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RESUMO 
 
O presente trabalho, ora apresentado no Programa de Pesquisa e Pós-
Graduação em Arquitetura - PROPAR - da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, estuda o arquiteto Carlos Alberto de Holanda Mendonça e sua obra no 
Rio Grande do Sul, que data do fim da década de 40 até a sua morte prematura 
em 1956. O objeto da investigação é a sua contribuição na introdução da 
Arquitetura Moderna em Porto Alegre e no interior do estado, considerando seu 
papel pioneiro. Graduado na Faculdade Nacional de Arquitetura, no Rio de 
Janeiro, seu deslocamento imediato para o sul sugere a aplicação direta dos 
pressupostos compartilhados pela FNA na época, que correspondem ao 
Modernismo Carioca. No panorama arquitetônico rio-grandense ainda havia 
resistência a essa corrente da arquitetura, com a rejeição de projetos de autoria 
de Oscar Niemeyer, Jorge Moreira e Affonso Reidy em meados da década de 
40.  O estudo contempla a migração concomitante de Edgar Graeff, igualmente 
recém diplomado na FNA, com o reforço dessas ideias na região, 
principalmente através da docência. A tardia aceitação e assimilação da 
arquitetura moderna faz parte do objeto de estudo da presente tese a partir da 
análise dos numerosos projetos de Holanda Mendonça e seus respectivos 
contextos. Tais exemplares, em muitos casos, logram sua imposição ao abrir 
mão de aspectos fundamentais modernistas ou adaptá-los à cultura local. 
Também, sua intensa produção de edifícios de grande presença na cidade torna 
mais concreta a perspectiva de implementação da Arquitetura Moderna no sul. 
A amostragem arquitetônica compreendida por sua obra é inventariada segundo 

suas características bidimensionais, volumétricas e espaciais, como também 
seus elementos arquitetônicos, quantitativa e qualitativamente. Para a produção 
de tal amostragem, são adotados os projetos originais do arquiteto, ao invés dos 
exemplares tal como construídos ou conforme se apresentam hoje. A produção 
e análise deste material contribuem com a historiografia da obra de Holanda 
Mendonça no sentido de permitir, na íntegra, sua percepção e entendimento. A 
relevância de interpretá-la se deve ao papel significativo que teve na introdução 
e difusão da arquitetura moderna no Rio Grande do Sul. 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The current body of work, presented in the Research and Graduation Program in 
Architecture – PROPAR – at the Federal University of Rio Grande do Sul, 
studies the architect Carlos Alberto de Holanda Mendonça and his lifetime work 
in Rio Grande do Sul, since his arrival in the end of the 1940s until his premature 
death in 1956. The object of this research is his contribution on introducing the 
Modern Architecture in Porto Alegre and the state’s countryside, due to the 
pioneer role he had in such. Graduated in the National College of Architecture 
(FNA), in Rio de Janeiro, his immediate displacement to the south suggests the 
direct implementation of the principles shared in FNA at this time, which 
correspond to the Modernismo Carioca. In the Rio Grande do Sul province 
architecture context there was still resistance to that architecture, by the rejection 
of designs by Oscar Niemeyer, Jorge Moreira and Affonso Reidy, by the 40's 
decade. The study contemplates the simultaneous migration of Edgar Graeff, 
just graduated in FNA, reinforcing those ideas on the region, especially through 
teaching. The late acceptance and assimilation of modern architecture is part of 
this work’s object of research, by the analysis of numerous designs by Holanda 
Mendonça and their respective contexts. Such designs in many cases manage 
their implementation because they give up on a series of fundamental modernist 
aspects or adapting them to the local culture. Also, Holanda Mendonça’s intense 
production, of buildings of great presence on the city, turns the perspective of 
realization of the modernism in the south more concrete. The architectural 
sample made out of his works is inventoried under their 2-dimensional, 

volumetric and spatial characteristics, as well as their architectural elements, 
quantitatively and qualitatively. For the production of those samples, the 
architect’s original designs are used as reference, instead of their as built result, 
or the present state of the buildings. The production and analysis of such 
material contribute to the historiography of Holanda Mendonça’s work, in a 
sense of permitting its complete perception and understanding. The relevance of 
interpreting it is consequence of the important role it had in the introduction of 
the modern architecture in Rio Grande do Sul.  
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INTRODUÇÃO  

 Do Contexto e Delimitação 

Diversos pesquisadores vem apontando em artigos, teses e dissertações, 
projetos, obras e episódios relacionados ao arquiteto Carlos Alberto de Holanda  
Mendonça no Rio Grande do Sul, a partir de 1987, ano da publicação do livro 
“Arquitetura Moderna em Porto Alegre”, de Alberto Xavier e Ivan Mizoguchi. 
Edição científica disciplinar pioneira e fonte fundamental para aproximações 
relacionadas com a arquitetura em Porto Alegre, menciona arquiteturas ditas 
“modernas”, com plantas, fotos e comentários. Nela se encontra, além das 
obras e dos arquitetos mais importantes entre 1935 e 1985, quatro projetos de 
Holanda Mendonça: Edifício Santa Terezinha (1950), Casa Casado 
d’Azevedo (1950), Edifício Formac (1952) e o Edifício Consórcio (1956). 

 O interesse na obra de Holanda Mendonça nos meios acadêmicos, depois da 
edição de Xavier, ocorre, novamente em 2003, por meio de Sílvio Abreu e Luis 
Henrique Luccas (ABREU FILHO; LUCCAS, 2003), a partir do artigo "A falta que 
ela nos faz- reflexões sobre a perda da arquitetura moderna em Porto Alegre" - 
sobre a Casa Casado d'Azevedo. Logo após veio, em 2006, a dissertação 
“Arquitetura Bajeense - o delinear da Modernidade: 1930 - 1970” (GONÇALVES, 
2006)1, com um capítulo dedicado à Holanda Mendonça, e por último, a 
dissertação “A obra de Carlos Alberto de Holanda Mendonça" (BUENO, 2012), 
de Marcos Bueno, as duas no âmbito do PROPAR. 
                                                           
1 Dissertação de mestrado orientada pela Profª. Drª. Glenda Pereira da Cruz. 

 

Esses trabalhos aparecem em um momento muito posterior à morte prematura 
de Holanda Mendonça uma década depois de sua diplomação, o que gerou 
forte dificuldade de coleta de dados da sua vida pessoal, acadêmica e 
profissional. Porém, a reportagem de Osvaldo Goidanich − amigo pessoal de 
Holanda Mendonça2 − no “Correio do Povo” de 29-07-1956, dias após ao 
falecimento do arquiteto, constitui-se em documento mais antigo de que se tem 
conhecimento, a respeito da obra de Holanda Mendonça3 [01]. Contém a 
descrição biográfica de praticamente toda a sua atuação profissional no Rio 
Grande do Sul, com projetos e/ou obras em Porto Alegre e outras cidades do 
Rio Grande do Sul, confirmando a abrangência regional do seu trabalho.  

                                                           
2 Conforme o arquiteto Clóvis Miranda, em entrevista de Marcos Flávio Teitelroit Bueno (BUENO, 
2012). 
3 O artigo é citado na edição  “Bibliografia da Arquitetura Gaúcha no Correio do Povo 1940-1959 “ 
(WEIMER,ERTZOGUE, 1992).  

[01] Reportagem do Correio do Povo de 29-07-1956 
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O artigo começa pela descrição de sua atividade na Secretaria de Obras 
Públicas do Estado, vínculo que justifica a vinda do arquiteto para Porto Alegre, 
e onde ocorrem suas primeiras obras.   

(...) realizou ele então os seus primeiros projetos em terra rio- grandense, 
dentre os quais o Mercado Público de Uruguaiana, o Grupo Escolar para a 
Vila do IAPI, o atual Restaurante Universitário e o auditório oferecido pelo 
Brasil à cidade de Libres, na Argentina. (...) (GOIDANICH, 1956:26) 

Segue descrevendo o trabalho do arquiteto nas construtoras Azevedo Moura e 
Gertum (AMG) − com o Edifício Consórcio de Porto Alegre −, e Azevedo Bastian 
e Castilhos4 (ABC), empresa que incumbe à Holanda Mendonça seus principais 
projetos.   

(...) o edifício Santa Terezinha, à avenida Salgado Filho, a rigor a primeira do 
gênero levantada em Porto Alegre para apartamentos; o edifício Excelsior, 
que se termina à praça Marechal Deodoro; os notáveis conjuntos de hotel, 
apartamentos, boite, clube e cinema, para Bagé e Passo Fundo, em 
Construção pelo Consórcio Brasileiro de Investimentos; as agências do 
Banco da Província à avenida Farrapos, Passo da Areia e Curitiba; a 
belíssima residência para o Dr. Jorge Azevedo, à rua Cel. Caminha; os 
prédios de apartamentos São Sebastião, Flores da  Cunha, Amarílio de 
Macedo, Vista Alegre, Allagio e Arvoredo; os dois esplendidos projetos – 
para o Edifício Açoriano e para a sede própria e posto de serviço do Touring 
Clube do Brasil -, este último um dos trabalhos a que Holanda Mendonça 
dedicava maior apreço e que constitui, por sua simplicidade, elegância e 
originalidade, um dos melhores projetos até hoje aparecidos na fase da 
arquitetura funcional rio-grandense. (...) projetou dois edifícios, de 22 

                                                           
4 A construtora Azevedo Bastian e Castilhos, hoje “Sogel”, destina-se a obras e projetos de 
pontes e estradas. Foi destruída por incêndio na década de 80, quando perde-se material 
referente aos trabalhos mais antigos. Bueno (2012) declara a impossíbilidade de recolher 
depoimentos esclarecedores, de proprietários ou de alguém ligado à antiga “ABC” sobre dados do 
período no qual Holanda  Mendonça foi vinculado à empresa. 

pavimentos cada um, cuja construção está em início, ambos destinados ao 
Centro Beneficente dos Oficiais do Exército. (GOIDANICH, 1956:26) 

Informa que, em novembro de 1954, Holanda Mendonça constitui escritório 
próprio, apesar de continuar o vínculo com a ABC e seus antigos clientes5. 

(...) sentindo-se ligado por laços definitivos, Holanda Mendonça montou 
escritório próprio (...) desta fase a moderna Fábrica de cigarros Sudan, o 
projeto para a Casa do Pequenino, os Clubes Comerciais de Erechim e 
Passo Fundo, o edifício Itapagé, etc (...) (GOIDANICH, 1956:26) 

Goidanich segue o relato, citando sua sociedade com Jayme Luna dos Santos, 
em princípios de 1956, pouco antes de seu precoce falecimento: 

(...) obras de porte, como o grandioso Edifício Santa Cruz – a maior área a 
ser construída nesta capital e o primeiro edifício em estrutura metálica do 
nosso Estado, o qual acolherá a sede do Banco Agrícola Mercantil e a 
empresa Somovil Ltda. (...) (GOIDANICH,1956:26) 

 Ainda relata, como constituindo a última fase de Holanda Mendonça, outros 
projetos,alguns deles não realizados. 

(...) o Hospital Regina Mater S.A.; o edifício e galeria “A Nação”, que surgirá 
à Rua Dr. Flores; o edifício e galeria “Di Primo” à Rua dos Andradas e o 
anteprojeto para o grande hotel da Meridional Hotéis e Turismo S.A., à 
Praça Senador Florêncio, onde foi há anos a Mesbla. (...) (GOIDANICH, 
1956:26) 

Por fim, a reportagem aponta para a atuação de Holanda Mendonça no ramo da 
Arquitetura de Interiores, onde comenta que o arquiteto "apesar de toda a 
produção, ainda encontrava ele tempo para o seu hobby que era a decoração, 
havendo realizado, também, neste setor, muita coisa realmente boa":  
                                                           
5 Dados incorretos de Goidanich: Casa do Pequenino ainda na SOP, em 1948, e Clube de 
Erechim, em 1953.  
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O artigo de Goidanich aparece como importante referência para a dissertação 
“A obra do arquiteto Carlos Alberto de Holanda Mendonça", de Marcos Flávio 
Teitelroit Bueno (2012), na identificação do contexto geral das obras do 
arquiteto. O trabalho, além de sintetizar o que foi dito a respeito do pioneirismo 
de Holanda Mendonça na difusão da linguagem da escola carioca no Rio 
Grande do Sul, constitui-se praticamente em inventário de todo o  seu trabalho6.  

Por último, deve-se comentar que as obras de Holanda Mendonça, citadas na 
edição “Arquitetura Moderna em Porto Alegre” (MIZOGUCHI; XAVIER, 1987) -
Edifício Santa Terezinha, Edifício Formac e Edifício Consórcio - constam do 
“Inventário da Arquitetura Moderna em Porto Alegre”, de Carlos Eduardo Comas 
e Hélio Piñon (2013), confirmando o destaque desses exemplares no contexto 
da arquitetura gaúcha. O trabalho, que resulta na edição de extensa pesquisa, 
inventaria preliminarmente 80 projetos locais, dos quais 30 foram selecionados 
para publicação, abrangendo os principais eixos de verticalização de Porto 
Alegre no período7.  

Os edifícios Santa Terezinha, Formac, Excelsior e Consórcio foram os 
exemplares escolhidos no inventário com a autoria de Holanda Mendonça, 
permanecendo os três primeiros na seleção final, representando 10% dos 

                                                           
6 Inclui as obras de Bagé, a partir de pesquisa própria e dos dados da dissertação “Arquitetura 
bajeense - o delinear da modernidade - 1930 a 1970” (GONÇALVES, 2006). 
7 O trabalho tem início entre 2008 e 2009, convênio do ETSAB - UPC/PROPAR, realizado sob a 
coordenação de Carlos Eduardo Dias Comas, com informações coletadas no site 
<www.ufrgs.br/propar> e através de contato realizado em março de 2011, com Ana Luísa Oliveira, 
arquiteta responsável pela documentação e escolha dos exemplares de Holanda  Mendonça, na 
pesquisa mencionada.  

exemplares selecionados, o que indica sua relevância no contexto da 
arquitetura moderna gaúcha. 

Assim, além de Xavier e Mizoguchi (1987), com quatro exemplares, a edição de 
Comas e Piñon (2013), com três exemplares de Holanda  Mendonça apontam 
para as inclusões obrigatórias na amostragem dessa pesquisa.  

Da dissertação de Marcos Bueno, comentada acima (BUENO, 2012), que 
apresenta a obra completa do arquiteto, em comentários, análises, fotos e 
desenhos dos projetos de Holanda Mendonça, recolhe-se os demais 
exemplares dessa amostra, completando a delimitação de pesquisa 8. 

Dessa forma, considerando-se o contexto geral de obras e projetos, 
apresentado por Bueno (2012), com exceção dos já definidos a partir da 
pesquisa de Comas e Piñon, procura-se pinçar exemplares que representem um 
modo projetual corrente do arquiteto e que, em hipótese, apresentam alguma 
relação com o modus operandi “carioca”, na época. Igualmente, as obras 
projetadas, sem registros cadastrais completos e/ou sem confirmação plena de 
sua autoria, ficaram excluídas da amostragem delimitada.     

Devido ao curto tempo de duração da carreira de Holanda Mendonça, não se 
considera nenhum recorte temporal para a definição da amostragem, que está 

                                                           
8 Como Bueno comenta, ficaram algumas lacunas, certamente pela morte prematura do arquiteto 
e a dificuldade na confirmação e coleta de dados. É o caso de alguns projetos expostos por 
Bueno (2012), os quais não há registros completos do exemplar. 
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disposta em agrupamentos por afinidades temáticas, topológicas e outras, na 
sequência das datas de projeto.  

Das Justificativas    

Carlos Alberto de Holanda Mendonça, arquiteto "andarilho" − com nascimento 
em Alagoas, infância até diplomação no Rio de Janeiro e atuação profissional 
no Rio Grande do Sul − força-se, por essas circunstâncias, à vivência em 
diferentes culturas e ao provável esforço de adaptação a esses contextos.  

Pode-se arriscar que, para um arquiteto graduado na FNA, seria mais 
conveniente iniciar suas atividades profissionais no Rio de Janeiro, cidade com 
cenário arquitetônico apontado para a modernidade e onde se encontrava 
clientela preparada para aceitar projetos nos padrões modernistas.  

Porém, em caminho oposto ao natural, ao diplomar-se na FNA − escola que, em 
hipótese, preparava seus acadêmicos para a prática de uma arquitetura de 
vanguarda −, a opção por Porto Alegre coloca-se como um desafio na sua vida . 
A cidade era na época um centro periférico na produção da arquitetura, que 
ainda "engatinhava" nos caminhos da renovação estética. A opção de Holanda 
Mendonça, assim como de outros arquitetos diplomados na FNA, que após à 
diplomação migram para distintas cidades e capitais regionais determinam 
impactos na arquitetura dessas localidades e contribuem na difusão da 
arquitetura moderna no país.  

A influência da linha carioca se fez visível em várias partes do Brasil, em 
obras de destaque nas principais cidades do país. A disseminação dessa 
linguagem se deu, em boa parte, pela participação de arquitetos do Rio de 
Janeiro ou que se formaram da Faculdade Nacional de Arquitetura. 
(FAVERO, 2009:209)  

Concomitante à sua atuação marcante na capital, a captação de outros 
trabalhos no interior e fronteira do Rio Grande do Sul, algumas vezes como 
titular de seu próprio escritório, o que acontece provavelmente em função do 
lugar de destaque que conquistava no mercado imobiliário, situa-o igualmente 
no plano do pioneirismo regional.    

Dessa forma, o trabalho de Holanda Mendonça em Porto Alegre e cidades do 
interior e fronteira, seja na Secretaria de Obras, na Azevedo Bastian e 
Castilhos, em trabalho para a AMG e no escritório próprio, sinaliza fortemente 
a aplicação dos conteúdos corbusianos de intensa identidade com a 
arquitetura moderna da vertente carioca a partir do final da década de 30.  

As contingências na vida do arquiteto, expostas acima, são aspectos que 
interessam para a tese, por se caracterizarem como diferenciais que justificam 
o estudo. Portanto, pode-se identificar nesse contexto os seguintes fatores, 
entidades e eventos, que vão informar a formulação das hipóteses: 

1. a formação na ENBA/FNA, escola “mãe” da arquitetura brasileira da época, 
formadora acadêmica do ideário projetual do arquiteto, localizada no Rio de 
Janeiro, cidade cenário da atuação dos arquitetos que encabeçavam o fazer 
arquitetura no Brasil e local das principais obras de referência; 
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2. a vinda imediata e simultânea de Edgar Graeff, desde a ENBA/FNA para 
Porto Alegre, como um agente “paralelo” na transposição das idéias cariocas, 
no aspecto da fundamentação teórica e na prática, o que pode ter se constituído 
em vetor importante na divulgação e aceitação dos novos padrões da 
arquitetura no Estado, os quais eram compartilhados por Holanda Mendonça; 

3. o meio local, de onde provém a clientela de Holanda Mendonça − um recém 
formado na ENBA/FNA −, para o qual, individualmente ou através das 
empresas que atuou, projeta seus exemplares em forte escala, na capital, 
cidades do interior e fronteira, permitindo como resultado, a partir da 
construção de seus projetos, a materialização e conseqüente inserção de uma 
“matriz” da arquitetura moderna brasileira no Rio Grande do Sul;  

4. os atributos particulares do arquiteto, que podem ser deduzidos a partir da 
produção de uma arquitetura de qualidade, em curto espaço de tempo, o que 
pressupõe forte persuasão argumentativa para com o cliente, aliada à 
extraordinária capacidade de trabalho, demonstrando uma transposição quase 
direta de sua prática projetual acadêmica na ENBA/FNA para sua prática 
projetual profissional, já que se diploma em 1946 e lança seu primeiro projeto 
em Porto Alegre no ano seguinte.  

Os quatro fatores citados conduzem a uma condição especial do arquiteto frente 
aos seus projetos, determinando − em curto espaço de tempo − muitos 
trabalhos, sendo vários de vulto e que demonstram − a priori − características 
estéticas comuns. Assim, na construção do personagem "Holanda Mendonça", 

tanto em nível material − em termos de produção arquitetônica −, quanto em 
nível simbólico − em termos de influências −, devem constar todos esses 
”ingredientes” correlatos, que se constituem em base para o ambiente 
investigativo, norteador do processo de desenvolvimento da tese.  

Assim como os fatores que norteiam esta investigação, é instigante constatar a 
inserção de um arquiteto recém-formado como Holanda Mendonça no mercado 
imobiliário gaúcho, recebendo a incubência de projetar inúmeros projetos, mas 
principalmente de edifícios em altura, com características plásticas de cunho 
modernista, até então inéditas em Porto Alegre. E, com muito mais ênfase, é 
surpreendente a forma marcante e, até mesmo antecipada, com que “entra” nas 
cidades do interior e fronteira, desmanchando panoramas quase 
essencialmente ecléticos e, possivelmente, desencadeando com suas obras 
construídas novas referências e estratégias projetuais para os profissionais 
dessas localidades em importante papel de difusão da arquitetura moderna.  

Publicações ora citadas, assim como pesquisas em nível de Mestrado e 
Doutorado, que mencionam o arquiteto e sua produção, sinalizam para a 
importância desses edifícios no contexto da arquitetura do Rio Grande do Sul, 
principalmente em Porto Alegre, como o descrito abaixo: 

Numa década em que o paradigma da modernidade coincidia com as ideias 
de verticalização e metropolização, e com a cuidadosa inserção de edifícios 
de arquitetura moderna num tecido ainda predominantemente tradicional e 
figurativo, Holanda Mendonça é certamente um de seus epígonos (ABREU 
FILHO e LUCCAS, 2003:174). 
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Mas o que determina a existência de exemplares de Holanda Mendonça no Rio 
Grande do Sul, desde a capital e proximidades até cidades como Bagé, 
Uruguaiana, Erechim e mesmo em Libres, do outro lado da fronteira argentina? 

(...) Foi nesse decênio que as elites culturais e econômicas locais, seguindo 
os passos das elites do Rio e São Paulo, assumiram a Arquitetura Moderna 
como estilo oficial (XAVIER, 1987:30). 

Identifica-se na região de fronteira, nos anos 50, embora já em declínio 
econômico, um setor culturalmente diferenciado e que contrata profissionais da 
"capital" para suas construções. Por fatores relacionados com anseios de 
renovação cultural e diferenciação, mesmo com demandas imobiliárias que não 
justificassem, almejam características inovadoras para os empreendimentos, 
através desses profissionais.  

Assim, há relevância indiscutível do arquiteto e sua obra, bem como seu 
pioneirismo na introdução e divulgação da Arquitetura Moderna no Rio Grande 
do Sul.  

Do Problema à Hipótese de Pesquisa 

A apreensão do conjunto de sua obra, a partir da amostragem exposta, viabiliza 
o estudo das estratégias projetuais utilizadas por Holanda Mendonça no 
processo de transferência de ideias desde a ENBA/FNA e contexto carioca, a 
serviço do governo (em esferas estaduais e municipais) e das empresas que 
detinham a hegemonia do mercado imobiliário da época.  

A investigação dos mecanismos projetuais utilizados pelo arquiteto é proposta a 
partir de análise comparativa dos objetos, nos aspectos topológico − vinculado 
às características dos lotes, e tipológico − na identificação de séries tipológicas9 
nos programas residenciais, multifamiliares, comerciais e especiais, pela 
observação de recorrências no conjunto da amostragem.  

Comentários, análises, críticas, documentos inseridos em teses, dissertações, 
artigos e outros sobre o arquiteto e sua obra a serem mencionados nas 
referências bibliográficas não são desconsiderados, pois enriquecem o 
ambiente investigativo em torno de Holanda Mendonça. Porém o foco é o de 
destaque dos aspectos inerentes ao contexto temporal de cada obra de Holanda 
Mendonça, no sentido de identificar as referências utilizadas pelo arquiteto 
naquele momento projetual. Embora convirjam para pressupostas referências 
subtraídas dos exemplares cariocas antecedentes e/ou paralelos temporalmente 
elas apontam para a identificação de séries tipológicas constituidas pelo 
arquiteto, recorrentes no seu conjunto de obras  e que devem ser reconhecidas 
no estudo comparativo dos exemplares da amostragem.           

Dessa forma, pode-se considerar o pressuposto da transferência de ideias da 
escola carioca através de Holanda Mendonça, embora se observe a 

                                                           

9 São conjuntos de exemplos ou modelos que se referem a uma mesma estrutura formal e que se 
constroem mediante operações de transformação dos exemplos precedentes (MARTÍ ARÍS, 
1993). 
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impossibilidade de transmissão plena de uma teoria bem delimitada, num 
contexto geográfico e temporal diverso ao gaúcho. 

Exemplifica-se a partir de Paolo Scrivino (2013), o qual teoriza sobre as 
transmigrações desde os  Estados Unidos à Itália, no pós-guerra, a partir Plano 
Marshall, programa de recuperação europeia para os países aliados. No estudo 
menciona as ameaças e os efeitos da circulação de modelos culturais e formais 
importados, resistências encontradas e da forma de transformação desses 
modelos quando transferidos para um novo contexto, com simplificações, 
interpretações e adaptações decorrentes.  

Admite-se que Holanda Mendonça, ao chegar num centro incipiente e resistente 
à prática de uma arquitetura moderna (premissa comprovada pelas situações 
anteriores de rejeição dos projetos de Affonso Reidy, Jorge Moreira e Oscar 
Niemeyer), inicialmente a serviço de um órgão público que lhe permite a 
materialização de seus primeiros objetos, e a seguir tem na ABC, canal que 
viabiliza a continuação da sua experiência profissional vinculada a grandes 
empreendimentos. Esta, empresa de porte e comprovadamente atenta às 
renovações no âmbito da construção civil e da arquitetura, não só corrobora 
com a aplicação de suas idéias de modernidade, como lhe disponibiliza uma 
clientela permissiva na prática da aplicação de suas ideías, vistas a partir de seu 
primeiros projeto − a Casa do Pequenino −, advindas do centro de produção de 
arquitetura mais importante do país, o Rio de Janeiro. 

Portanto, a hipótese geradora do ambiente investigativo da tese é que Holanda 
Mendonça, migrante, recém formado e sem aparente vínculo à teoria da 
arquitetura traz da academia (ENBA/FNA), da literatura e da observação in loco 

da arquitetura do Rio de Janeiro provável conhecimento dos pressupostos da 
escola carioca, demonstrando dominio e capacidade de aplicação e 
manipulação de um conjunto (repertório) de elementos de arquitetura e 
elementos de composição 10modernos.  

O estudo visa a identificação de confluências dos pressupostos da escola 

carioca, assim como das concessões engendradas nesse mecanismo. Estas 
podem estar inclusas no perfil não teórico do arquiteto ou das condições 
oferecidas pelo meio gaúcho, no que tange a não compatilização dos 
lançamentos estruturais com a proposta moderna, das expectativas da clientela 
local, entre outros fatores. 

Holanda Mendonça transfere os presupostos da escola carioca numa aplicação 
própria dessa teoria nos seus exemplares, sugerindo após as primeiras 
experimentações, uma estrutura mãe, na qual um modelo interfere no outro, 
resultando em uma série tipológica. Em outras palavras, identifica-se o modos 

operandi do arquiteto, nos primeiros anos de trabalho na SOP, como resultante 
da aplicação das referências projetuais primárias da escola carioca. Nos anos 

                                                           
10 De acordo com Alfonso Corona Martinez (1990), os elementos de arquitetura são como corpos, 
limites (envolventes) espaciais que fazem existir os elementos de composição; são coisas 
concretas, tem natureza definida (portas, janelas, pilares, artefatos, etc); são partes da 
construção. Já os elementos de composição são espaços, abstrações. 
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seguintes, já na ABC, embora seguindo às premissas dessa escola, realimenta-
se em sequência temporal, criando seu próprio quadro referencial.  

O estudo dos esquemas projetuais do arquiteto − nos aspectos de inserção 
urbana, das espacialidades, estruturais, formais, funcionais, de zoneamentos, 
de compartimentações, de setorizações, de aplicação dos elementos de 

arquitetura e de composição − devem confirmar a presença dos referenciais 
primários da escola carioca . Dentro do próprio contexto da amostragem  
verifica-se que pela repetição eles avançam para o âmbito da recorrência, que 
traduz identidade ao conjunto da amostragem do arquiteto, em si mesma e 
relacionada com a escola carioca.  

A tese pretende confirmar a hipótese de que o processo de divulgação e 
transmigração de ideias da arquitetura moderna ocorre, por vezes, através da 
própria prática, sem forte relação com a teoria. O caso de Holanda Mendonça, 
com uma prática intensa e rápida é a prova desse  processo.  

Dos Objetivos  

Diversos pesquisadores já abordados e outros no decorrer do trabalho, referem-
se à Holanda Mendonça como pioneiro na difusão da Arquitetura Moderna 
Brasileira produzida no Rio de Janeiro, exatamente no período de sua formação, 
já que se faz evidente à primeira vista a fisionomia da escola carioca em suas 
obras.  

A partir do conhecimento da arquitetura carioca, de um lado, configurada como 
matriz da Arquitetura Moderna Brasileira entre finais da década de 30 e meados 
da decada de 50, e de outro, da arquitetura em Porto Alegre e municípios do 
interior − no final da década de 40 e meados da década de 50 −, na qualidade 
de receptores dessas ideias, submete-se a estudo a obra de Holanda Mendonça 
− delimitada em amostragem de 21 exemplares, ora redesenhados a partir de 
plantas originais. Este é o contexto operativo que permite a condução do 
objetivo geral de revelar dois momentos: a forma de apropriação do ideário 
modernista da chamada escola carioca na obra de Holanda Mendonça, 
transposto para uma região periférica do país (como Porto Alegre e algumas 
cidades do interior e fronteira com o Uruguai e Argentina), e a   recorrência 
desses pressupostos, aplicados às obras da amostragem, sendo que, em 
algumas situações definindo séries tipológicas autônomas.    

Para se atingir o objetivo geral aqui exposto definem-se as seguintes estratégias 
operacionais específicas: 

− destacar do acervo bibliográfico conhecido sobre o arquiteto − em artigos, 
livros, teses e dissertações −, referências e dados, objetivando-se alimentar o 
ambiente investigativo, agora relacionado com a documentação construída na 
tese; 

− identificar e destacar em nível operacional os elementos arquitetônicos de 
arquitetura e de composição pinçados do ideário da escola carioca, recorrentes 
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nos objetos de Holanda Mendonça; com base nos aspectos coletados na 
pesquisa bibliográfica; 

− aplicar estratégias de análise conforme as categorias definidas no estudo, nos 
aspectos topológicos, tipológicos e das espacialidades aplicáveis aos 21 
exemplares da amostragem, organizada por similaridades e/ou especificidades 
programáticas. 

Dos aspectos Organizacionais e Metodológicos  

O presente trabalho é um estudo monográfico, com análise documental 
histórico-interpretativa, no qual se identificam dois momentos. O primeiro, da 
revisão bibliográfica, com coleta, conhecimento, identificação de referências, 
organização e da síntese dos documentos destacados para as análises. O 
segundo, das análises propriamente ditas, com a apresentação das categorias 
de análise específicas.  

A estrutura da tese está definida a partir do desdobramento desses dois 
momentos em duas partes. Precedidas de "PRÓLOGO", que delineia o 
"personagem" Holanda Mendonça, a primeira é de cunho historiográfico e a 
segunda situa a obra de Holanda Mendonça, direcionada para apresentação e 
aplicação da amostragem de estudo e às incursões analíticas. Por último se 
estabelecem as conclusões, bibliografia e anexos.  

 
 

PESQUISA DOCUMENTAL e de CAMPO 

Para se recolher dados relativos à obra de Holanda Mendonça, além de revisão 
bibliográfica nas fontes já comentadas, fizeram-se entrevistas com pessoas que 
participaram de alguma forma, da vida pessoal e/ ou profissional do arquiteto.  

Outrossim, registram-se principalmente dados coletados da dissertação de 
Bueno (2012), que praticamente preenche lacunas existentes no conhecimento 
da vida e obra do arquiteto, já que faz uma pesquisa criteriosa sobre o ambiente 
projetual de Holanda Mendonça, referindo-se à totalidade da obra do arquiteto.   

Para Bueno, a reportagem de autoria de Osvaldo Goidanich, já comentada, dois 
dias após sua morte, é de inegável importância, por constituir-se em ponto de 
partida para busca dos dados e documentos de exemplares de Holanda 
Mendonça, configurados como contexto completo da obra do arquiteto, objeto 
de sua dissertação.  

A publicação “Levantamento de projetos arquitetônicos: Porto Alegre - 1892 a 
1957”11, de Günter Weimer (1998), com dados de proprietários, responsáveis 
técnicos e números de cadastro  dos projetos de Holanda Mendonça permite a 
confirmação das autorias e o acesso às plantas no Arquivo Público Municipal de 
Porto Alegre.  

Os documentos e plantas de projetos para outras cidades, como Erechim, 
Passo Fundo e Uruguaiana, foram coletados nas prefeituras, órgãos públicos e 
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com familiares de proprietários e/ou responsáveis técnicos, por Marcos Bueno, 
registrados em BUENO (2012) e os exemplares de Bagé, por Magali Gonçalves 
em GONÇALVES (2006). Tendo-se como referência principal  as imagens do 
acervo fotográfico de Marcos Bueno, bem como da sua dissertação de Mestrado 
de 2012, e da autora (GONÇALVES, 2006), foram realizadas visitas aos 
exemplares, no sentido de esclarecer dúvidas relacionadas à execução das 
plantas originais, bem como visualizar, in loco, a materialização dos projetos. 
Para o estudo foram consideradas as propostas originais aprovadas nas 
Prefeituras, e pesquisadas no Arquivo Público de Porto Alegre, que exprimem 
na integra as suas ideias, já que algumas obras foram construídas após á morte 
do arquiteto, inclusive com a inclusão de alterações dos desenhos por outros 
autores.   

Acervos fotográficos de João Alberto Fonseca da Silva e arquivos da Azevedo 
Moura e Gertum, ambos mantidos pelo UniRitter, foram pesquisados, já que 
nesses constam imagens fundamentais para a compreensão tridimensional dos 
projetos originais. . 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA e ORGANIZAÇÃO do TRABALHO 

O recurso metodológico escolhido parte da construção de um aporte teórico, 
composto por tópicos investigativos direcionados para o estudo das variáveis 
relacionadas com o tema, no sentido de identificar contextos, como o fluxo de 
ideias que ocorria no Brasil, principalmente a partir do eixo central Rio - São 
Paulo, que devem ter influenciado o arquiteto na sua produção.   

Considerando a importância de contemplar os fatores que definiram a formação 
de uma escola carioca da arquitetura moderna desde a substituição das 
estéticas classicistas vigentes pelo neocolonial, foram consultadas edições que 
ora se referem à academia ou à prática da arquitetura, bem como relacionam 
ambas, até a década de 50, limite temporal da tese. Os itens bibliográficos 
referentes a temas específicos constantes da tese estão descritos abaixo, a 
partir de suas vinculações com as partes do trabalho.  

Após o PRÓLOGO, explanação sumaria da vida do arquiteto, desenvolve-se a 
primeira parte, de abordagem  historiográfica, iniciada pelo  item 1 - "A ENBA 
e a 'ESCOLA CARIOCA': AS ESCOLAS de HOLANDA MENDONÇA". 
Discorre-se sobre esses dois tópicos, fundamentais para o entendimento do 
repertório transposto por Holanda Mendonça para Porto Alegre, e que coloca 
em foco possíveis identidades entre arquiteturas carioca e gaúcha, estudadas 
na tese. No caso de Holanda Mendonça, os contextos - acadêmico e do 
panorama da produção da arquitetura carioca - constituem-se em referências 
imediatas, já que vive no Rio de Janeiro, diploma-se na FNA e transfere-se, no 
mesmo ano, para Porto Alegre, já a serviço profissional da SOP. 

O sub-item 1.1 − "Da ENBA à FNA" − inicia com a referência à tese “Dos 
mestres sem escola à escola sem mestres”, de Marcos Favero (2009), que 
relata o meio acadêmico da ENBA/FNA e da arquitetura carioca entre 1826 e 
1965, referindo-se ao contexto e às razões da introdução da Arquitetura 
Moderna no Brasil, bem como, em específico, contempla a década de 40 na 
ENBA/FNA, período de formação do arquiteto. 
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Da mesma forma, consulta-se a tese de Helena Uzeda − “Ensino Acadêmico e 
Modernidade − O Curso de Arquitetura da Escola Nacional de Belas Artes 1890-
1930” (2006), a qual comprende período das maiores mudanças dos rumos da 
arquitetura brasileira, e que culmina no episódio de Lucio Costa na ENBA.nda 
considerando a importância de Lucio Costa no desenvolvimento da arquitetura 
no Brasil em direção à modernidade, o item envolve essa questão, 
fundamentando-se em “Lucio Costa e a Escola Nacional de Belas Artes”, de 
Maria Lucia Bressan Pinheiro (2005) e “As experiências eclético-acadêmicas de 
Lucio Costa - uma lacuna na história da arquitetura no Brasill”, de Ana Slade 
Oliveira (2014). 

Arremata-se o tópico, com material referente a trabalho de alunos, constantes 
na revista “Arquitetura e Urbanismo”, dos anos 40, em seção dedicada à ENBA, 
o que viabiliza a identificação das linhas projetuais desenvolvidas por alguns 
discentes, na época da formação de Holanda Mendonça na − ainda −  ENBA.  

Ao se considerar a importância dos fatores que determinaram as mudanças até 
a modernidade e para a compreensão do quadro referencial que informa o "ato" 
de projetar de Holanda Mendonça, constitui-se o sub-item 1.2 Os Cenários de 
Holanda Mendonça, referindo-se ao Cenário I - sobre o papel de Lucio Costa e 
Warchavchik na negação do neocolonial em prol de uma modernidade. Segue-
se com os Cenário II − Obras e Concursos −, sobre eventos que 
desequilibram os rumos da arquitetura no Brasil, tendo Le Corbusier, Lucio 
Costa e Niemeyer como principais atores e Cenário III − A consolidação da 
escola carioca −, onde se expõe projetos na década de 40 e início dos anos 

50. O último sub-item − Difusão: 'Brazil Builds' e desdobramentos − relata o 
papel das edições internacionais na divulgação desse processo. 

Prossegue-se com o item 2 CICLO de TRANSFERÊNCIAS na FORMAÇÃO da 
ESCOLA CARIOCA: AGENTES e RECEPTORES, visando-se à compreensão 
dos caminhos de transferências de ideias desde a primeira incursão de Le 
Corbusier ao Brasil no sub-item 2.1 A via de acesso: Le Corbusier x M.E.S - 
até a difusão para três centros periféricos do país, sub-item 2.2 A via 
periférica: três casos − Minas Gerais, Pernambuco e Rio Grande do Sul, 
investigados comparativamente. 

Além das referências bibliograficas citadas no final a tese também se embasa 
em “Quatro Séculos de Arquitetura”, de Paulo Santos (1981) e nas teses 
“Ensino Acadêmico e Modernidade − O Curso de Arquitetura da Escola Nacional 
de Belas Artes 1890-1930” (UZEDA, 2006), já citado, e “Os periódicos de 
arquitetura e a formação da arquitetura moderna brasileira: tecnologia e 
habitação econômica (anos 1920 e 1930)” de Maristela Siolari Silva (2006). Os 
dois últimos títulos referem-se às etapas de transformação da arquitetura no 
Brasil desde o início do séc. XX com informações e ilustrações em fontes 
primárias, coletadas de edições de jornais e documentos oficiais. No mesmo 
sentido, a tese de doutorado de Maria Lígia Fortes Sanches − “Construções de 
Paulo Ferreira Santos : a fundação de uma historiografia da arquitetura e do 
Urbanismo no Brasil” − discorre sobre aspectos da formação da disciplina da 
Arquitetura, contemplando questões sobre tradição e modernidade, a 
contribuição de Lucio Costa e o papel específico de Paulo Santos nos 
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panoramas do ensino e da prática da Arquitetura.Já na formação do 
modernismo no Brasil, como é de praxe em estudos que se referem à 
arquitetura brasileira, utilizam-se os textos fundamentais “A Arquitetura 
Contemporânea no Brasil”, de Yves Bruand” (1981), e Hugo Segawa em 
“Arquiteturas no Brasil: 1900-1990” (1990), dois autores que delineiam a 
formação da arquitetura moderna no Brasil, sendo que o último apresenta 
Holanda Mendonça (SEGAWA, 1997:142) em contexto nacional. São trabalhos 
que teorizam, com muita correção, a arquitetura moderna brasileira, em 
abordagem do período temporal que interessa à tese, colocando antecedentes, 
referências e questões elucidativas. 

Acrescenta-se a arquitetura produzida no Rio de Janeiro − em mapas, 
desenhos, fotos, comentários e teorizações −, nos períodos de interesse para o 
estudo, as edições: “Modern Architecture in Brazil”, de Henrique Mindlin (1956); 
”Guia da Arquitetura Moderna no Rio de Janeiro”, organizado por Jorge 
Czajkowski (2000), com a introdução “Os caminhos da modernidade carioca 
(1930-1980)”, de Roberto Segre; "Arquitetura Moderna no Rio de Janeiro- entre 
1930 e 1989", de Alberto Xavier/Alfredo Britto/Ana Luiza Nobre (1991) e 
“Quando o Brasil Era Moderno: Guia de Arquitetura 1928-1960”, de Lauro 
Cavalcanti (2001). 

Por fim, além de revistas da época, como a “Acrópole”, consulta-se a edição 
“Brazil Builds: Architecture New and Old 1652-1942”, de Phillip Goodwin (1943) 
e as revistas Architecture d’Aujourd’hui de 1947 e 1952, publicações 
estrangeiras, dedicadas  ao Brasil, que confirmam a abrangência da arquitetura 

brasileira da época, identificando os exemplares considerados mais importantes, 
principalmente dos destacados arquitetos cariocas.   

No âmbito gaúcho, o item 3 − "O CURSO DE ARQUITETURA DO IBA E  A    
ARQUITETURA  GAÚCHA: REECEPTORES DA ESCOLA CARIOCA    VIA     
GRAEFF/HOLANDA  MENDONÇA " −, interessa para esta tese a academia e 
prática da arquitetura nos períodos paralelo, anterior e posterior à formação do 
arquiteto no Rio de Janeiro. Aprofunda-se a relação entre ensino e prática nos 
meios acadêmicos carioca e gaúcho, em especial a partir da atuação de Edgar 
Graeff no Curso de Arquitetura da IBA, e do contexto de sua obra, dos 
arquitetos gaúchos e de Holanda Mendonça.  

Faz-se a consulta à edição de Weimer e Ertzogue (1994), a qual remete às 
publicações do Jornal Correio do Povo entre os anos 40 e 59, com matérias 
relacionadas à arquitetura, à cidade e ao mercado imobliliário no período. 

As dissertações, teses e artigos que se referem à arquitetura gaúcha, através da 
obra de arquitetos ou outros temas mencionadas neste trabalho, 
complementam-se, bem como preenchem lacunas sobre os meios − acadêmico, 
profissional e institucional − da arquitetura gaúcha.  

Em relação à consulta de referências bibliográficas que incluem Holanda 
Mendonça, e o estudo da arquitetura moderna no RS menciona-se artigos de 
Sílvio Belmonte de Abreu Filho e Luís Henrique Haas Luccas, ora em parceria, 
ora individualmente, que lançam, em primeira mão, questões relacionadas com 
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o arquiteto Holanda Mendonça. Pode-se citar os artigos “Arquitetura Moderna  
em Porto Alegre: uma história recente”, de Luís Henrique Haas Luccas, na 
revista Arquitexto nº 0, volume 1 (2000), “A falta que ela nos faz − reflexões 
sobre a perda da arquitetura moderna em Porto Alegre”, de Sílvio Belmonte de 
Abreu Filho e Luís Henrique Haas Luccas, na revista Arqtexto nº 3-4 (2003) e “A 
Esquina do Moderno”, de Sílvio Belmonte de Abreu Filho, na revista Arqtexto 
nº5 (2004). Ambos, em suas respectivas teses posteriores, detalham questões 
da arquitetura e urbanismo em Porto Alegre em edições aqui mencionadas. 

Para o desenvolvimento do sub-item 3.1 – "A FORMAÇÃO do CURSO de 
ARQUITETURA do IBA"−,  da mesma forma que da tese de Marcos Favero, 
relacionada com o contexto carioca, pinça-se da dissertação “Arquitetura 
Moderna e Ensino de Arquitetura: os cursos em Porto Alegre de 1945 a 1951”, 
de Renato Holmer Fiore (1992) dados para  construção de um paralelo entre as 
academias gaúcha e carioca, no mesmo período. O trabalho de Fiore delineia o 
panorama acadêmico gaúcho, destacando inclusive, o papel de Edgar Graeff 
nesse contexto.  

Igualmente na dissertação de mestrado “A Vanguarda europeia e o ensino no 
Rio Grande do Sul: Repercussões de escolas centro-europeias de arquitetura 
no sul do país entre 1945 e 1951”, de Paula Mello Oliveira Alquati (2014) 
recorta-se o período que a pesquisadora traça paralelos entre as formações no 
IBA e no Curso de Arquitetura da Faculdade de Engenharia, dirigido por 
Eugênio  Steinhoff.  

Outro exemplar pesquisado − “A Produção Arquitetônica dos Egressos da 
Escola de Engenharia e do Instituto de Belas Artes no Período de 1949 a 1952“, 
de Cristina de Lorenzi Campelo (1992) − traça um breve relato sobre as duas 
escolas, e um paralelo dos produtos a partir de plantas originais dos egressos o 
que também fundamenta esse item.  

Por último a edição da revista "ESPAÇO" organizada por um grupo de alunos do 
I.B.A. Carlos Fayet, Enilda Ribeiro, Nelson Souza, Jorge Sirito de Vives e Luis 
Fernando Corona, Ano 2, Dezembro de 1949, número 4, com o artigo “5 Anos 
de Arquitetura” também é fonte primária relacionada com esse tópico, que 
referindo-se aos primeiros anos do curso aborda e expõe desenhos resultantes 
das disciplinas de projeto da escola.   

O sub-item 3.2 − "GRAEFF & HOLANDA MENDONÇA - DOIS PIONEIROS no 
PROCESSO de DIFUSÃO da ESCOLA CARIOCA noO RIO GRANDE do 
SUL" − está pautado pelas visíveis coincidências factuais entre Edgar Graefff e 
Holanda Mendonça, dos locais e épocas de formação e de início da atuação 
profissional, já que ambos vêm da ENBA do Rio de Janeiro, no final da década 
de 40, para atuarem em Porto Alegre. Embora  tramitassem paralelamente 
orientações mais conservadoras naquele ambiente acadêmico, considera-se 
similaridades entre seus produtos. A partir de ampla divulgação até os dias 
atuais, das obras dos dois arquitetos, e em específico no exercício docente e da  
produção intelectual de Graeff, confirma-se a adoção por ambos dos 
pressupostos da escola carioca.  
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Segue-se discorrendo sobre as atuações marcantes de um – no ofício do 
projeto arquitetônico – e de outro – na docência e produção teórica da 
Arquitetura. Estuda-se a articulação das atividades dos dois, como 
complementares, nos níveis de transmissão dos pressupostos modernistas. 

Sobre a prática profissional de Graeff e Holanda Mendonça, bem como a 
divulgação das ideias do primeiro, contrapostas a alguns contemporâneos, 
como Demétrio Ribeiro e Vilanova Artigas, na questão da prática do realismo 

socialista e questões regionais, além do trabalho de Fiore (1992), nos aspectos 
docentes e discentes de Graeff, tem-se a tese “Arquitetura Moderna Brasileira 
em Porto Alegre sob o mito do “gênio artístico nacional“ (2004) de Luís Henrique 
Haas Luccas. O material é fundamental, já que contempla três décadas da 
arquitetura moderna na cidade de Porto Alegre, incluindo Holanda Mendonça e 
Graeff, polêmicas e fatos diversos, bem como discorre sobre a adoção de um 
modelo hegemônico e outras estratégias, no ambiente porto-alegrense.  

 No sub-item 3.3 − "CONFLUÊNCIAS ‘LÁ e CÁ‘ no QUADRO da 
ARQUITETURA GAÚCHA" −, faz-se o estudo dos fluxos de ideias desde a 
vinda de Holanda Mendonça e Graeff, mesclada com as interferências platinas, 
presentes em Porto Alegre, na década de 50. O objetivo é explorar  a muito 
comentada influência platina na arquitetura moderna no Sul.   

A partir de Fiore (1992), Luccas (2004), Campelo (1992) e Alquati (2014), têm-
se os fatos relacionados com o meio acadêmico gaúcho, bem como os 
acontecimentos externos e intercâmbios, que marcaram as transformações na 

arquitetura gaúcha. Da edição de Xavier e Mizoguchi (1987), além de artigos 
preliminares com professores do então IBA sobre o contexto universitário da 
época, destacam-se os exemplares que ilustram aquele momento, na 
Arquitetura de Porto Alegre. Em “Arquiteturas Cisplatinas: Roman Fresnedo Siri 
e Eladio Dieste em Porto Alegre”, de Carlos Eduardo Comas, Anna Paula Canez 
e Glênio Bohrer (2004), e na edição uruguaia  ELARQA (2000), dedicada a 
Porto Alegre, encontram-se alguns dados ligados ao intercâmbio com o Uruguai. 

A tese de doutorado de Julio Gaeta (2009), “Arquitetura e Cidade – o caso da 
Rampla de Pocitos em Montevideo”, é fonte utilizada por se referir ao mesmo 
corte temporal da prática de Holanda Mendonça em Porto Alegre e justamente 
em centro urbano que assimila o ideário corbusiano, configurando uma fonte  de 
pesquisa paralela. Arremata o contexto bibliográfico relacionado à arquitetura do 
Uruguai a consulta ao "Guia arquitetonica y urbanística de Montevideo" 
(CARRIER;PENIZA,2008). 

Anexa ao final da primeira parte, conclui-se  com  a CRONOLOGIA 
ILUSTRADA, como síntese das confluências operadas e que se relacionam com 
a tese. Portanto, delineiam-se nessa parte “academias”, “exercícios” e suas 
confluências, como conteúdo auxiliar para construção dos recursos 
metodológicos e da fundamentação das análises propostas na tese.  

Na segunda parte, referente à “OBRA & ANÁLISE”, como base para as 
incursões analíticas recorre-se a fontes historiográficas, no sentido de
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contemplar a totalidade dos dados bibliográficos, documentais e analíticos 
pertinentes ao estudo.  
Constituindo-se em abordagem analítica, inicia no item 4 −"CONTEXTO 
GERAL da OBRA de HOLANDA MENDONÇA" −, relacionando a amostragem 
à obra completa do arquiteto.  
Segue-se com o item 5 −"CATEGORIAS de ANÁLISE" −, como corpo teórico 
utilizado para identificar os graus de utilização dos pressupostos corbusianos e 
subsequentes cariocas nas obras de Holanda Mendonça. Os critérios analíticos 
pelos quais devem ser submetidos os exemplares da amostragem, com o 
objetivo de estabelecer uma síntese analítica de acordo com as hipóteses, são 
apresentados em cinco sub-itens.  

Para o sub- item 5.1 − "INSERÇÃO URBANA" − inicia-se com a 
fundamentação teórica a ser aplicada na análise da amostragem, a partir das 
abordagens de Kevin Lynch (1982) e de Aldo Rossi (1995), no estudo das 
formas de inserção das obras de Holanda Mendonça em contextos urbanos já 
configurados. Já em Phillipe Panerai (1983) e José Lamas (1995), recolhem-se 
subsídios para análise da transposição da teoria corbusiana, dos edifícios soltos 
no lote, para a inserção desses objetos em lotes entre medianeiras, situação da 
maioria dos objetos de Holanda Mendonça. Na realidade, essa característica já 
mostra fator de adaptação da teoria corbusiana pelo próprio Le Corbusier, no 
Edifício da Porte Molitor (1931), em Paris e na  Casa Couruchet (1949), em La 
Plata . 

Para a identificação dos "PERCURSOS" − sub-item 5.2 −, desenvolve-se o 
enfoque tipológico espacial, fundamentado em Cornoldi (1999), que coloca a 
espacialidade vinculada ao conceito moderno da contemplação da arquitetura 
em movimento, relacionada com a identificação tanto de momentos visuais 
internos, quanto externos. Visa-se confirmar a hipótese das confluências dos 
pressupostos da escola carioca, momento em que a arquitetura se utiliza, 
visivelmente, de estratégias comuns em termos de elementos de composição e 
de arquitetura, que logicamente traduzem uma espacialidade própria. Trata-se, 
instrumentalmente, de um meio sistemático de se reconhecer idiossincrasias na 
análise comparativa entre os exemplares cariocas de referência- e os gaúchos, 
bem como na classificação dos tipos “espaciais” utilizados por Holanda 
Mendonça.  

O sub-item 5.3 − "ESTRUTURA FORMAL/SÍNTESE ANALÍTICA" − 
desenvolve-se a partir do conceito da Estrutura Formal, recolhendo-se o 
enfoque tipológico estrutural de Carlos Martí Arís, em “Las varaciones de la 
identidade: ensayo sobre el tipo em arquitectura” (1993). Segundo Aris, 
mediante a análise tipológica entre várias obras de arquitetura é possível retirar 
aspectos particulares ou individuais dos fenômenos, permitindo uma 
compreensão “estrutural” da forma, não como sistema portante de sustentação 
do edifício, e sim como forma ou configuração geral do objeto. À análise da 
estrutura formal acrescenta-se síntese análítica relacionada com definições de 
zoneamento de funções. 
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Conclui-se o item 5 com o sub-item 5.4 − "MATRIZ de ANÁLISE" −  referente 
à apresentação dos elementos de arquitetura e de composição, categorias 
reconhecidas principalmente em Martinez (1990) e Mahfuz (1995), a serem 
baseadas, a priori, nos exemplares da amostragem. Aplicadas às categorias de 
análise expostas no três sub-itens 5.1,5.2 e 5.3, devem definir relações de 
identidade, grupos tipológicos e outras constatações de analogias latentes. 
Acrescenta-se outras classificações, como dos elementos compositivos em 
geral e elementos de setorização, também recorrentes, a priori, na matriz de 
referência.  

A escolha das categorias de análise utilizadas nas incursões analíticas, a partir 
dos enfoques mencionados, segue às duas referências bibliográficas 
consideradas fundamentais para esse estudo.  

A primeira é a tese  “O gosto pelo sutil - confluências entre as casas pátio de 
Daniele Calabi e Rino Levi”, de Ana Elísia Costa (2011) na qual a autora se 
utiliza de métodos de representação gráfica em "2D" e "3D" e categorias de 
análise pré-definidas. Embora com tema específico que contempla amostragem 
de exemplares residenciais unifamliares, o que não é o caso deste trabalho, 
coloca-se como um exemplo, transportado para as situações comparativas entre 
as obras de Holanda Mendonça e as cariocas de referência.  

Já a dissertação ”Os Elementos da Arquitetura Brasileira − estudo de uma 
linguagem a partir dos elementos pertinentes a oito edificações localizadas no 
Rio de Janeiro”, de Luiz Felipe Machado de Souza (1998), tem fundamentação 

teórica a partir da abordagem de Julien Guadet, somada a subsídios da 
semiologia de Roland Barthes. Investiga fenômenos de linguagem arquitetônica 
sob um prisma de análise aplicado a um conjunto singular de elementos. Por ser 
visível a similaridade de estrutura entre o trabalho de Machado de Souza e essa 
aproximação, ao destacar um número finito de elementos compositivos, 
pinçados de projetos elaborados em períodos próximos temporalmente, e além 
disso, relacionados à escola carioca, constitui-se em modelo para a 
sistematização do processo de identificação dos elementos arquitetônicos nos 
21 exemplares de Holanda Mendonça da amostragem ora delimitada.  

Com base no marco historiográfico apresentado ao longo do texto, e no marco 
teórico definido a partir das "Categorias de Análise"− item 5 − procede-se no 
item 6 as  Incursões Analíticas, análises propriamente ditas, aplicadas nos 
exemplares da amostragem.  

A dissertação de Marcos Flávio Teitelroit Bueno “A obra do arquiteto Carlos 
Alberto de Holanda Mendonça (BUENO, 2012) é base documental para esse 
estudo, já que contempla a totalidade da produção do arquiteto. 

Sobre a identificação de critérios que norteiam as decisões projetuais de 
Holanda Mendonça, na definição de partidos considerando aspectos topológicos 
dos lotes utiliza-se a tese de Silvio Belmonte de Abreu Filho, “Porto Alegre como 
cidade ideal: planos e projetos urbanos para Porto Alegre” (ABREU FILHO, 
2006), que contempla o estudo da legislação vigente na época, trazendo à tona 
planos e projetos urbanos, relacionados às utopias e reprodução de modelos. 
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Com isso, estabelece subsídios de análise da inserção urbana dos exemplares  
“verticais” de Holanda Mendonça, projetados no centro e nas radiais mais 
importantes de Porto Alegre na década de 50. 

Também se inclui consulta à tese de doutorado “Arquitetura Moderna Brasileira 
em Porto Alegre: sob o mito do gênio artístico nacional”, de Luís Henrique Haas 
Luccas (LUCCAS, 2004), já mencionada, que dedica um sub-capítulo ao 
trabalho de Holanda Mendonça “A arquitetura moderna foi ao mercado 
imobiliário”, referindo-se à difusão da linguagem moderna de raiz carioca 
através de Holanda Mendonça, em meio a arquitetura “massificada” da 
construção civil em Porto Alegre. Cita Holanda Mendonça em outras partes da 
tese, sobre seu pioneirismo, descrevendo alguns trabalhos por este 
considerados relevantes. 

Teorizações pertinentes a essa aproximação são os estudos a respeito das 
arquiteturas verticais implantadas nas principais vias radiais de Porto Alegre, 
algumas delas com edifícios de Holanda Mendonça. Destacam-se: “A 
Arquitetura da verticalidade na recém–aberta Avenida Borges de Medeiros”, de 
Cesa Filho (2003); "História de uma Via - O Advento da Arquitetura Moderna e a 
Configuração da Avenida Senador Salgado Filho - Porto Alegre - 1940-1970", de 
Marques (2003); “A Modernidade na Avenida Farrapos", de Ruschel (2004) e a 
tese “Edifícios de apartamentos: um tempo de modernidade no Espaço privado 
– Estudo da radial Independência/24 de Outubro - Porto Alegre nos anos 50”, de 
Lima (2005). Igualmente se consulta conteúdos acima, parcial ou totalmente 

registrados na coletânea "Modernização e verticalização da área central de 
Porto Alegre", recentemente organizada por Renato Fiore (2016). 

Pela visualização de identidades programáticas - temas especiais, complexos, 
multifuncionais e de habitações unifamiliares - e topológicas - edifícios em lotes 
entre medianeiras e de esquina, faz-se uma subdivisão analítica em grupos, em 
sequência temporal de conclusão dos projetos, o que sinaliza, tanto para 
identidades temáticas ou decorrentes de fatores topológicos, como relacionadas 
com os "momentos projetuais" entre um projeto e outro.  

Os comentários textuais vêm ilustrados a partir do material gráfico gerado 
através do programa REVIT, possibilitando as fichas técnicas dos exemplares, 
bem como imagens externas e internas dos mesmos e ilustrações das inserções 
urbanas e dos  percursos possíveis.  

Como fechamento, recolhidos das incursões analíticas e relacionados com as 
categorias de análise às quais foram submetidas os exemplares, registra-se os 
"TÓPICOS CONCLUSIVOS da ANÁLISE". O item culmina com a apresentação 
de quadro-síntese, com a sistematização dos itens selecionados para a 
"MATRIZ de ANÁLISE". 

Por fim, apresentam-se as "CONSIDERAÇÕES FINAIS", as quais devem 
corresponder à confirmação das hipóteses pretendidas na tese, referindo-se  ao 
papel de Holanda Mendonça no quadro da arquitetura moderna no Rio Grande 
do Sul. 
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Da Representação Gráfica      

O nível de detalhamento verificado nos projetos de Holanda Mendonça, 
exaustivamente desenhados, em inúmeras peças gráficas, compõem um projeto 
executivo que permite, via de regra, uma construção na íntegra. Verifica-se em 
artigos, monografias, dissertações e teses análises criteriosas das suas obras a 
partir desses registros, geralmente confirmados nas obras construídas. 

Sabe-se do ímpeto incomum de Holanda Mendonça no conhecimento da 
volumetria de seus projetos, através de maquetes físicas, perspectivas e croquis 
volumétricos, que faziam parte de sua metodologia projetual. Supõe-se que a 
construção do sentido de espacialidade fazia-se a partir do exercício mental de 
ligação das peças gráficas em "2D", recurso compulsório utilizado na arquitetura 
que deve acompanhar qualquer arquiteto durante toda a elaboração dos 
projetos.  

Normalmente o conceito de influência é investigado nos trabalhos 
historiográficos que, via de regra, estabelecem relações entre obras a partir de 
uma perspectiva puramente figurativa. Comprovações gráficas a partir de 
possíveis procedimentos projetuais não são desenvolvidas a pleno.  

A documentação existente sobre o arquiteto, até agora, envolve análises que 
transcorrem em matrizes pouco claras. O enfoque de análise dos elementos de 
composição e de arquitetura avança, na medida que se consideram as 
espacialidades e/ou momentos espaciais na sua obra. Assim, o enfoque 

historiográfico qualifica a “leitura” pretendida, ao passo que a espacialidade 
deixa claro percursos e atitudes projetuais (COSTA, 2011). 

Considerando o reconhecimento da espacialidade, através da construção 
"gráfica"  de imagens, na obra de Holanda Mendonça um quesito a ser 
desvendado, descarta-se a inclusão na amostragem de obras com a 
documentação insuficiente para se atingir esse resultado. A limitação dos 
desenhos em 2D situa-se exatamente na estratégia de percepção da 
espacialidade através de uma imagem e não apenas na construção de um 
imaginário. O conhecimento  da espacialidade é permitido através da ferramenta 
gráfica tridimendional. 

A proposta da tese visa captar a intenção projetual de Holanda Mendonça, com 
base nos desenhos originais, e tanto quanto possivel, na realidade construída. 

Mesmo que a influência a qual Holanda Mendonça transfere ao ambiente da 
arquitetura de Porto Alegre esteja no nível de obra construída, existe a ideia da 
percepção de sua intenção projetual, através dos desenhos originais em "2D", 
na qual deve estar inclusa a totalidade de seus pressupostos. O momento 
“irreal” nas peças gráficas produzidas a partir dos desenhos originais é a real 
intenção de produto final do arquiteto. É esse o ponto de interesse. Reconstruir 
essa tridimensionalidade, que, em nível virtual, através de imagens eletrônicas 
faz-se passeios virtuais e conhecimento das obras que o próprio arquiteto 
desconhecia, pelo seu fim prematuro. No caso de Holanda Mendonça, que não 
chega até mesmo a ver suas obras construídas, a ferramenta REVIT permite 
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uma analise dos objetos pelo que eles “pretendiam ser”, já que foram 
executados projetos em versões posteriores à sua morte, ou alterados 
involuntariamente. O uso desta ferramenta gráfica tem o intuito de avançar na 
leitura dos objetos, no sentido de permitir análises endógenas e/ou exógenas, 
na relação entre exterior e interior, estabelecendo um conhecimento "pleno" do 
exemplar em estudo, desde os redesenhos básicos em 2D, até os registros 3D 
que podem revelar relações espaciais, bem como do provável reconhecimento 
da intenção de percursos, ou promenades na obra do arquiteto Holanda 
Mendonça. 

Igualmente justifica-se os redesenhos dos exemplares, com o uso da ferramenta 
mencionada, visando permitir a visualização do projeto construído em um "as 
built" virtual, a partir de seus desenhos originais, em prol das análises 
pretendidas, garantindo o registro das intenções primárias do arquiteto. Para 
tanto, desconsidera-se, nos redesenhos alterações posteriores de programa 
efetuadas por outros profissionais, principalmente após ausência prematura do 
arquiteto. Acrescenta-se que as fontes primárias, como desenhos, registros 
gráficos, fotográficos e/ou documentais utilizadas para os redesenhos estão 
digitalizadas e expostas em anexo.   

Da aplicabilidade  

Além do avanço no contexto historiográfico e documental da obra de Holanda 
Mendonça e da Arquitetura Moderna no Rio Grande do Sul, o estudo justifica-se 
também por contribuir em legado na disciplina da Arquitetura, ao disponibilizar o 

conhecimento da espacialidade interna e externa de cada exemplar, como 
projetado, a partir dos redesenhos dos projetos arquitetônicos na íntegra, 
permitindo análise comparativa dos mesmos, o que é inédito em relação ao 
estudo da obra do arquiteto. Observam-se até agora trabalhos consistentes na 
análise das obras de Holanda Mendonça, principalmente em Xavier e Mizoguchi 
(1987), Magali Gonçalves (2006), Marcos Bueno (2012) e Comas e Piñon 
(2013), porém  sem esse cunho operacional. 

É notório  no Estado um contingente significativo de imóveis do final do século 
XIX e início do século XX, muitos já inventariados pelos institutos IPHAN e 
IPHAE, nas cidades gaúchas as quais se implantam edifícios construídos com 
projetos de autoria de Carlos Alberto de Holanda Mendonça, como Uruguaiana, 
Bagé e Porto Alegre (com exceção de Erechim).  

Assim, justifica-se o estudo também como instrumento documental na 
divulgação desses edifícios ditos modernistas, constituindo argumentos que 
justifiquem a inclusão desses exemplares no contexto do patrimônio histórico e 
arquitetônico do Rio Grande do Sul, com seus tombamentos, e, logo, suas 
perpetuações materiais. Nesse aspecto espera-se incluir as obras de Holanda 
Mendonça, de interesse, no rol dos objetos estudados no DOCOMOMO, 
órgãointernacional dedicado à arquitertura moderna, que mantém estreito 
relacionamento  com os pesquisadores do PROPAR.     
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PRÓLOGO 
Holanda Mendonça: em menos de uma década   
 

Carlos Alberto de Holanda Mendonça nasce em 23-12-192012, na cidade de 
Água Branca – Alagoas. Filho de Ademar Dória de Holanda Mendonça, carioca, 
funcionário público e de Dolores de Holanda Mendonça, pernambucana, 
costureira (ZANIN, 2010), vive até sua diplomação, no Rio de Janeiro [02]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Conforme documentação referente ao arquiteto levantada no CREA RS. 

Na FNA verifica-se a não disponibilização de dados13, à exceção de artigo de 
edição do diretório acadêmico, o qual consta seu nome como aluno, em texto 
que sinaliza, sensivelmente, provável aspecto de liderança na personalidade do, 
então, estudante:  

(...) A saída de calouras este ano foi gorda. O Mendonça que não é nem 
parente daquele “dr. Mendonça” do radio, mas que também tem sua pinta... 
que também é o “Coca-cola dos brotinhos”, que se diz o “gostosão” da 
Esplanada e o Ki-bom das galerias... O Mendoncinha, dizíamos, ficou meio 
doido, sem saber por onde começar o ataque. Agora, dizem (ele está 
querendo organizar com todas um “plano de defesa mútua ele e cada uma 
para protegê-las... Que nem o “plano Truman”! Seu Mendoncinha. E se elas 
não toparem, seu Mendonça? (NPD/UFRJ, 1946)    

 
Casa-se ainda acadêmico, tendo sua primeira esposa falecido de parto, de 
Alexandre Pires de Holanda Mendonça, nascido em 1944 (ZANIN, 2015). Antes 
da diplomação, trabalha no Instituto Nacional do Café e após, no Ministério da 
Guerra, o que confirma Goidanich (1956). Em 1946, apenas dois meses após 
sua colação de grau, vai para Porto Alegre para trabalhar da Secretaria 
de.Obras Públicas do Estado do Rio Grande do Sul (SOP), por indicação do 
Engenheiro Cyro Mariante da Silveira, diretor desta instituição na época. Na 
SOP desenvolve seus primeiros projetos no Estado14. 

                                                           
13 Após pesquisa nos arquivos da biblioteca da UFRJ e, especialmente ao NPD – Núcleo de 
Pesquisa e documentação da UFRJ, antiga FNA e mais remotamente ENBA, detecta-se que os 
dados de alunos da época que Holanda Mendonça faz a academia, foram transferidos para outro 
setor e após isso, extraviados. 
14 Sabe-se que o arquiteto já possuía residência fixa na rua Duque de Caxias, nº 1574, desde 23-
10-1946, conforme consulta à documentação referente ao arquiteto no CREA RS. 

[02] Holanda Mendonça, na juventude. Fonte: acervo de Elizabeth Zanin. 
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[03] Fotos de família. Fonte: acervo de Elizabeth Zanin. 
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O IBA, através de seu diretor, Tasso Corrêa, teria convidado o arquiteto para 
professor da escola. O convite não foi aceito, porém permitiu estabelecer 
contato com estudantes da escola Nelson Souza (BUENO, 2012) e Emil Bered 
(GONÇALVES, 2006; BUENO, 2012), seus estagiários, como desenhistas, na 
época.  

 Por volta de 1948 ou 1949, casa-se com Gladys Fontoura Freitas Holanda 
Mendonça, funcionária da Prefeitura Municipal de Porto Alegre15. Desse 
segundo casamento nascem os filhos Carlos Alberto (1950), Elisabeth (1952) e 
Margareth (1953) (BUENO, 2012). [03] 

Arquiteto com conhecimento vinculado à sua formação acadêmica diferenciada 
e prática profissional intensa, procurava manter-se atualizado a partir da 
consulta a edições na área da Arquitetura, adquiridas diretamente das livrarias. 
Com clientela de “elite”, desde a sua chegada à Porto Alegre, destaca-se 
rapidamente  no rarefeito meio profissional gaúcho da Arquitetura. [04] 

Em meados de 195016, desliga-se da SOP e se associa à recém formada 
construtora Azevedo Bastian e Castilhos - ABC, fundada no mesmo ano, dirigida 
pelos engenheiros João Carlos Caldeira Bastian, Rui Caldeira Bastian, Marcello 
Casado d’Azevedo e Eugênio Vilanova Castilhos.  

 

                                                           
15 Por intermédio do sogro,o contador Antônio Silva Freitas,funcionário da SOP (BUENO, 2012). 
16 Considerando que o primeiro projeto de Holanda Mendonça junto à ABC foi um edifício de 
pequeno porte na Rua das Alamedas, de setembro de 1950 (BUENO, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associado a uma das construtoras mais atuantes no mercado imobiliário na 
década de 1950, que contribui para a transformação e verticalização de Porto 
Alegre, Holanda Mendonça transita junto ao meio empresarial e cultural local a 
partir dessa ligação. Através da empresa, tem acesso a clientes da elite cultural 
e econômica de Porto Alegre e do Estado, vinculados a empresas imobiliárias e 
comerciais e às diretorias de instituições de crédito, como Banco Agrícola 
Mercantil e Banco da Província. Na ABC Holanda Mendonça trabalha como 
arquiteto, com os  engenheiros diretores, engenheiro contratado Henrique Gutfreind e 
os desenhistas Ivan Ekman, Dino Celia e Osmar Cabrera, por um período de 
aproximadamente quatro anos. Entre os projetos desenvolvidos, pode-se 
destacar o Edifício Formac, marco do desenvolvimento da capital gaúcha. 

[04] Foto formatura Holanda Mendonça (NPD/UFRJ). 
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Outros trabalhos são representativos de sua atuação na ABC: os edifícios Santa 
Terezinha, Vista Alegre, Excelsior, Cerro Formoso, Flores da Cunha, Duque 
de Caxias, São Sebastião e a Casa Casado d’Azevedo (BUENO, 2012).  

Até fins de 1953, Holanda Mendonça era o único arquiteto da ABC, quando 
incluem-se Edgar Guimarães do Valle17 e Mauro Guedes de Oliveira18. Desliga-
se da empresa em fins de 1954, abrindo seu escritório particular19, em sala 
“inspiradora” – em andar alto de esquina curva [05], com vista panorâmica do 
centro de Porto Alegre.  

Entre seus primeiros encargos em escritório próprio, o desenvolvimento do 
projeto do Edifício Santa Cruz força a contratação dos desenhistas Ivan 
Ekman, Dino Celia e Osmar Cabrera, colaborador de Holanda Mendonça no 
tempo da ABC20, e do arquiteto Luiz Carlos da Cunha21. 

Nos primeiro meses de 1956, tendo como referência as datas de pranchas do 
projeto do Edifício Consórcio, o arquiteto Jayme Luna dos Santos se associa 

                                                           
17 Arquiteto que atuava no centro do país, projeta para a construtora dois edifícios inseridos no 
mesmo lote, tendo como cliente a Previsul. O prédio de escritórios, situado mais próximo da frente 
voltada para a Praça Dom Feliciano nunca foi construído, dando lugar a um prédio de garagens. 
Já,a edificação residencial, no fundo do lote foi construída e denominada  posteriormente de 
Edifício Santa Tecla. 
18 O primeiro trabalho de Mauro Guedes para a ABC inclui pequenas alterações no projeto do 
Edifício Flores da Cunha, que tinha projeto original de Holanda  Mendonça. 
19 Sala no Edificio City,Rua Marechal Floriano Peixoto nº13 - 13º andar . Porto Alegre. (BUENO, 
2012) 
20 Segundo entrevista do arquiteto Clóvis Miranda ao arquiteto Marcos Flávio Teitelroit Bueno em 
08 de abril de 2010 (BUENO, 2012). 
21 Trabalha com Holanda Mendonça alguns meses e logo viaja para a Europa, deixando o 
escritório (BUENO, 2012). 

ao escritório, talvez por influência de Tasso Corrêa, sogro de Luna, ou de seu 
irmão, Ernani Corrêa, professor da Faculdade de Arquitetura. Nesse ano, além 
de encargos do escritório, executam projetos vinculados à ABC, como o Cine 
Hotel Consórcio Bagé e o Edifício General Osório. 

Com grande capacidade de trabalho, é descrito em alguns depoimentos como 
um homem inteligente e com poder de argumentação e desenvoltura, 
característica apontada por Clóvis Miranda, o primeiro desenhista de Holanda 
Mendonça em seu escritório particular (BUENO, 2012). [06] 

 

 

 

 

 

 

[05] Edifício City . Rua Marechal Floriano n°13. Porto Alegre, Porto Alegre. Fonte: imagem 
Google Earth. 
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O falecimento precoce e trágico de Holanda Mendonça, em 27 de julho de 
195622, é divulgado em manchete do “Correio do Povo”, através de matéria descrita 
no decorrer deste trabalho.  

Existe uma grande "vácuo" a respeito do conhecimento da vida do arquiteto, 
principalmente a partir do nascimento em Alagoas até a migração para Porto 
Alegre. Desde o mestrado dessa pesquisadora (GONÇALVES, 2006), de 
Marcos Bueno (BUENO, 2012), e até o momento, o que se confirma é a não 
disponibilização de dados e/ou testemunhos da infância, adolescência e 

                                                           
22 Com sua morte, seu sócio de poucos meses, Jayme Luna dos Santos, assume os projetos do 
escritório. 

academia de Holanda Mendonça, o que praticamente impossibilita o 
conhecimento, com mais clareza, do “personagem” Holanda Mendonça e de 
suas circunstâncias formadoras. A partir dos poucos registros, o que se 
confirma é a sua vida no Rio de Janeiro, desde a infância, envolto em ambiente 
natural e arquitetônico dificilmente desapercebido aos olhos, até mesmo de um 
menino, o que reforça a característica mais “carioca” e menos “alagoana” do 
arquiteto. Holanda Mendonça, assim como outros arquitetos cariocas com a 
vivência da cidade na época, compartilha esse poderoso referencial de 
imagens, o que reforça seu papel de "mensageiro" no campo da Arquitetura da 
Região Sudeste para o Sul do país. [07] 

[06]  Holanda Mendonça. Fonte: acervo Marcos Bueno, 2009.  

[07] Holanda Mendonça. Fonte: Elizabeth Zanin.  
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I PARTE − ACADEMIA & EXERCÍCIO: escolas e panoramas 

A migração imediata de Holanda Mendonça da sua Faculdade no Rio para a 
prática profissional em Porto Alegre é fator que direciona esta tese para o 
estudo das prováveis confluências e transporte “direto” do repertório adquirido 
pelo arquiteto no seu meio acadêmico de origem − a FNA −, bem como o 
conhecimento do meio acadêmico de Porto Alegre, com professores e ex-alunos 
que delineavam a teoria e a prática da arquitetura no Rio Grande do Sul. Para 
tanto, pode-se afirmar que a vinda do arquiteto gaúcho Edgar Graeff, em 1948, 
quase em paralelo com Holanda Mendonça, tem forte significado para este 
estudo. São visíveis diversidades na teoria e na prática profissional dos dois 
arquitetos, mas observa-se pontos comuns de formação na FNA − na época a 
mais importante escola brasileira − e na vivência no Rio de Janeiro, em período 
“heróico” da Arquitetura Moderna. Também se acredita que a pertinência 
acadêmica de Graeff, o qual de aluno recém diplomado da FNA passa a ser 
professor do IBA, de Porto Alegre e vetor no ensino da arquitetura moderna, 
segundo a sua lógica, justificada – teoricamente − em sua própria obra e, por 
analogia, ou por paralelo, na de Holanda Mendonça. 

De fato, ao se observar principalmente as primeiras obras dos dois arquitetos, 
veem-se algumas identidades que devem ter origem no aprendizado da FNA. 
Certamente estreitam e encurtam a circulação de ideias e imagens, 
estabelecendo uma ligação quase direta do que se fazia no centro do país − Rio 
de Janeiro − para um centro periférico − Porto Alegre. Até mesmo a docência de 

Graeff, nos primórdios da formação de um Curso autônomo de Arquitetura no 
Rio Grande do Sul traduz-se como uma possível transposição acadêmica direta 
dos pressupostos modernistas, via FNA. O IBA de Porto Alegre, embora em 
fase de formação naquele momento, delineia-se com aspectos de forte 
identidade em relação à FNA. Além das grades curriculares quase idênticas 
(FIORI, 1992) que por si só não seriam suficientes para essas similaridades, é a 
condução das disciplinas por alguns discentes que começam a assimilar o 
espírito da escola carioca que assegura o grau de alinhamento entre as escolas. 
Cursar arquitetura na escola “mãe” do país, no período considerado “heroico” da 
prática da Arquitetura no Brasil, encabeçado pelos arquitetos cariocas, além de 
ser um privilégio para qualquer estudante de Arquitetura, possibilita um quadro 
de pesquisa in locus, já que os principais ícones da Arquitetura Brasileira se 
encontravam no Rio de Janeiro e eram amplamente divulgados na imprensa 
escrita e em eventos culturais, acadêmicos e institucionais.  

Dessa forma, na formulação de uma síntese analítica, parte-se para o 
aprofundamento de algumas questões que devem ter interferido na formação de 
Holanda Mendonça: a FNA como formadora dos referenciais teóricos e práticos 
do arquiteto; o panorama da Arquitetura Moderna Carioca, como um laboratório 
vivo para os estudantes da FNA; o Curso de arquitetura do IBA, de Porto Alegre 
e a atuação de Edgar Graeff como “emissário” dos pressupostos cariocas, 
coincidentes, em hipótese, com as ideias de Holanda Mendonça, e o panorama 
da Arquitetura Gaúcha e prováveis influências da escola carioca.       
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1 A FNA e a ESCOLA CARIOCA: AS ESCOLAS de 
HOLANDA MENDONÇA 

1.1 Da ENBA à FNA 

A ENBA (1890-1945), segmento da  Academia Imperial de Belas Artes (1826-
1889), é a mais antiga instituição responsável pelo ensino e pela formação 
profissional em arquitetura do Brasil.   

Segundo Helena Uzeda (2006:365), a mensagem negativa relacionada com o 
ambiente acadêmico da ENBA como formador de arquitetos conservadores, 
destoa da atuação desempenhada por egressos do curso, no período que 
antecedeu às mudanças nessa instituição. Nos anos 20 já eram visíveis 
orientações menos conservadoras, porém ainda prevalecendo o neocolonial, 

obstáculo maior à implantação da arquitetura moderna.  

O discurso do despojamento formal começa a aparecer na arquitetura brasileira 
em combate sistemático a detalhes ornamentais. Igualmente o racionalismo 
europeu, de Le Corbusier e Walter Gropius passa a aparecer como referência 
mais palpável em alguns projetos arquitetônicos produzidos por alunos da 
ENBA e que antecedem o episódio da reforma modernista do início dos anos 
30.  

Apesar de criticada, a reforma de ensino empreendida por Lucio Costa em sua 
curta passagem na direção da ENBA configura-se como marcante e certamente 

definidora dos novos caminhos da arquitetura no Brasil. Ele estabelece uma 
transição no ensino arquitetônico, induzindo às gestões posteriores a repensar 
sobre o ensino da arte e, principalmente, da arquitetura no contexto brasileiro. 

Já com recorrentes reservas no uso do estilo neocolonial, em 1934 o grêmio da 
ENBA promove a edição da Revista de Arquitetura da Escola. Apesar de contar 
com colaboradores ligados estreitamente ao modernismo, como Álvaro Vital 
Brasil e Affonso Eduardo Reidy, a sua temática parece essencialmente 
direcionada à produção da arquitetura, ainda neocolonial.   

Na revista “Arquitetura e Urbanismo” de maio e junho de 1940, é anunciada a 
volta de seção sobre a ENBA, com a publicação de trabalhos de alunos. 

De fato, o esforço e a dedicação dos professores e alunos do Curso de 
Arquitetura da Escola Nacional de Belas Artes vinham sendo patenteados 
através dos trabalhos ali realizados, que publicávamos sob a direção do 
professor  Paulo Nunes Pires e que voltará a prestar seu valioso concurso a 
esta revista. O resultado imediato dessa publicação póde ser assim 
resumido: maior contácto entre os estudantes e professores da Escola e, 
finalmente, melhor conhecimento do público relativamente ao esforço 
realizado dentro do Curso  de Arquitetura da Escola de Belas Artes.23 

 A demanda em expansão pelo Curso de Arquitetura, oposta à redução de 
interesse pelos Cursos de Pintura, Escultura e Gravura, impulsiona a ideia da 
formação de um curso autônomo, que acontece em 1945, quando o Curso de 
Arquitetura efetivamente se desvincula da ENBA (SANCHES, 2005) 
estabelecendo-se como Faculdade Nacional de Arquitetura- FNA. 

                                                           
23 Revista “ARQUITETURA e URBANISMO, de maio e junho de 1940, pg. 53  n° geral 185. 
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Holanda Mendonça, que ingressa no Curso de Arquitetura da ENBA em 1941 e 
se diploma na FNA − Faculdade Nacional de Arquitetura − em 1946, presencia a 
mudança da ENBA à FNA, em pleno declínio do neocolonial em direção ao 
modernismo. A principal academia de Arquitetura do país, agora “Faculdade 
Nacional”, juntamente com a Politécnica de São Paulo, começa a assimilar nos 
anos 40, com mais intensidade, a modernidade.  

 

 

 Em histórico escolar [08], o qual coincide com a relação de professores 
registrados no convite de formatura [09], pesquisado nos arquivos da FNA, 
confirmam-se os professores de Holanda Mendonça catedráticos destacados 
nacionalmente, o que é citado na reportagem do "Correior do Povo" de Porto 
Alegre 

 (...) fez seus estudos superiores na Faculdade Nacional de Arquitetura, com 
mestres como Eugênio Hime, Júlio Cesar de Mello Souza, Flexa Ribeiro, 
Quirino Campoflorito, Archimedes Memória e Paulo Pires e tantos outros. 
Formou-se engenheiro arquiteto em 1946 (GOIDANICH, 1956:26).

[08] Dados retirados do Histórico Escolar. Fonte: ENBA/FNA. [09] Lista de Professores no convite de formatura. Fonte: NPD/UFRJ 2009. 
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Embora não tenha sido professor de disciplinas de projeto, cita-se como positiva 
a provável inclusão de Gerson Pompeo Pinheiro24 como professor de Holanda 
Mendonça, em "Perspectiva, Sombras e Estereotomia", já que em finais de 
1942 assume interinamente a disciplina, em substituição de Gastão Bahiana 
(igualmente incluído no histórico escolar).  

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
24 Diplomado na ENBA, em 1929, dedica-se ainda à pintura e à música. Pinheiro foi um dos 
principais articuladores da “Revista de Arquitetura", nos anos de 1934 e 1935, tendo escrito 
diversos artigos em favor da Arquitetura  Moderna. Depois de longo período como interino, torna-
se catedrático através de concurso, em 1950, na já “Faculdade Nacional de Arquitetura”, da qual 
assume a direção desde 1958 até finais da década de 60. 

Exímio desenhista e ilustrador de suas idéias Gerson Pompeu Pinheiro faz 
desenhos com alusões críticas à estrutura independente da arquitetura 
modernista [10], como um dos pressupostos da arquitetura moderna. Destaca o 
vínculo da arquitetura com as mudanças na sociedade contemporânea, pelo 
qual faz críticas a Le Corbusier e seus adeptos (SIOLARI, 2010). 
Contraditoriamente, recebe o terceiro lugar no concurso do M.E.S [13][14], com 
a única proposta de concepção moderna entre os projetos classificados, o que 
expõe, aparentemente, aspectos diversos às suas fundamentações teóricas 
anteriores.  

Nas disciplinas de desenho e planejamento Holanda Mendonça  tem mestres 
como Archimedes Memoria − Grandes Composições de Arquitetura −, Paulo 
Ewerard Nunes Pires − Pequenas Composições da Arquitetura e Wladimir Alves 
de Sousa − Teoria da Arquitetura. Em Urbanismo, destaca-se José Otacílio 
Saboya Ribeiro, diplomado em 1930 pela Politécnica de São Paulo e na 
disciplina desde 1932, como substituto de Attilio Corrêa Lima após a saída de 
Lucio Costa em 1931, responsável por inúmeros projetos urbanísticos no Rio de 
Janeiro (LUCCHESE, 2009), e pelo projeto inicial do Conjunto do IAPI em Porto 
Alegre. 

Pode-se imaginar um ambiente de convivência de ideias conservadoras e 
vanguardistas, num período de provável sedimentação de novas propostas de 
ensino da arquitetura modernista, assimilada de diversas maneiras pelos 
acadêmicos. 

[10] Desenhos de Pompeu Pinheiro sobre Estrutura incorporada x estrutura livre.Fonte  ARQUITETURA E 
URBANISMO, v.2, nº4, p. 175, julho/agosto de 1937.  In: SOLIARI.Maristela DOCOMOMO Brasil 2009. 
Disponível em: <http://www.docomoo.org.br/seminario%208%20pdfs/109.pdf>. 
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[11] [12] Proposta M.E.S. Archimedes Memorial 
[13] [14] Proposta  M.E.S. Pompeu Pinheiro 
Fontes: LISSOVSKY(1996:17,18 e 19) 

[15] 1° lugar  Concurso Público do Ministério da Fazenda, de  Wladimir Alves de Souza e Enéas 
Silva, 1936 Fonte: RAMOS e MATOS (2005);  
[16] Albergue da Boa Vontade, de Affonso Eduardo Reidy e Gerson Pompeu Pinheiro (1931). 
Disponível em: <http://www.seminario2016.docomomo.org.br/artigos_apresentacao/sessao%2013/ 
DOCO_PE_S13_FONSECA_SANCHEZ.pdf>; 
[17] Escola Central do SENAI, de Paulo Santos e Paulo Pires (1948).  Fonte:  UZEDA (2006:111a) 
[18] Residência Martin Holzmeister, de Paulo Ewerard Nunes Pires, Paulo F. dos Santos e Paulo 
de Tarso F. dos Santos (1955); Fonte: XAVIER (1991); 
[19] Residência Raymundo Ottoni de Castro Maya (1956), de Wladimir Alves de Souza Fonte: 
XAVIER (1991). 
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Nesse contexto Archimedes Memória, é conhecido como reacionário em relação 
aos pressupostos modernistas, desde o episódio do concurso do M.E.S. 
[11][12], que provoca grande polêmica em nível nacional.  

Já Paulo Ewerard Nunes Pires, diplomado em 1926, integra, em 1927 a "Pires & 
Santos SA"25. Segundo Ana Luiza Nobre (2000), a dupla projeta variantes 
hispânicas e normandas como a Vivenda Elizabeth (1927) e a Casa Matin Koch 
(1937). Transitando pelo art déco, somente nos anos 50 avança em direção ao 
modernismo fazendo praticamente uma síntese entre o neocolonial e o moderno 
na Casa Holzmeister, em São Conrado (1955)[18]. Nobre considera o exemplar 
notável tanto pela métrica clássica da composição quanto pela imprevista 
solução estrutural com esbeltas colunas metálicas que suportam a cobertura 
balanceada sobre a varanda. Henrique Mindlin (1957) destaca este exemplar 
moderno, com referência a um certo regionalismo. Também têm a autoria de 
grandes projetos como  a Escola Técnica do Exército − ETE (1939) e a Escola 
Central do SENAI (1955) [17]. 

Wladimir Alves de Souza, defensor da teoria corbusiana, apresentava obras 
com propostas nessa direção, como prova o projeto vencedor do concurso 
público para o Ministério da Fazenda, com a coautoria de Enéas Silva26 [15], 
rejeitado posteriormente e substituído por proposta nos padrões convencionais 
                                                           
25 Ainda em atividade, já na época projeta e constrói inumeros edifícios, hotéis, hospitais, fábricas 
e clubes, constituido-se empresa de grande envergadura ( NOBRE,2000). 
26 Em relação ao projeto vencedor, a revista "A Casa" publica em seu primeiro número de 1937: 
"Desenvolvido em linhas modernas de feição racional, predominando fachada principal o brise 
soleil, motivo, de resto, preferido por quase todos que lograram classificação" (CAVALCANTI, 
2006:70). 

art déco (CAVALCANTI, 2006: 70)27. Já na década de 50, vê-se projetos de 
Alves de Souza considerados modernos, porém distantes do espírito carioca: a 
"Sede do Banco Lar Brasileiro", e casa construída para abrigar a coleção 
moderna do empresário Raimundo Castro Maia, de 1954, hoje Museu da 
Chácara do Céu (XAVIER, 1991:106) [19]. Assim, a partir da pesquisa das 
obras e fatos relacionados com os professores Archimedes Memória, Gerson 
Pompeu Pinheiro [16], Paulo Ewerard Nunes Pires e Wladimir Alves de Souza, 
tem-se uma amostragem do contexto docente da ENBA. Admite-se que a 
escola, nos anos 40, mesmo há mais de uma década do deflagrado abandono 
da corrente neocolonial, com a gestão de Lucio Costa, continua com um quadro 
de professores com visões e práticas distintas, não tão alinhadas com a prática 
externa, então já francamente modernista. A propósito, os anos 40 é uma época 
de ampla divulgação dos projetos ditos modernistas, o que representa um forte 
contraponto aos ensinamentos cautelosos em relação à adoção dos novos 
padrões.  

                                                           

27 No mesmo concurso, projeto da equipe de Niemeyer, Moreira e Reis, fica em 2° lugar, embora 
tenha sido considerado o trabalho mais moderno da exposição, igualmente usando brises. Em 
1937, porém, o então Ministro da Fazenda, Arthur de Souza Costa, anuncia à imprensa a 
mudança do terreno para construção do futuro ministério para a Esplanada do Castelo e a adoção 
de outro projeto. Em estilo clássico, que segundo ele, representaria melhor seu ministério 
(CAVALCANTI, 2006:71). Na mesma época, acontece situação inversa ao processo do concurso 
do M.E.S., e na mesma época, no qual Gustavo Capanema descarta igualmente a opção 
vencedora do concurso, de cunho racionalista para a adoção de solução de vanguarda, projetada 
por Lucio Costa e equipe, e endossada por Le Corbusier. Ver relato no item 1.2 “Cenário II - O 
Ministério". 
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Favero (2009), ao apontar o contraste com o meio externo, mais comprometido 
com a modernidade, salienta que o quadro da escola ainda demarca um 
ambiente acadêmico que mescla arquitetura neocolonial e modernista.  

(...) Assumindo que uma instituição de ensino deve constituir-se em lócus 
primário do debate e consequente legitimação ou rejeição de ideias, 
influências e caminhos preferenciais, enfim, de referências norteadoras “do 
como responder ao problema arquitetura”, concluiu-se que esse episódio 
deflagrou o que veio a se delinear como um perfil de ensino pouco crítico no 
Curso de Arquitetura da Escola Nacional de Belas Artes, na Faculdade 
Nacional de Arquitetura e mesmo na sua sucessora, a Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
Concluiu-se ainda que não é o fato de uma referência “estar fora” desse tipo 
de instituição que torna o ensino acrítico; o ponto fulcral está relacionado à 
determinada referência ser aceita como hegemônica, porém assumida de 
maneira acrítica.(...)” (FAVERO, 2009:177). 

A capa da edição "ARQUITETURA E URBANISMO”, de 1940, com ilustração 
que anuncia reportagem sobre o projeto da A.B.I. [20], dos Irmãos Roberto, 
contrasta com a seção dedicada à ENBA, na mesma edição, com trabalhos 
acadêmicos ainda manifestando as  várias estéticas vigentes na época. No 
registro da revista “Arquitetura e Urbanismo” em edições de 1938 e 1940, anos 
próximos ao ingresso de Holanda Mendonça na ENBA, veem-se projetos que 
revelam essa diversidade de soluções.  

Nos exemplos, Archimedes Memoria - professor da disciplina "Grandes 
Composições" [21] e Paulo Ewerard Nunes Pires − professor da disciplina de 
"Pequenas Composições" - aparecem como orientadores de trabalhos com 
estéticas resultantes diversas às ideias que, supostamente, eram 
postulantes[22]. Nesse contexto figuram trabalhos francamente modernistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[20] Capa Revista Arquitetura e Urbanismo N° 5-6, 1940, ano 5. 
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[21] Trabalho Grandes Composições Prof. Archimedes Memória .1938 e 1940. Revista 
Arquitetura e Urbanismo jul/ago 1940 pg.49 e set/dez 1940 pg.79. [22] Trabalho Pequenas Composições. Prof.Paulo Pires. Fonte:  revista Arquitetura e Urbanismo  

mai/jun 1940, pg.59 e set/dez 1940 pg.84.  
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Pode-se concluir que a ENBA, como principal centro formador dos profissionais 
brasileiros, mesmo após o episódio de Lucio Costa, bem como em período no 
qual acontecem concursos, construções e eventos que divulgam a prática  
modernista, não se "contagia" com a arquitetura praticada fora dela. Ao que 
tudo indica, muitos alunos egressos da ENBA, mesmo após receberem 
orientações acadêmicas heterogêneas, já saem da academia vinculados à 
prática da escola carioca, tanto pelas obras já materializadas, quanto pela 
ampla divulgação na imprensa, inclusive iinternacional. 

Sem registros documentais que o corrobore, presume-se que o aluno Carlos 
Alberto de Holanda Mendonça deva ter praticado trabalhos acadêmicos com 
características modernistas, independente de orientações docentes menos ou 
mais direcionadas a esses pressupostos como demonstra sua produção 
profissional imediatamente posterior à academia, francamente identificada 
nessa direção.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Como é de praxe numa instituição acadêmica, mais ainda num período de 
inquietações e quebra de paradigmas, confirma-se até mesmo na formatura de 
Holanda Mendonça − não coroada pelo apadrinhamento de Oscar Niemeyer −, 
uma mescla de professores de orientações diversas, na prática docente [23]. O 
convite  registra a admiração da turma de Holanda Mendonça em relação a 
Oscar Niemeyer, e provável simpatia às ideias do arquiteto, manifestada pela 
intenção de nomeá-lo paraninfo, enfim não efetivada. 
 
Entre os colegas de Holanda Mendonça [24] constam nomes como Renato 
Riguetto,  que se destaca na cidade de Campinas [25] com projetos de linha 
francamente "carioca" e figurando profissionalmente com algumas obras já 
publicadas, porém não com uma produção tão intensa quanto Holanda 
Mendonça. Os demais não tiveram destaque ou reconhecimento profissional 
comparável, pelo menos que tenham sido divulgados até o presente estudo. 

[23]  Artigo publicado no jornal do Diretório Acadêmico da FNA, em 1946, ano 
de diplomação de Holanda Mendonça. Fonte: NPD/FNA. 

 

 

[24] Listagem colegas de formatura de Holanda Mendonça fonte: acervo do Núcleo de 
Pesquisa e Documentação – FAU/UFRJ – Brasil. 
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Em paralelo à vida acadêmica na ENBA, pode-se considerar influências de 
obras em andamento, visitas de arquitetos estrangeiros − como Wright e Le 
Corbusier, este com a consultoria do M.E.S −, concursos públicos com 
divulgação dos projetos, divulgação em literatura referente à arquitetura na 
Europa , Estados Unidos, América Latina e Brasil, assim como exposições, 
eventos e outros meios, consolidando o contexto de referências que 
supostamente interferiram na formação dos egressos da escola.   

Pode-se dizer que o descrédito da Escola Nacional de Belas Artes como 
instituição responsável pela definição dos rumos da arquitetura no Rio de 
Janeiro é inverso ao processo de afirmação da arquitetura moderna brasileira, 
estabelecida pela escola carioca como duas escolas, na teoria e prática da 
arquitetura naquele momento (SANCHES, 2005).    

Até a década de 50, o Curso de Arquitetura da ENBA/FNA mostra possuir sua 
lógica própria, em meio a rupturas propostas pelas demandas tecnológicas, 
pelos novos materiais e programas, e pelas novas percepções estéticas, 
embora diversa da organização pretendida pela reforma de 1924, ou até mesmo 
a de 1931. Igualmente, considera-se a passagem do arquiteto Lucio Costa, na 
direção da Escola Nacional de Belas Artes, em 1930-31, como responsável pela 
ruptura do sistema de ensino que contemplava, em hipótese, uma relação de 
proximidade entre “quem ensina na escola e quem produz arquitetura de  
referência” (FAVERO, 2009).  

 

[25] Casa Renato Righetto (1949), Loja D. Paschoal (1949) e Largo do Rosário (Concurso Público 
1959). Disponível em: <https://campinasnostalgica.wordpress.com/2014/05/13/renato-righetto/>. 
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O arquiteto Abelardo de Souza (1978 apud XAVIER, 2003) formado pela ENBA 
em 1932, em seu texto “A ENBA, antes e depois de 1930”, em pleno contexto 
posterior à passagem de Lucio Costa na ENBA, reafirma a “ruptura” dos 
modernos, detalhando a posição inovadora de Lucio Costa à frente da direção 
da Escola e desabafa:  
  

 (...)O Vignola foi solenemente queimado e suas cinzas espalhadas pelas 
praias do Rio (...) e pensar que com aquele ensino, com aqueles professores 
completamente desatualizados da realidade, completamente ignorantes do 
que já se fazia no resto do mundo, se formaram arquitetos, citando apenas 
alguns, como Lucio Costa, Affonso Eduardo Reidy, Marcelo Roberto e Atílio 
Correa Lima (XAVIER, 2003:67).  

 
Lucio Costa tem uma explicação para essa capacidade da ENBA comentada 
por Abelardo, de gerar arquitetos posteriormente importantes no quadro da 
Arquitetura no Brasil. Em texto de 1951 − “Muita Construção, Alguma 
Arquitetura e um Milagre” −, Costa destaca a importância da criação da 
Academia de Belas Artes no Brasil e do curso de arquitetura do arquiteto 
francês Grandjean de Montigny, no papel de integrar, oficialmente, a arquitetura 
do país no espírito moderno da época, enumerando antigos professores de 
arquitetura da ENBA e suas obras, que ainda preconizavam o estilo eclético e o 
neocolonial. Mesmo com sua saída “adversa”, e prematura, Lucio considera o 
papel definidor da ENBA no que tange ao ensino de arquitetura na trajetória da 
arquitetura brasileira. 

Em data que Holanda Mendonça já se encontra em plena atividade no Rio 
Grande do Sul, a ENBA/FNA continua seu papel no ensino da arquitetura 

brasileira, ainda liderada por aqueles professores que se diplomavam nos anos 
20 e chegam aos 50 ainda nos bastidores. O diretor, Paulo Ewerard Nunes 
Pires, um dos professores de Holanda Mendonça, ainda responde pelos alunos 
que, em 1954, como foi nos anos 30, fazem protestos solicitando término das 
obras do prédio em construção da Faculdade Nacional de Arquitetura, de 
autoria de Jorge Moreira - ele próprio ex-aluno da ENBA e autor do edifício que 
pode ser considerado um dos ícones da escola carioca [26]. 

 

 

[26] Correio da Manhã. Edição de 14-04-53. Rio de Janeiro. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/docmulti.aspx?bib=089842&Pesq=>. 
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1.2 OS CENÁRIOS de HOLANDA MENDONÇA 
Cenário I − O Entreposto 

Pode-se dizer que a formação de uma linguagem para a Arquitetura Moderna 
Brasileira tem origem no Rio de Janeiro, certamente a partir de uma conjunção 
de vários fatores que atuam concomitantemente, no mesmo lugar e na mesma 
época. Capital federal, centro político do país, com uma elite econômica e 
cultural, e ainda, com uma paisagem e características geográficas privilegiadas, 
o Rio de Janeiro é o cenário da formação, bem como da transformação do 
pensamento arquitetônico no Brasil. 

A aceitação e a receptividade em relação ao fato novo podem ser encontradas 
na arquitetura brasileira, em muitas datas, quando se mesclam ideias de 
modernização e de renovação. Grandjean de Montigny, no século XIX, provoca 
a passagem do espírito barroco ao neoclássico pelo conjunto de obras e pela 
sua atuação como professor na formação dos jovens arquitetos na Academia de 
Belas Artes, nas primeiras décadas do séc. XIX.  

Já no século XX, a partir das duas "passagens" pelo Brasil − em 1929 e 1936 −, 
Le Corbusier atua como um dos maiores agentes na substituição dos padrões  
anteriores, estabelecidos na prática da arquitetura.  

O papel desempenhado por esses arquitetos "estrangeiros" têm o Rio de 
Janeiro como cenário, momento em que é centro político e cultural do país, fator 

que pode explicar a aceitação e difusão de novas ideias e de novos valores 
oferecidos pela modernidade.  

Sobre a excelência da paisagem carioca, Le Corbusier, posteriormente, 
identifica provável “inspiração”, na obra de Niemeyer, quando comenta com o 
arquiteto: “Você tem as montanhas do Rio de Janeiro nos seus olhos” 
(SOUZA,1998). Vê-se que as características ambientais e morfológicas do lugar 
influenciam as propostas na arquitetura, em meio a forte vínculo com esta 
paisagem natural. 

Assim, essas características e circunstâncias fazem do Rio o locus de referência 
para o restante do país. Encargos e concursos − públicos e particulares − 
aconteciam em sua maioria no meio carioca, onde naturalmente, a ENBA 
exerce seu papel de liderança. A localização de todo o aparato instuticional e 
administrativo da República reforça esse papel.       

Nas primeiras décadas do século XX, vislumbra-se um quadro de incertezas, 
influências, negações e assimilações de novas ideias. Até mesmo com as 
contribuições projetuais de Lucio Costa alguns anos após, mesmo sendo o 
arquiteto "líder" nos caminhos em direção à modernidade nos anos 30 constata-
se a diversidade de caminhos da arquitetura daquele período e a 
impossibilidade de se estabelecer inter-relações, limites entre a prática da 
arquitetura eclética e a arquitetura neocolonial, assim como a de identificar um 
bloco único em direção ao moderno. 
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Nos anos seguintes à vinda de Le Corbusier, o Rio de Janeiro e São Paulo (em 
menor escala) são palco de uma sequência de fatos que seriam decisivos na 
definição de uma modernidade, como as contribuições de Buddeus, 
Warchavchik e a visita de Frank Lloyd Wright. 

Em 1931, na busca de alianças no círculo de simpatizantes da arte de 
vanguarda de São Paulo, Lucio Costa convida Gregory Warchavchik a integrar o 
novo quadro de docentes da ENBA. Warchavchik avança nas pesquisas 
projetuais e mobiliza novos recursos, certamente alimentado pelo contato com 
Lucio Costa e o meio estudantil carioca, atuando na consolidação da estética 
moderna, também no Rio de Janeiro, nesse início da década de 30. 

Em decorrência dessas afinidades, forma-se a parceria entre Lucio Costa e 
Warchavchik, que parece exprimir a necessidade de ampliar o campo de 
atuação, devido às limitadas possibilidades de consagração em São Paulo. 
Entre 1931 e 1933, associados em empresa de arquitetura e construções, no 
Rio de Janeiro, projetam a Casa Schwartz, em 1932 [27] e uma Vila Operária no 
bairro da Gamboa [28], em 1932. Esta tem planta quadrada com circulação 
central, em programa mínimo de moradia em um pavimento único, sobreposto. 
O cubo isolado, agora justaposto e escalonado, é ligado por um balcão contínuo 
sobre as lajes de cobertura dos terraços, formando uma extensa passarela de 
circulação coletiva, paralela ao limite do terreno, conferindo unidade ao 
conjunto. 

A essa experiência seguiu-se uma sociedade com outro colega − Carlos Leão −, 
e após período de poucos encargos ambos ingressam no processo de projeto 
do M.E.S. No processo assumem ênfase as questões tecnológicas e a 
preocupação com a funcionalidade aliada à estética, o que seria próprio da 
doutrina corbusiana. Em outras palavras buscam encontrar, através de uma 
nova prática de projeto, a aliança entre as premissas corbusianas (universais) e 
as suas próprias convicções, relacionadas com as expressões brasileiras e o 
espírito local.  

 

 

[27] Casa Schwartz, de Warchavchik (1932). Disponível em: <http://www.jobim.org/lucio/bitstream/ 
handle/2010.3/2455/III%20A%2026-02213%20L.jpg?sequence=4>.  
[28] Vila Operária Gamboa (1932) de Lucio Costa e Warchavchik. Disponível em: <http://www.vitruvius 
.com.br/media/images/magazines/grid>. 
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Em "Razões da Nova Arquitetura" (COMAS, 2010:59), Lucio Costa cita Mies 
Van de Rohe como autor de “obra verdadeiramente notável, milagre de 
simplicidade, elegância e clareza, uma caixa de travertino num pódio de mesmo 
material se abria para mostrar a 'planta livre' reinterpretada em cromo, vidro, 
mármore e ônix”, referindo-se ao Pavilhão Alemão na Exposição de Barcelona 
de 1929. A citação demonstra, em definitivo a sua opção pela verdade dos 
materiais e sistema construtivo estruturado, e já figura como uma referência não 
literal à teoria de Le Corbusier.  

Em 1933, acontece o "I Salão de Arquitetura Tropical", organizado por Alcides 
da Rocha Miranda, um contraponto na conjuntura dos acontecimentos 
polêmicos que envolviam a arquitetura, na Capital Federal [29]. De acordo com 
Irigoyen (2002:64) a classificação da arquitetura como "tropical" era, uma forma 
de identificar a produção local, ponderando o clima como elemento diferencial 
na produção brasileira da arquitetura moderna internacional. A autora 
estabelece uma relação com o ideário de Wright, que por sua vez prega a 
"arquitetura viva", destacando o clima como fator deterninante. Em depoimento, 
Alcides da Rocha Miranda comenta: 

O Wright  fazia uma arquitetura para sombra. Ele tinha muita preocupação 
com a sombra, que chamava a quarta dimensão. Foi a primeira pessoa que 
eu vi se interessar pela natureza. (...) o "tropical" representou ali mais uma 
representação da nova arquitetura racional, utilizando recursos adequados 
ao clima e vegetação: pelo uso de grandes panos de vidro integrando a 
paisagem, brises que quando móveis ventilavam. e terraços-jardim nos 
edifícios, 'coerentes com o ideário de Le Corbusier' (CONSTANTINO, 
2004:39).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A inclusão de texto de Walter Gropius com uma foto da Bauhaus de Dessau 
(naquele momento fechada), revela a importância da escola para a arquitetura 
do Brasil na época. Inclui uma transcrição das recomendações dos CIAMs e 
uma homenagem especial a Frank Lloyd Wright, como presidente de honra. 
Constam da exposição trabalhos de Lucio Costa, Warchavchik, Affonso Eduardo 
Reidy com Gerson Pompeu Pinheiro, Alexandre Buddeus, Marcelo Roberto, 
Luis Nunes, entre outros.  

Como evento anterior ao episódio do M.E.S., o qual define a influência definitiva 
de Le Corbusier na arquitetura brasileira, e especialmente na formação de uma  
escola carioca, um dos méritos do Salão foi da participação de nomes e da 
exposição de obras da geração formada por Lucio Costa e Warchavchik. O 
Salão, que agregou outras preocupações no ambiente da arquitetura no Brasil, 
como clima, direciona e amplia o contexto de discussão para outros temas, além

[29] Capa do Catálogo do Salão de Arquitetura Tropical. Fonte: CONSTANTINO (2004:39). 
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da "estética", grande catalizadora das atenções no meio estudantil e profissional 
da Arquitetura.    

O Rio de Janeiro, como Capital da República e palco de disputas políticas e de 
afirmações do poder, assiste nos anos 30 e 40 à realização contínua de 
edificações e espaços urbanos de grande porte e de presumíveis qualidades 
construtivas. O Estado aplicava na capital grande parte de seus recursos em 
construções de novos edifícios e na melhoria dos espaços públicos. A cidade 
começa a assistir ao surgimento de obras de vulto relacionadas com o 
Movimeno Moderno, que se impunha já em meados da década de trinta e se 
tornava hegemônico ao longo da década de 40. 

Cenário II − Obras e Concursos  

O MINISTÉRIO 

A prerrogativa da existência compulsória de concursos, estabelecida pelo 
Estado, se por um lado promove a equidade em relação à escolha de autores, 
revela outras facetas e situações não tão adequadas e, por vezes, arbitrárias. É 
o caso do concurso promovido pelo Ministro Capanema, em 1935, para a 
construção do edifício do Ministério da Educação e Saúde, competição polêmica 
nos seus trâmites. Entre outras questões, a escolha da proposta de Archimedes 
Memória como vencedora foi considerada tendenciosa, já que o arquiteto − 
catedrático de "Grandes Composições de Arquitetura" da ENBA − tinha dois dos 
quatro membros ligados à escola (UZEDA, 2006). 

Gerson Pompeo Pinheiro, em artigo do jornal "Correio da Manhã" sob o título 
“Arquitetura em Família” comenta que a escolha favorece a solução do 
professor, referindo-se às relações próximas do arquiteto com membros do júri. 
Declara que o resultado reflete a influência do Instituto Central de Arquitetos, 
favorecendo soluções mais tradicionais (HARRIS, 1987).  

Já na Revista da Diretoria de Engenharia da Prefeitura do Distrito Federal, na 
época sob a direção de Carmen Portinho, pautava-se a reversão do processo 
com base na falta de informações sobre a eliminação das 31 equipes 
participantes. Em setembro de 1935, antes do resultado final, são publicados os 
projetos de Jorge Moreira e Ernani Vasconcelos [30] e o de Affonso Eduardo  
Reidy [31], como sinal da polêmica criada no processo. 

A proposta de Archimedes Memoria tenta ser, equivocadamente, "acadêmica" e 
"marajora" ao mesmo tempo, contrariando à busca de um espírito moderno, no 
sentido mais amplo, que estava presente em grande parte dos trabalhos 
apresentados, em especial dos ex-alunos da ENBA. A combatida vitória de 
Memória, pela situação questionável do resultado do concurso, é refutada por 
Capanema. O ministro demonstra expectativa frustrada, pois aspirava a uma 
proposta inovadora e que fosse "digna" da cultura do país, e declara que "o 
projeto era uma coisa horrível, um pouco 'marajoara' e não estava à altura das 
anteriores realizações do professor Memória" (XAVIER, 2003:124). 
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A opinião de descarte da proposta de Archimedes Memória é endossada até 
mesmo por Marcello Piacentini, na ocasião consultado pelo Ministro, o que é 
curioso, já que as linhas gerais da proposta vencedora tinham similaridades com 
a estética classicista monumental desenvolvida pelo arquiteto italiano (UZEDA, 
2006) em seus projetos para o Bairro da Eur, em Roma e para  a Cidade 
Universitária do Rio de Janeiro.  

Após submeter a proposta vencedora à apreciação de engenheiros e 
consultores do governo, Capanema solicita a Lucio Costa um novo projeto para 

o Ministério28 que por sua vez impõe a condição de constituir uma equipe, que 
se confirma, formada por seus colegas arquitetos Eduardo Reidy, Carlos Leão, 
Jorge Moreira, Ernani Vasconcelos e o "novato" Oscar Niemeyer. 

Durante o processo, pode-se considerar quatro propostas com alguns 
elementos de arquitetura e de composição recorrentes, de acordo com a teoria 
corbusiana [32]. No primeiro estudo, o grupo incorpora ao edifício o uso de 
pilotis, liberando parte do térreo para tratamento paisagístico e integração com 
jardim. Vê-se alguma identidade com a proposta desclassificada de Jorge 
Moreira e Ernani Vasconcelos, talvez por influencia dos mesmos na equipe29. 

A orientação de Capanema, e após submetida à revisão crítica de consultores, a 
proposta, apelidada de "múmia", não convence, fato que impulsiona o convite à 
consultoria de Le Corbusier, visando a garantir a excelência do desenho à 
proposta nele inspirada. Após convite aceito, no espaço de cinco semanas, 
entre as atividades do projeto, o arquiteto profere seis conferências na Escola 
de Belas Artes - fundamentais para o entendimento e difusão da nova 
arquitetura. Também produz um plano para a Cidade Universitária do Rio de 
Janeiro, o qual não se concretiza. Conduz os trabalhos para a escolha de outro 
terreno, próximo do mar e aberto às paisagens que tanto o impressionavam. 

 

                                                           
28 São desconhecidas  as razões nas quais o Ministro Capanema descarta as propostas 
classificadas, algumas das quais com soluções vanguardistas.  
29 Referência visível no Palácio Centrosoyus, de Moscou, de 1928/29, de Le Corbusier. 

[30] Proposta Jorge Moreira e Vasconcelos M.E.S. Fonte: QUEIROZ (2007:28). 
[31] Proposta Affonso Eduardo Reidy. Fonte: QUEIROZ (2007:30). 
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Le Corbusier elabora estudo para o novo terreno, com base nas suas ideias 
mais relevantes, já contidas no projeto da equipe de Lucio Costa e corrigidas 
por ele. Acrescenta esculturas, afrescos, pinturas e mobiliários, sublinhando a 
importância de uma obra de arte completa, com desenhos de perspectivas 
internas e externas, realçando a tridimensionalidade do edifício. A influência que 
exerce sobre os rumos da arquitetura realizada no Brasil não se encerra no 
discurso racional − funcionalista da época.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No projeto para o MES, o mestre cita as soluções encontradas nas construções 
tradicionais, os materiais disponíveis na região, a vegetação, as condicionantes 
climáticas, enfim, tudo aquilo que, tendo origem no lugar, importasse para a 
qualidade das edificações. Recomenda o uso do granito cinza e do granito rosa, 
encontrados nas proximidades da cidade, aconselhando a substituição do 
material importado. Reclamava que o uso dos materiais artificiais não impedia o 
uso de recursos naturais.  

[32] A "Múmia"; proposta Le Corbusier em terreno próxiom ao mar; 2ª proposta Le Corbusier e projeto definitivo. Fonte: LISSOVSKY (1996). 
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Aconselha o uso de azulejos, técnica construtiva comum em nosso passado, 
ressaltando o caráter funcional desse material de revestimento na proteção das 
paredes contra a umidade excessiva do clima. Observava simultaneamente as 
possibilidades plásticas dos painéis  com os azulejos pintados.  

Após a não liberação do terreno sujerido, volta-se aos estudos na área original 
(restando apenas uns poucos esboços lançados sumariamente) em data 
próxima ao retorno previsto de Le Corbusier para a Europa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois da partida de Le Corbusier, a equipe volta a se ocupar da adequação da 
"múmia" de acordo com as sugestões deixadas por ele. Porém, à parte, Oscar 
Niemeyer tenta uma proposta alternativa, que expõe para Carlos Leão, em 
particular, e após ao grupo, o qual acata a proposta, e apresenta oficialmente ao 
Ministro Capanema, em 1937. 

Os desenhos incluiam perspectivas ambientadas, com palmeiras imperiais,e a 
escultura  do  "Homem Brasileiro", com dez metros de altura, de Celso Antônio.

 

 

A obra foi concluída em 1942, apesar da demora e custos fortemente   
criticados, e começa a ser visitada por arquitetos estrangeiros, os quais relatam 
a excelência da arquitetura praticada no Brasil [33]. 

A presença de Le Corbusier no Rio traduz-se em experiência ímpar, 
especialmente para o grupo de arquitetos cariocas parceiros no projeto30. 
Exerce forte influência no grupo de jovens−egressos da ENBA, na 
reconfiguração de seus pressupostos, provavelmente com impacto maior que o 
próprio período de suas formações acadêmicas. 

O processo de projeto e construção do M.E.S. representa um marco na 
arquitetura brasileira e define um final gradativo para a coexistência de outras 
tendências modernizantes. Ainda que a arquitetura neocolonial, em suas 
versões hispânica e portuguesa, e mesmo o racionalismo de tendência déco

                                                           
30 Após a viagem de 1936, Le Corbusier teria novo encontro com Oscar Niemeyer, repetindo 
experiencia com arquitetos brasileiros no projeto das Nações Unidas (1947), onde observam-se 
referências ao projeto para o Ministério. Ver item "Cenário III - A Consolidação da Escola Carioca". 

[33] M.E.S. (1937). Construção concluída em 1942. Fonte: BORGES (2008). 
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continuassem a ser solicitados aos escritórios de arquitetura, refletindo 
inovações palpáveis às ambições da classe média, são substituídos por uma 
produção comprometida com a doutrina racionalista dos mestres Frank Lloyd 
Wright, Walter Gropius, Mies van der Rohe e principalmente Le Corbusier, a 
partir de sua passagem pelo Brasil, amplamente divulgada na imprensa e mídia 
da época.     

Comas, comenta que na "Ouvre Complète 1934-38", Le Corbusier publica 
perspectiva e foto da maquete de projeto para o Ministério de Educação na 
Esplanada do Castelo do Rio de Janeiro, com desenhos da proposta no terreno 
à beira-mar. No texto, cita o projeto anterior feito pelos arquitetos brasileiros 
(Lucio, Oscar, Affonso Eduardo Reidy,Jorge Moreira, Carlos Leão e Ernani 
Vasconcellos), de 1936, para o qual é solicitado seu parecer e quando busca 
outro terreno para fazer uma proposta sua, inviabilizada pela indisponibilidade 
do anteriormente escolhido. A partir da perspectiva, entende-se que o partido do 
projeto em construção no Castelo é de Le Corbusier, sendo este desenvolvido 
pela equipe brasileira, que é nomeada só em parte. Lucio, em seguida, contesta 
a autenticidade dessa perspectiva, não nega a influência do arquiteto, mas 
critica a proposta que este efetivamente fez para o terreno do Castelo, incluindo 
os desenhos correspondentes, assinados com data de dois dias antes de sua 
partida (COMAS, 2005). 

Segundo Lucio Costa, dentre todas as contribuições deixadas por Le Corbusier 
no Rio de Janeiro em 1936, talvez a mais brilhante tenha sido o "desabrochar do 

gênio de Oscar Niemeyer", jovem arquiteto de vinte e oito anos, o que o 
arquiteto destaca para a realização de suas perspectivas.  

(...) em quatro semanas Le Corbusier fez um projeto para a Cidade 
Universitária (...), fez seis ou sete conferências, fez um projeto para o 
ministério, num terreno à beira-mar,e ainda procurou adaptar o projeto ao 
terreno definitivo, sem conseguir. E além de tudo nos deixou de quebra o 
Oscar Niemeyer. porque ele não existia da vinda de le Corbusier,não existia 
absolutamente (...) ajudava a fazer as figuras que aparecem nas 
perspectivas (...) Dos vários arquitetos, tinha um - o Oscar - que toda hora 
estava à mão e pronto a fazer qualquer coisa (...) O Oscar, na época era 
tímido, não tinha a menor comunicação e recebeu aquilo em cheio, aquele 
oxigênio todo. Aí é que revelou o que era de fato, o que estava incubado 
(COSTA,1995:152).   

A experiência do M.E.S. revela a genialidade de Oscar Niemeyer − praticamente 
descoberta por Le Corbusier − e alavanca o seu futuro profissional, 
individualmente, com encargos e bons  clientes, através dos quais delineia seus 
pressupostos, fundamentais na formação da escola carioca.     

OUTROS CONCURSOS   

Em 1936, é a vez da Associação Brasileira de Imprensa (A.B.I.) convocar 
concurso público de projetos para construção de sua nova sede no Rio de 
Janeiro. O júri foi formado majoritariamente por membros da A.B.I. e completado 
por arquitetos e engenheiros de órgãos especializados, medida que provoca 
protestos por parte do Instituto de Arquitetos. Vê-se na construção de um 
edifício alinhado com as vanguardas arquitetetônicas da época uma 
oportunidade propagandística valiosa a ser explorada pela instituição. A 
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estratégia é usada no sentido de evitar problemas semelhantes ao do concurso 
anterior, do M.E.S. (PEREIRA, 2002). 

O edital, publicado em janeiro de 1936, continha um programa completo para o 
novo edifício, que deveria compreender doze pavimentos, além de um subsolo. 
Várias equipes de jovens arquitetos, principalmente cariocas, participam do 
concurso, impulsionadas pelo momento propício à afirmação da arquitetura 
moderna.  

Classificam-se em primeiro lugar os irmãos Marcelo e Milton Roberto [34], 
ficando em segundo lugar a equipe de Alcides da Rocha Miranda, Lélio 
Landucci e João Loureiro. Dentre os demais classificados, destacam-se os 
nomes de Jorge Moreira e Ernani Vasconcellos (quarto lugar), Oscar Niemeyer, 
com Francisco Saturnino de Brito e Cássio Veiga de Sá, divulgados na 
imprensa, juntamente com o vencedor, que revelam a existência de vanguardas 
modernas antes mesmo da segunda visita de Le Corbusier31. 

A poética corbusiana da proposta completa-se com a constatação de possíveis 
referências, provavelmente destacadas da primeira visita de Le Corbusier ao 
Rio, em específico paralelo com a última das quatro composições de Le 
Corbusier, a Villa Savoye [35], edifício que apresenta uma estrutura tripartida, 
com base articulada por pilotis e volume de entrada recuado e curvilíneo. 
Tematicamente distintas, Ville Savoye e A.B.I. assemelham-se pelo idêntico 
tratamento dado a estes três planos compositivos, distinguindo-se o edifício 

                                                           
31 Publicação no periódico "Revista da Diretoria de Engenharia da Prefeitura do Distrito Federal, 
conhecido com a sigla “PDF”. 

brasileiro pela multiplicação do plano principal cúbico com janelas longitudinais 
e substituição do pilotis pela galeria exigida no Plano Agache. 

Marcelo e Milton Roberto lançam uma estrutura tripartida − embasamento 
negativo a partir de pilotis, galeria, corpo e cobertura, como coroamento 
recuado. 

[34] Foto A.B.I. de M.M. Roberto. Projeto de 1937. Disponível em: <https://arcowebarquivosus.s3. 
amazonaws.com/imagens/02/75/arq_50275.jpg ABI MM Roberto>; e inserção urbana com M.E.S ao 
fundo. Fonte: CAVALCANTI (2006). 

[35] Villa Savoye Le Corbusier. 1931. Disponível em: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/3/ 
3c/VillaSavoye.jpg>. 

 



A FRONTEIRA DO MODERNO: HOLANDA MENDONÇA E A DIFUSÃO DA ARQUITETURA MODERNA BRASILEIRA NO SUL                                                  CAPÍTULO 1 – A FNA E A ESCOLA CARIONA: AS ESCOLAS DE HOLANDA MENDONÇA                       55 
 

 

O exemplar insere-se sem contraste na paisagem urbana do centro do Rio de 
Janeiro, respeitando à risca os alinhamentos prediais e alturas dos prédios 
lindeiros e próximos, em implantação de esquina, que integra o tecido urbano 
figurativo. O caráter hermético do corpo da composição é equilibrado pelo 
tratamento contrastante de suas extremidades. Segundo Pereira (2002), a 
inédita plasticidade abstrata desse edifício, responsável por sua repercussão 
internacional, não é mero formalismo: trata-se da solução de um problema de 
conforto ambiental pensado em termos estéticos e não apenas técnicos. Sendo 
os brises já utilizados por Le Corbusier, verifica-se o uso sistemático desses 
elementos de proteção pelos arquitetos cariocas. Dentre eles, principalmente 
pelos Irmãos Roberto, que empreenderam importante pesquisa de ordem 
técnica e plástica quanto ao uso desses dispositivos, o que explica a 
originalidade das soluções de proteção solar produzidas no Rio até o final dos 
anos 50. 

 

 

Construído entre 1936 e 1939, o projeto é publicado em várias edições, 
nacionais e internacionais nos anos seguintes [36].  

Ainda sob o efeito da legislação de 1935, que obriga a realização de concursos 
públicos para alguns temas de importância, o Departamento de Aeronáutica 
Civil (DAC) promove dois concursos  com programas correlatos e sítios 
próximos.  

O primeiro, correspondente à “Estação de Hidroaviões”, foi julgado em fevereiro 
de 1937 e vencido pela equipe de Atílio Correa Lima32 [37]. O edifício é 
projetado em estrutura independente de concreto armado, com dois pavimentos 
conectados por escada helicoidal. As fachadas voltadas para a praça e para o 
cais são tratadas com amplos panos de vidro, em contraste com as duas outras, 
cegas e revestidas de mármore travertino. Na fachada para o cais, outra escada 
helicoidal liga o solo ao terraço do segundo piso. Arrematam o conjunto o 
projeto paisagístico do arquiteto. Esta torna-se obra importante dentre as 
manifestações iniciais da arquitetura moderna brasileira, pioneira ao incluir os 
"cinco pontos da arquitetura" praticamente em primeira mão no Rio de Janeiro, 
já que o M.E.S. só é inaugurado em 1942. 

 

 

                                                           
32 Coautores integrantes da equipe: Jorge Ferreira,Renato Mesquita, Renato Soeiro e Tomás 
Estrela.   

      
   

 

[36] Folha de rosto da edição e imagem da A.B.I.. “Modern Architecture in Brazil”. Colibris Editora Ltda, Rio 
de Janeiro/Amsterdan. 1956. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/06. 
072/352>, e BORGES (2008). 
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O segundo concurso é para o Terminal de Passageiros e Hangares do 
Aeroporto Santos Dumont, a ser construído em área retangular de 180m x 60m 
sobre aterro, orientada no sentido norte-sul, na frente da Bahia de Guanabara, 
da mesma forma que a Estação de Hidroaviões. 

 Em julho de 1937, um júri organizado pelo IAB-DF e composto por seis 
arquitetos e um técnico do D.A.C. entende que nenhum dos projetos 
apresentados cumpria completamente as exigências do programa. Este 
seleciona cinco das propostas e concede 45 dias para que seus autores as 
reapresentem com as retificações necessárias. Dentre os competidores, Attílio 
Correa Lima, acompanhado por Paulo Camargo de Almeida e Renato Mesquita 
dos Santos, fica desta vez com o segundo lugar e os Irmãos Marcelo e Milton 
Roberto em primeiro [38]. 

O projeto de Attílio Corrêa Lima e equipe é um paralelepípedo alongado, 
apoiado em pilotis e definido por um volume fechado nos dois pisos superiores, 
cuja fachada é articulada por duas faixas contínuas de quebra-sóis verticais.  
Pontuam o retângulo alongado três volumes aditivos: à extrema esquerda, um 
auditório elevado; à extrema direita, um terraço interrompendo a sequência de 
quebra-sóis e, ao centro, uma projeção de quatro pilares e caixa envidraçada 
marcando o vestíbulo de acesso ao aeroporto. Proposta dentro dos padrões 
modernos, porém apresentava problemas de proteção solar relacionados com 
as fachadas leste e oeste. 

[37] Estação de Hidroaviões. Disponível em: <http://www.archdaily. 
com.br/br/626074/classicos-da-arquitetura-estacao-de-hidroavioes-
attilio-correa-lima>. 
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A solução do projeto vencedor assemelha-se à de Corrêa Lima no que tange à 
disposição dos espaços, o que evidencia as exigências do edital do concurso. 
Dentre as diferenças, nota-se no projeto dos Irmãos Roberto um fechamento 
dos extremos da composição por partes menos públicas do programa, 
contrapostas à permeabilidade do vestíbulo e do eixo longitudinal até a saída 
secundária. Há uma ênfase ao volume principal e, consequentemente, um 
caráter centralizador na composição, ao passo que o de Corrêa Lima valoriza o 

percurso do espaço pela polarização das extremidades. Todavia, a 
centralização empregada pelos Irmãos Roberto não é literal, sendo o eixo do 
volume principal não coincidente com o centro geométrico do edifício. Sua 
localização, assim como a dos principais eixos e volumes da composição, 
obedece ao emprego da seção áurea. Da decomposição áurea das medidas 
longitudinais do retângulo-base são fixados os limites dos volumes, dispostas as 
circulações e localizados outros elementos do projeto, como torre de controle e 
acessos. 

 Segundo Pereira (2004), a partir de Bruand, as regras clássicas eram postas a 
serviço da técnica moderna, numa clara demonstração de seu valor perene, 
conhecimento adquirido por Marcelo e Milton Roberto em seus anos de estudo 
no curso de arquitetura da ENBA e complementa:  

 O ensino acadêmico daquela instituição mantinha um estatuto teórico de 
projeto cujos procedimentos compositivos abstratos traduziam a 
manutenção, em pleno século XX, dos “princípios eternos” que haviam 
caracterizado a “grande arquitetura de todas as épocas”. O tratado de Julien 
Guadet (Éléments et Théorie de l’Architecture) publicado em 1902, 
demarcava o ponto mais alto desse esforço na École des Beaux-Arts de 
Paris, o qual igualmente repercutia em sua congênere carioca (PEREIRA, 
2004:122).  

Na arquitetura dos Irmãos Roberto visualiza-se que a retórica modernista vem 
em direção a uma arquitetura emancipada do passado e gerada a partir da 
técnica e da funcionalidade, numa convivência harmônica entre tradição 
acadêmica e modernidade, um aspecto identificado no quadro teórico da 
arquitetura moderna.  

[38] Aeroporto Santos Dumont.; Rio de Janeiro.Projeto Irmãos Roberto (1936). Fonte: PEREIRA (2004). 
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Também de autoria dos arquitetos, o Edifício Sede do Instituto de Resseguros 
do Brasil – IRB (1941) [39], que, a exemplo do A.B.I. integra o térreo com a rua, 
é uma obra com qualidades estéticas, funcionais e construtivas, com estrutura 
independente e lajes duplas. Aliado ao emprego apurado de proporções 
clássicas na composição de formas, este é um edifício moderno que tem na 
cobertura um terraço jardim de Burle Marx, e nas fachadas tijolos de vidro e 
brise-soleil em concreto armado (CZAJKOWSKI,2000). 

A relevância dos projetos e concursos vencidos coloca rapidamente nas 
manchetes de publicações especializadas, tanto no país como no exterior.a 
equipe dos “arquitetos irmãos” Marcelo Roberto e Milton Roberto, acrescida do 
terceiro irmão − Maurício Roberto − a partir de 1941 [40].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda seguindo um período de inúmeras concorrências, institui-se, em 
novembro de 1937, um concurso público de anteprojetos  para o pavilhão 
brasileiro na “Feira Mundial de Nova York”, de 1939-40. A partir do interesse dos 
Estados Unidos a feira conta com a participação de países de todo o mundo, e 
para a construção dos pavilhões nacionais e locais, a comissão de arquitetura 
proibia réplicas e estruturas de estilo tradicional, orientação oposta à Exposição 
de Filadélfia, de 1925. Na época era de interesse político e econômico recíproco 
a aproximação entre o Brasil e os Estados Unidos. 

Carlos Eduardo Comas (1989), numa descrição detalhada do evento, diz que 
nas normas  da exposição estavam previstos prédios baixos, com o objetivo da 
visualização dos arranha-céus de Manhattan pelos visitantes. O programa do 
pavilhão incluía galerias de exposição, auditório, bar-restaurante com pista de 
dança e palco para música ao vivo, café e escritórios para o comissário geral e 

[39] Instituto de Resseguros. Projeto 1941. M.M. Roberto. Disponível em: 
<http://www.leonardofinotti.com/uploads/mongoid_image/ 
image/5037861d804ea95b26000036/big_28104_120717_108D.jpg>. 

 

 

[40]  M.M.M. Roberto. Disponível em: <https://arqurb2015.files.wordpress.com/ 
2015/05/1332511878_ir3>. 
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equipe. O projeto devia destacar tanto a unidade, originalidade e dinamismo da 
cultura brasileira, quanto às bases da condição exportadora do país. Embora o 
júri tenha considerado que nenhum projeto conciliava plenamente tal exigência 
com um planejamento exemplar e o caráter de edifício provisório, a premiação 
coube a Lucio Costa [41], ficando o segundo lugar com Niemeyer [42]. 
Considerou-se que o projeto de Lucio se destacava como espírito de brasilidade 
associado à abertura da sua planta térrea, animada por elementos evocativos,  

espelho d’água e painéis de treliça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já a proposta de Niemeyer direcionava-se para entrada ampla, menor percurso, 
funcionalidade, economia com uma arquitetura diferenciada. Conciliando esses 
fatores, e com a concordância da comissão, Lucio Costa convida Niemeyer para 
uma proposta conjunta, a qual iniciam em abril de 1938. Segundo Comas 
(1989), a parceria confirma a admiração de Lucio pelo projeto de Niemeyer e 
afirma seu reconhecimento. Os dois arquitetos, ex-alunos da ENBA, com uma 
década de intervalo, consideravam a importância das suas formações de 
origem, mesmo que, ambos, rejeitando − a partir dos finais da década de 20, 
Lucio Costa e dos anos 30 Niemeyer − o historicismo e o neocolonial, ainda em 
voga na ENBA. Tinham a compreensão acadêmica de boa arquitetura como 
"composição correta".  

Em “ Razões da Nova Arquitetura”, Lucio Costa (1995) afirma  que a arquitetura 
moderna era a herdeira legítima da tradição clássica defendida pelos 
acadêmicos, porém aliada a uma estrutura independente, com lajes planas em 
balanço. Para ele a estrutura justificava a renovação das formas arquitetônicas 
e embasava um sistema coerente de elementos e princípios de construção 
aliados aos elementos e princípios de composição e de caráter. Comas 
acrescenta que:  

(...) Para Lucio, estilo, composição e caráter não eram palavrões. Ele estava 
plenamente consciente de que a materialização da composição correta 
implicava a manipulação de um repertório pré-existente de formas, enquanto 
a materialização do caráter implicava a manipulação dos valores 
convencionais atribuídos a essas formas. Sua qualificação do Pavilhão como 
possuidor de uma graça jônica deveria ser lida nessa luz, e o mesmo se 

[41] Proposta Lucio Costa. 
Disponível em: <https://www.ufrgs.br/propar/publicacoes/ARQtextos/pdfs_revista_16/03_CEC.pdf>;  
[42] Proposta de Oscar Niemeyer. 
Disponível em: <https://www.ufrgs.br/propar/publicacoes/ARQtextos/pdfs_revista_16/03_CEC.pdf>;  
e partido em "L". Disponível em: <https://www.ufrgs.br/propar/publicacoes/ARQtextos/pdfs_revista_ 
16/03_CEC.pdf>. 
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aplica à sua qualificação da maioria da arquitetura moderna até então como 
possuidora de uma severidade dórica, mesmo o prédio do Ministério da 
Educação em construção. Caráter apropriado é uma questão de ambiência  
(graça, severidade) e linhagem (jônica, dórica), e envolve geometria e 
materialidade, composição e iconografia, abstração e figuração. Sua 
expressão é motivada pela situação e ocasião, inovação e reiteração, o 
desejo de ser diferente e o desejo de se conformar (COMAS, 2010:32). 

Assim, a “dupla” permanece com o partido em “L”, de Niemeyer, adicionando a 
porosidade e o contraste entre horizontalidade e verticalidade propostos por 
Lucio. O Pavilhão é estruturado sobre pilotis de aço, composto por uma ala 
longa sinuosa e uma ala reta mais curta e larga, com esplanada de entrada 
junto à avenida e jardins entre as duas alas. A laje intermediária tem balanços 
menores para os lados norte e sul e maiores a oeste, na ala longa. Recua então 
a leste, do lado do jardim, em relação à colunata periférica, recriando a ordem 

colossal visível na proposta de Lucio Costa.  

 

 

 

 

 

O movimento das perfurações horizontais é enfatizado, com o uso intensivo de 
curvas numa graduação desde o círculo à forma livre do espelho d’água e do 
mezanino. 

A escada reta para o terraço e a rampa no largo, em fachadas opostas,limitam 
em ambas fachadas o saguão com exposição de matérias-primas, 
acrescentando a poética da arquitetura carioca, vinculada a questões de 
nacionalidade brasileira. A relação vertical entre o andar térreo e o andar 
superior é obtida pelo recuo do pavimento superior em lajes sinuosas que 
determinam integração dos entrepisos e vista panorãmica em ambos os 
pavimentos. 

 Os mostruários figuram entre os melhores da Feira pela técnica de 
apresentação e qualidade de execução, expondo seus produtos – o café e 
outros – de forma adequada. Os elementos vazados materializam a integração 
entre interior e exterior permitida pelo clima no período do evento propiciada por 
suas  características [43]. No relatório posterior à feira, consta que a imprensa 
especializada foi especialmente positiva em relação ao impacto do pavilhão 
brasileiro, tanto que juntamente com o pavilhão da Suécia, recebe reportagem 
especial na revista "Architectural Forum”, com o comentário: 

O Pavilhão do Brasil foi desenhado por dois discípulos de Le Corbusier e 
apresenta um mostruário superlativo de suas ideias e formas. Um magnífico 
plano para acomodação de grandes multidões (...) (COMAS, 2010:78).

[43] Pavilhão do Brasil em Nova York. Disponível em: <https://teturaarqui.files.wordpress.com/2012/09/ 
1346445219-1345906821-pavilhaony-2-1-1000x810.jpg>, e vista lateral  oeste - porosidade. Disponível em: 
<images.adsttc.com/media/images/52ff/812a/e8e4/4e15/8900/01b9/large_jpg/1345906858_pavilhaony_7.jp
g?1392476449>. 
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A obra confirma tendências de uma nova monumentalidade, a monumentalidade 
moderna, em substituição aos palácios neoclássicos. Retoma questões que Le 
Corbusier levantava em seu livro “Une Maison − un palais”, em defesa de seu 
projeto no concurso internacional para o "Palácio das Nações Unidas" [44], em 
Genebra, de 1927, um concurso internacional, no qual aplica a ideia do uso de 
elementos de arquitetura e de composição, a partir de Guadet, e experimenta 
proposições alternativas com os mesmos elementos de composição.   

Junto com M.E.S., o projeto do "Pavilhão", embora efêmero, é o exemplar da  
escola carioca que reúne na íntegra os pressupostos de Lucio Costa, 
parcialmente recolhidos de Le Corbusier e adaptados com maestria por Oscar 
Niemeyer. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

A PAMPULHA 

Oscar Niemeyer, como reflexo de suas atuações nos projetos do Ministério de 
Educação e Saúde, em 1936, e do Pavilhão Brasileiro de Nova Iorque, em 1939, 
é convidado pelo Governador de Minas Gerais para o projeto de um Cassino 
nas imediações de Belo Horizonte, em 1942. Além de questionar os possíveis 
locais para localização do Cassino, sugere a realização não só de um prédio 
isolado, mas de um conjunto à beira da Lagoa da Pampulha, considerando o 
lugar ideal para a plena acomodação física e visual de um conjunto 
arquitetônico [45]. Da mesma forma que Le Corbusier no episódio do M.E.S. em 
1936, o arquiteto descarta a opção original, e vai além, acrescentando os 
demais temas ao programa inicial proposto pelo cliente. 
 

[45] Pampulha: posição dos edifícios ao redor do lago e croquis de Niemeyer: Fonte: In "A 
monumentalidade flutuante de Niemeyer. PUC-RIO Certificação Digital  n° 02101944/CA. 

 

[44] Le Corbusier, projeto para o Palácio da Sociedade das Nações, Genebra. 1927. Disponível em: 
<https://www.ufrgs.br/propar/domino/2005_01/textos/img_julio/02>. 
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A diferença é que Niemeyer consegue convencer as autoridades de suas ideias, 
diferentemente de Le Corbusier, que não logra êxito na sugestão de implantar o 
M.E.S na praia de Santa Luzia, no Rio de Janeiro. Ambos tinham a predileção 
por um contexto privilegiado do edifício como forma arquitetônica inserida na 
paisagem, assimilando o vazio natural a partir de estratégias de distanciamento 
e proximidade (QUEIROZ, 2007:143). Ainda segundo Queiroz: 

A promenade architecturale em Pampulha é tanto visual como física. O 
contorno sinuoso da lagoa exige que essa relação de unidade entre os 
edifícios seja revelada aos poucos, em um sucessivo jogo de descobertas, 
dado, não apenas pela visão, mas também pelo movimento.  

O programa inusitado, após a interferência de Niemeyer, combina jogo, esporte, 
dança, lazer e oração em torno de uma lagoa, permitindo o vazio − elemento 
fundamental para compreensão do conjunto. Numa mesma "mirada" há a 
assimilação das relações de contraposição e complementaridade entre edifícios 
integrantes de um conjunto arquitetônico. Embora constem o Golfe Clube e a 
residência de Juscelino Kubitschek nos itens do conjunto, Niemeyer inclui 
apenas os quatro prédios envoltos à lagoa, integrando o "passeio aquático" - 
Cassino, Casa do Baile, Iate Clube e a Igreja São Francisco [46].  

Cada objeto apresenta uma característica formal única, porém com uma 
unidade arquitetural que transcende à forma. A estética resultante alia-se ao 
fator simbólico de cada função.  

 
 

 
 

Em sintese, o arquiteto aplica no conjunto a combinação de elementos de 

composição e de arquitetura. Repetem-se cilindros e formas oblongas − em 
planta e volume −, transparências, colunatas em pilotis, marquises curvas, 
painéis revestidos em pastilhas de cerãmica, cobertura tipo "borboleta", em 
momento criativo de máxima tensão, determinando característica própria e 
autônoma de sua arquitetura. 

[46] Cassino, Casa do Baile, Igreja São Francisco  e Iate Clube. Disponível em: <http://www.vitruvius. 
com.br/revistas/read/arquitextos/01.004/985>. 
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Os partidos revelam algumas conotações analógicas com os temas, em 
metáforas sutís. Exemplifica-se com a proposta do Iate Clube, vinculando-se à 
imagem de um navio, e a da Igreja São Francisco, transferindo sentido lúdico e 
simbólico do lugar da fé e oração a partir de uma interpretação moderna do 
imaginário barroco.  

Alguns elementos já utilizados anteriormente, no M.E.S. e no Pavilhão, 
expandem em escala e proporção, não restritos a componentes ornamentais, 
assumindo a configuração do próprio edifício. 

A despeito do M.E.S. e do Pavilhão, realizados na década de 30, e vinculados a 
ensinamentos de Lucio Costa e Le Corbusier, na Pampulha, Niemeyer assume 
projeto "solo", sem as costumeiras parcerias. Ele a situa como "início" de uma 
nova fase de sua carreira, ao declarar que: "Para mim, Pampulha foi o começo 
da minha vida de arquiteto. E com que entusiasmo começava" (NIEMEYER, 
1998:93-95). 

O conjunto era citado pelo próprio arquiteto, como de "uma intensidade plástica 
sem precedentes em sua obra pretérita" (QUEIROZ, 2007:145). Os edifícios da 
Pampulha, e principalmente a Igreja de São Francisco de Assis, representam o 
momento em que Niemeyer processa suas próprias referências, vinculadas à 
modernidade de Le Corbusier e à tradiçâo de Lucio Costa, a partir de uma 
experiência caracterizada pelo seu elevado teor de liberdade, presente na 
escala dos edifícios e dos espaços circundantes.  

Cenário III − A consolidação da escola carioca   

O pensamento dos arquitetos brasileiros do século XX, afinados com os 
movimentos europeus de renovação, demonstra que a nova arquitetura, inserida 
no contexto internacional, não implica no abandono das influências regionais. A 
plasticidade, riqueza formal e decorativa correspondiam aos anseios de uma 
sociedade e de arquitetos atentos a fatores externos, porém vinculados ao uso 
de elementos locais, derivados do caráter nacional.  

Affonso Eduardo Reidy, um dos arquitetos integrantes do grupo do M.E.S, 
recebe em 1947 a incumbência do projeto  do Conjunto Habitacional Prefeito 
Mendes de Moraes, o "Pedregulho", em terreno de encosta, perto da Avenida 
Brasil. Sua concepção é portanto simultânea ao da Unidade de Marselha (1946) 
de Le Corbusier,com a qual acrescenta semelhanças de programa e partido. 

Concebido como uma unidade autônoma, o conjunto é constituido por vários 
volumes dispostos estrategicamente no terreno. Entendem-se como fatores 
geradores de identidade − a utilização dos elementos da arquitetura corbusiana 

− e de diferenças − o emprego de linhas sinuosas e revestimentos coloridos 
característicos da escola carioca.   

Na implantação do conjunto destaca-se o grande bloco habitacional − uma barra 
em curva, que se apropria do terreno definindo acesso em pavimento 
intermediário no desnível existente. O edifício tem a forma de um "S" alongado 
com quatro pavimentos intercalados pelo pavimento de acesso intermediário,
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lançados sobre pilotis, definindo o argumento da caixa suspensa, usual na 
arquitetura carioca, e nessa proposta em conexão corbusiana direta, se 
relacionada com a "Unité", de Le Corbusier. 

O conjunto apresenta uma série de elementos que remetem à identidade com a 
escola carioca: fachadas compostas por elementos vazados em cores vivas, 
cobertura em "V" e em abóbadas; brises;painéis em azulejo, marquises e 
seções trapezoidais.  

 

Embora diverso ao desafio de Niemeyer, no Conjunto da Pampulha, o 
"Pedregulho" de Reidy, cinco anos depois, composto de um programa 
condicionado pelas características topológicas e topográficas do lote e questões 
relacionais ao programa, insere elementos dentro do vocabulário da escola 

carioca, e demonstra, igualmente, habilidade em resolver  um programa em 
ideário e referências comuns [47][48]. 

Já Lucio Costa, preocupado com a recuperação dos elementos nacionais e com 
os métodos construtivos provenientes da tradição arquitetônica brasileira, 
incorporava elegância e simplicidade às suas obras, adotando simultaneamente 
os procedimentos projetuais da nova tendência internacional. No projeto do 
Conjunto Residencial Parque Guinle, 1948, em Laranjeiras−Rio de Janeiro, 
insiste na busca por uma linguagem genuína, acreditando ser possível encontrar 
a maneira que satisfizesse simultaneamente aos padrões contemporâneos e às 
características culturais da região. Dos seis edifícios propostos originalmente33 
nos limites do terreno, três - Nova Cintra, Bristol e Caledônia - são de sua 
autoria. Lucio Costa utiliza painéis compostos em brises-soleil, esquadrias e 
elementos vazados, amenizando os efeitos de insolação e garantindo unidade 
visual ao conjunto desde o interior do parque (SOUZA, 1998:72) [49].

                                                           
33O "Parque Eduardo Guinle" foi concebido originalmente na década de 1920, pelo paisagista 
francês Gérard Cochet, anexo a palacete neoclássico preservado. Destinado ao poder público, a 
partir de 1940, em 1943, foi objeto de plano de urbanização desenvolvido por Lucio Costa, então 
diretor do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – SPHAN -, e jardins de Burle Marx 
que propôe um conjunto de seis edifícios residenciais. dispostos de forma radial ao redor do 
parque. O conjunto foi completado posteriormente, com prédios de autoria do escritório "MMM 
Roberto". Disponível em: <http://arqguia.com/obra/parque-guinle-edificios-residenciais/?lang= 
ptbr>. 

[47] “Unité de Marseille” de Le Corbusier. Marselha.(1947). Disponível em: <https://histarq.files.wordpress. 
com/2012/09/marseille-01.jpg>. 
 [48] Conjunto Habitacional Prefeito Mendes de Moraes,  o "Pedregulho". Disponível em: <http://www. 
vitruvius.com.br/revistas/read/minhacidade/09.099/1871>. 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%A9rard_Cochet&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/MMM_Roberto
https://pt.wikipedia.org/wiki/MMM_Roberto
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Jorge Machado Moreira, um dos integrantes do grupo do M.E.S., segue na 
doutrina corbusiana, principalmente a partir da experiência com Le Corbusier. 
Sua obra, composta por alguns projetos exemplares [50], como a Casa e o 
Edifício Antônio Cepas, é marcada principalmente pelo projeto da Cidade 
Universitária da Universidade do Rio de Janeiro, na Ilha do Governador. O 
Instituto de Puericultura, de 1949, se destaca por sua riqueza de detalhes e pela 
funcionalidade minuciosamente resolvida. A horizontalidade, o painel vazado 
instalado sobre a fachada noroeste e a rampa de acesso do abrigo maternal, 
são traços que demarcam originalidade e conferem identidade com as demais 
obras dos arquitetos modernos cariocas. 

 

 

Já no final da década de 50, no projeto da Faculdade Nacional de Arquitetura, 
ainda é visível a inspiração corbusiana, sobre a qual Olívia Oliveira e Serge 
Butikofer comentam:  

(...) O edifício é inteiramente concebido com medidas múltiplas, que vão 
desde a dimensão das cerâmicas de revestimento de piso ao ritmo da 
estrutura. Daí a precisão dos detalhes e acabamentos, a harmonia e a 
composição impecável do conjunto: um bloco vertical sobrepõe-se a um  

[49] Parque Guinle. Plano original de Lúcio Costa. Disponível em: <http://www.urbanismobr.org/bd/imagens 
/doc/ima/2614.jpg- e Imagem de térreo elevado  http://leonardofinotti.blogspot.com.br/2010/06/lucio-costa-
guinle-park.html>. 

 
 

 
[50] Casa e Edifício Antônio Cepas, de Jorge Moreira. (1948 e 1951). Disponível em: 
<http://arquitetablog.blogspot.com.br/2011/05/jorge-machado-moreira.html>. e Instituto de Puericultura  
Faculdade Nacional de Arquitetura (1957), de Jorge Moreira. Fonte:  NPD/ UFRJ. 

 



66     A FRONTEIRA DO MODERNO: HOLANDA MENDONÇA E A DIFUSÃO DA ARQUITETURA MODERNA BRASILEIRA NO SUL                                        CAPÍTULO 1 – A FNA E A ESCOLA CARIONA: AS ESCOLAS DE HOLANDA MENDONÇA 

 

bloco horizontal numa volumetria muito próxima ao projeto não realizado de 
Le Corbusier para a sede do Ministério de Educação e Saúde na Av. Beira 
Mar, uma evidente homenagem do arquiteto Jorge Machado Moreira ao 
mestre (...) (DE OLIVEIRA. BUTIKOFER, 2005:s/p) . 

No final dos anos 40, terminada a Segunda Guerra Mundial, a nova arquitetura 
brasileira passa a ser reconhecida no exterior34. Contava-se com um certo 
número de realizações de primeira ordem e se afirmava como um movimento 
autônomo, decorrente da teoria de Le Corbusier, mas de expressão diversa e 
própria. O tema do edifício público tinha na monumentalidade uma das 
principais características − construções em sua maioria isoladas, que se 
impunham ao contexto como exigência de suas próprias funções e caráter. 

Em 1947, a coordenação de concurso para projeto da nova sede da 
Organização das Nações Unidas em Nova Iorque convida equipes de arquitetos 
de diversos países para desenvolver propostas, através de indicação de 
representantes de cada governo, incluindo o Brasil35, sendo este um reflexo do 
reconhecimento da arquitetura  brasileira (CAVALCANTI, 2006). 

                                                           

34 Ao mesmo tempo, no Brasil, a arquitetura como tema autônomo encontrou visibilidade com a 
circulação de quase uma dezena de revistas, sendo as principais: Acrópole (1938-1970) já 
mencionada, Arquitetura e Engenharia (BH,1946-1965), Habitat (SP, 1950-1965, dirigida 
inicialmente por Lina Bo Bardi), Brasil Arquitetura Contemporânea (Rio, 1953-1957) e, finalmente 
Módulo (1955-1965), a revista do grupo de Oscar Niemeyer. Outrossim, verifica-se que o ano de 
1965, “a reboque” do golpe militar de 1964, marca o fim da circulação de uma série de revistas 
nacionais (DURAND,1989).  
35 A equipe de arquitetos consistiu em Le Corbusier (França),Sven Markelius (Suécia),Howard 
Robertson (Reino Unido), Liang Ssu-ch'heng (China), Oscar Niemeyer (Brasil), Gustave Brunfaut 

 

Le Corbusier e Oscar Niemeyer vivenciariam novo encontro como 
representantes da França e Brasil agora, com um Niemeyer amadurecido e 
autônomo, independente do julgamento do mestre. 

 Dez anos depois do episódio do M.E.S., ficam visíveis as diferenças entre 
Niemeyer - na preocupação com os espaços configurados pelos edifícios -  e de 
Le Corbusier - com uma visão mais estrita -, que podem ser confirmadas não só 
na arquitetura, como também nos desenhos e ilustrações [51]. 

Nessa nova experiência com Le Corbusier, vê-se um Niemeyer convicto de seus 
próprios pressupostos projetuais, pinçados originalmente do mestre, ideia 
compactuada por Edson Mahfuz:   

                                                                                                                                  
(Bélgica), Gyle Soilleux (Austrália), Nikolai Bassov (União Soviética), Ernest Cormier (Canadá), 
Julio Villamajo (Uruguai) e o próprio Wallace Harrison, do país anfitrião (CAVALCANTI, 2006: 
189). 

 

[51] Desenhos de Le Corbusier (acima) e Niemeyer (abaixo). Fonte: BORGES (2008:40,58). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Le_Corbusier
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sven_Markelius
https://pt.wikipedia.org/wiki/Su%C3%A9cia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oscar_Niemeyer
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=G.A._Soilleux&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=G.A._Soilleux&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A1lia
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Julio_Villamajo&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uruguai
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(...) Oscar Niemeyer trabalha com um repertório formal e compositivo 
relativamente fechado, partes do qual são aplicadas em todos os seus 
projetos. Além disso, vários elementos desse repertório se desenvolvem 
através da adaptação, transformação e/ou inversão de elementos, estra- 
tégias compositivas extraídas da obra de Le Corbusier (...) emprega um 
método que consiste na aplicação de um número limitado de estratégias 
compositivas e elementos de composição a todos os tipos de programa, 
escolhendo dentro do universo finito do seu repertório as estratégias e 
elementos que lhe pareçam mais apropriados a cada caso. (...) o que num 
primeiro momento é invenção (como as formas criadas na Pampulha), logo 
adiante se torna convenção e passa a ser parte de um repertório (MAHFUZ, 
2002:122-133). 

As propostas de cada membro da delegação são conhecidas e é escolhida, por 
unanimidade, a de Niemeyer. Na proposta de Niemeyer, de "nº 32", há uma 
percepção de totalidade dos volumes e autonomia do conjunto, precedida de 
ampla visual. É observada pelo juri que o arquiteto lança os volumes em uma 
lateral do lote, liberando a área central para praça. Niemeyer reforça o aspecto 
monumental, com o mesmo gesto praticado na proposta definitiva do M.E.S., 
em 1936, que proporciona visual ampliada nos encaminhamentos, a partir do 
distanciamento dos prédios (BORGES, 2008). 

Le Corbusier, autor da proposta "n° 23", ao defender que a grande assembléia, 
como elemento principal, deveria ficar ao centro do terreno, convence Lucio a 
estabelecer uma parceria , juntando os pressupostos de ambos. A partir da 
concordância de Oscar Niemeyer decidem pela mescla das propostas "23+32" 
[52]. sobre o que Niemeyer comenta: 

  

 (...) Eu não concordava, achava que, ficando de lado, como eu previa, a 
Assembléia Geral liberava a área, em vez de cortá-la em dois, criando assim 
a grande praça que, a meu entender, enriquecia o caráter monumental do 
conjunto. Entretanto decidi contentá-lo (NIEMEYER, 2005:163-65). 

No início da década de 50, o Hospital Sul América destaca-se na paisagem da 
Lagoa Rodrigo de Freitas,  projeto de Niemeyer em parceria com Hélio Uchöa 
[53]. O edifício, que apresenta fisionomia habitual da escola carioca em seus 

elementos de composição e arquitetura, combina o volume principal das 
funções hospitalares, elevado por colunas em "V", configurando pilotis 
independentes do corpo do edifício. Compõe-se por coroamento em formas 
cilíndricas, corpo da escada externo e bloco menor − das funções 
administrativas, auditório e biblioteca − em arco parabólico e laje inclinada. 

[52] Propostas Sede O.N.U. Niemeyer e Le Corbusier (1947). Fonte: CORONA (2001:101).  
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 A fachadas sul é composta por vidro e painéis pré-moldados em cor azul, e a 
norte por elementos cerâmicos vazados e brises-soleil metálicos verticais, 
evidenciando uma hábil combinação de cores e texturas. A edificação, 
arrematada por jardins de Roberto Burle Marx e mural externo de azulejos do 
artista plástico Athos Bulcão, passa a constituir um objeto moderno icônico na 
paisagem da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio.  

Em 1952, voltam a figurar as ideias de Reidy, no projeto do Museu de Arte 
Moderna do Rio de Janeiro, com paisagismo de Burle Marx, implantado no 
Aterro do Flamengo, do qual foi também urbanista. Segundo Caixeta (2002), o 
arquiteto explora no edifício as relações formais e estéticas do concreto 
aparente e do tijolo à vista, numa interação entre as referências de Le Corbusier 
e Mies van der Rohe.  

 

 

 

 

 

A estrutura define o edifício, num sinal de avanço da arquitetura moderna 
brasileira, em direção a outros pressupostos, mais escultóricos e menos estritos 
que os da teoria corbusiana e sua adaptação original pela escola carioca [54]. 

Por outro lado, depois da primeira investida em direção à modernidade − nos 
anos 20 − através de Warchavchik, São Paulo não assume posição de 
vanguarda nacional na arquitetura. No meio profissional da época, destacava-se 
o arquiteto Eduardo Kneese de Mello, requisitado para projetos, entre outros, de 
residências em estilo neocolonial e/ou derivações, registrados em 1937 numa 
coletânea de sua produção, denominada "Construcções Residenciaes − Eng. 
Arq. Eduardo Kneese de Mello" [55]. 

[53] Hospital Sul América (atual Hospital da Lagoa). Niemeyer e  Helio Uchoa (1952). 
Disponível em: <http://saudeonline.grupomidia.com/wpcontent/uploads/2012/12/lagoa_SN.jpg, 

 

[54] M.A.M, de Reidy  e paisagismo Burle Marx (1952). Disponível em: <http://delacasaalaciudad. 
blogspot.com.br/2009/03/1oo-anos-de-roberto-burle-marx.html>. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Roberto_Burle_Marx
https://pt.wikipedia.org/wiki/Athos_Bulc%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Helio_Uchoa&action=edit&redlink=1
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Como decorrência da edição é lançada a revista Acrópole, regular, mensal, 
dedicada à arquitetura e à construção civil no Brasil durante décadas. Em 
edição de 1941 é publicada a residência do arquiteto, curiosamente em estética 
que remete ao monumental clássico, porém sem os ornamentos comuns ao 
neocolonial. Este fato reflete a tensão vivida pelos profissionais nos anos 30-40, 
oscilando entre uma estética e outra.  

No início da década de 50 ainda é corrente a prática da modernidade com 
raízes corbusianas pelos arquitetos paulistas, como é o caso de Vilanova 
Artigas em sua fase inicial [56]. Porém uma década depois, junto com colegas  

 

paulistanos, passa a questionar os pressupostos dessa escola, configurando o 
que seria mais tarde chamada escola paulista. Estes arquitetos, politizados, 
tinham um ideal de melhoria social através de soluções arquitetônicas "modelo" 
para a construção de uma sociedade mais justa. De fato, embora os 
representantes da escola carioca não fossem alheios aos problemas do país, o 
exercício da arquitetura não estava diretamente ligado à solução dos mesmos.  

Em "Elements et Theorie de l'Architecture", de 1904, Guadet conceitua duas 
variedades de caráter, as quais pode se aplicar à escola carioca e à escola 

paulista. O caráter programático, o que revela a finalidade do edifício vincula-se 

[55] Casa Knesse de Mello e Casa Carlos Lindenberg. Fonte: rev. Acrópole  ago38/mai41. 

 
[56] Casa Vilanova Artigas (1949). São Paulo. Disponível em: <http://www.archdaily.com.br/br/01-23367/sete-
obras-do-arquiteto-vilanova-artigas-ganham-protecao>. 
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a escola carioca, assim como o caráter genérico é próprio da  escola paulista, 

pelo vínculo com o lugar e os problemas sociais. A estrutura, enfatizada pelo 
uso do concreto armado aparente, assume papel definidor do partido e 
referencial para a criação de formas destinadas a diferentes usos.  

Através dos modelos, visualizam-se alguns princípios, como univolumetria, 
utilização de um núcleo ordenador, configuração de espaços por volumes 
fechados, espacialidade interna, continuidade interior−exterior e outros que, em 
muitos aspectos derivam da escola carioca, com uma aplicação já rarefeita nos 
finais dos anos 50.  

Sintetizando, na escola paulista o que importa é o espaço criado, em 
contraposição à escola carioca que foca na elaboração formal, a partir de 
elementos de composição e de arquitetura recorrentes e derivados da teoria 
corbusiana. 

Segundo Marlene Acayaba (1985), a falta de contemporaneidade das duas 
correntes não tira a validade de um paralelo, uma vez que representam 
influências externas às quais foram acrescidas características próprias do Brasil. 
É verdade que a escola paulista (inicialmente quase uma discidência da escola 

carioca) configura-se plenamente após o limite temporal desse estudo, já que 
Holanda Mendonça falece em 1956. Porém é importante a constatação dos 
fatores que determinam a transformação e a não permanência dos 
pressupostos da escola carioca ao final dos anos 50, e sua substituição por 

outros argumentos, sejam da escola paulista ou de outras origens, verificada 
principalmente nas últimas obras de Holanda Mendonça.  

Na delimitação desse contexto, define-se o  quadro referencial das influências 
possíveis e supostamente aplicadas por Holanda Mendonça, no Rio Grande do 
Sul, as quais configuram-se com o uso dos mesmos elementos de arquitetura e 
de composição, identificados na escola carioca. 

Desde o episódio do M.E.S., forma-se no Rio de Janeiro um grupo diferenciado 
em arquitetura. Esse grupo de arquitetos talentosos, acrescido dos Irmãos 
Roberto, Vital Brasil e outros aqui mencionados participa e vence concursos 
públicos e particulares, delineiando a base de toda a arquitetura desenvolvida a 
partir de então, amplamente divulgada além das fronteiras brasileiras.  

Até o final da década de 50, limite do período no qual o Rio de Janeiro era sede 
do Governo Federal, reúnem-se as condições necessárias para o 
desenvolvimento e permanência de uma atividade arquitetônica comprometida 
com as questões da modernidade, com uma expressão própria. 

• O poder público, a partir de legislação que conduzia a concursos, e de 
governantes preocupados em marcar suas atuações pessoais através de obras 
de vulto contribui positivamente para a renovação da arquitetura. A preferência 
pela nova forma se acentua tão logo as obras são inauguradas. A opinião 
pública, que era, a princípio cética e resistente, transforma-se em aliada. A 
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• Arquitetura Moderna brasileira se desenvolve com unidade, o que instiga a sua 
continuidade até os finais da década de 50. 

Verificam-se nos projetos brasileiros dessa época visíveis influências dos 
arquitetos europeus, mas acrescidas de características locais, fortemente 
vinculadas aos presupostos já incorporados à prática projetual dos arquitetos 
ditos "receptores primários" de Le Corbusier e agentes secundários em relação 
aos demais arquitetos, cariocas, paulistas e dos centros periféricos. Nesse 
sentido, pode-se dizer que, assim como Lucio Costa, Oscar Niemeyer, por sua 
capacidade criativa e interpretação própria em relação às teorias e produção 
desses mestres internacionais, situa-se igualmente como referência importante, 
até mesmo, para seus colegas de profissão.  

Dentre os princípios racionalistas, os arquitetos utilizaram-se principalmente da 
independência estrutural para a liberação do tratamento das fachadas com o 
uso de materiais, cor, sombra e luz, e com o uso sistemático dos brise-soleil - 
plástica e funcionalmente. Acrescenta-se aos cinco pontos corbusianos novas 
pesquisas sobre volumes e o espaço, com formas mais complexas, afastando-
se gradativamente do domínio estritamente racional, porém com clareza e 
equilíbrio. A arquitetura desse período se caracteriza ainda pela riqueza formal e 
material e pela síntese das artes: a escultura, a pintura, o mural e os azulejos 
estiveram sempre presentes. 

Lucio Costa vai comparar, em 1951, essa arquitetura moderna brasileira a um 
milagre : 

É sem dúvida a convergência de fatores e atores que a tornou possível foi 
inesperada, provavelmente irrepetível. Mas vale a pena lembrar, para uma 
historiografia demasiado obcecada com a conexão barroca e a curva livre, o 
vernacular, o telúrico, o original e a brasilidade, que nesse caso raro de 
santo de casa reconhecido, o santo bem preparado dominava por inteiro o 
seu missal (COMAS, 2002:7). 

 
Em depoimento bem posterior, reforça a não relação sequencial entre o estilo 
neocolonial, e derivações − espanhol, californiano, missões, entre outros −, e o 
estilo modernista :    

O desenvolvimento da arquitetura brasileira ou, de modo mais preciso, os 
fatos relacionados com a arquitetura no Brasil nestes últimos cinqüenta 
anos, não se apresentam concatenados num processo lógico de sentido 
evolutivo; assinalam apenas uma sucessão desconexa de episódios 
contraditórios, justapostos ou simultâneos, mas sempre destituídos de maior 
significação e, como tal, não constituindo de modo algum, estágios 
preparatórios para o que haveria de ocorrer. (COSTA, 1952:9 apud UZEDA, 
2006:468) 

 
Deve-se considerar que a tentativa de estabelecer uma conecção entre o 
colonial português e o neocolonial foi estratégia de resgate do passado, um elo 
de "continuidade", que objetivava a expressão da nacionalidade e a referência a 
uma origem. Já a substituição do neocolonial e derivações pelas estéticas 
desprovidas de ornamentos e com sistemas construtivos alinhados com os 
avanços tecnológicos tem uma lógica de "ruptura" pela incapacidade de se 
estabelecer relações analógicas ou de transformação entre essas estéticas.
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A ruptura, iniciada a partir de Warchavchik, com influências de Frank Lloyd 
Right, Gropius, Loos, Mies (entre outros) e principalmente através de Le 
Corbusier, a partir de sua primeira visita ao Brasil, em 1929, veio como uma 
resposta  "plástica" aos anseios de mudança, aliada às necessidades funcionais 
e da construção civil, em novo contexto de desenvolvimento do país.  

Le Corbusier registra o que viu no Brasil, em 1962, em resumo de uma carta, 
prefácio da edição final de Ouevre Complète, onde se refere aos "amigos 
brasileiros":  

(...)  No Rio há o Ministério da Educação e Saúde Pública (1936-1945). Há 
as obras de Reidy. Há o monumento aos que tombaram na grande guerra. 
Há muitos outros testemunhos. Minha voz é a de quem viaja através do 
mundo e da vida. Permitam-me amigos do Brasil, dizer-lhes muito obrigado! 
(HARRIS, 1987:192). 

As investidas de Le Corbusier na América Latina exercem uma influência real, 
reforçada pela experiência do M.E.S., que se torna, praticamente, um 
laboratório de suas ideias, interpretadas e reinterpretadas, inicialmente, por um 
grupo brilhante de arquitetos cariocas. Essa é a "semente", lançada em 29, e 
plantada no trabalho conjunto de Le Corbusier com a equipe de projeto do 
M.E.S. no final da década de 30, que Lucio Costa, como líder e formulador, faz 
disseminar nos meios acadêmicos do Rio de Janeiro, e a partir daí no resto do 
país [57][58]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[57] Le Corbusier com Lucio Costa. Disponível em: <http://www.cronologiadourbanismo. 
ufba.br/verbete_arquivo/imagens/apresentacao-v594-f1053-w180.jpg>. 
[58]  Le Corbusier com Niemeyer. Disponível em: <http://infograficos.estadao.com.br/ 
uploads/galerias/4721/48893.JPG>. 
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1.3 DIFUSÃO: “BRAZIL BUILDS” e DESDOBRAMENTOS   

Os pressupostos e realizações do movimento moderno no Brasil suscitam várias 
interpretações, publicadas em revistas especializadas da época, as quais 
tiveram seu papel nas leituras sobre os edifícios, configurando um contexto 
pertinente à formação de juízo. Nesse contexto, o conjunto da Pampulha (1942), 
junto às realizações anteriores especialmente o M.E.S., o reconhecimento da 
existência de uma escola brasileira de arquitetura moderna, a escola carioca, 
provocam iniciativas de sua divulgação em nível mundial.  

Em janeiro de 1943, o Museu de Arte Moderna de Nova York - MOMA -, lançava 
uma publicação, juntamente com a exposição "Brazil Builds: Architecture new 
and old - 1652-1942" [59]. Neste contexto, o Ministério é considerado como "o 
mais avançado edifício das Américas", e são destacados os demais edifícios 
com inspiração corbusiana construídos no Brasil (FONSECA, 2002:3). O 
Pavilhão e Ministério são as âncoras da mostra de arquitetura brasileira 
planejada pelo Museu de Arte Moderna de Nova York em 1942, suprindo a 
carência de material para exposições de arquitetura moderna frente à redução 
da atividade de construção no hemisfério norte, abalado pela depressão e logo 
a seguir, pela guerra (HORMAIN, 2012:79). 

A exposição, que ocupa a totalidade de um pavimento do MOMA, logo após 
"viaja" para vários museus e galerias universitárias de todo o mundo. A iniciativa 
de produzir uma retrospectiva da arquitetura brasileira torna-se a primeira 
sistematização dessa produção. 

 

O livro-catálogo "Brazil Builds", registrando-a, passou a ser um pioneiro "guia" 
da arquitetura moderna brasileira. Exposição e catálogo vinculam a arquitetura 
moderna brasileira a seu passado colonial e barroco36 [59]. Nessa 
argumentação está registrado o verdadeiro motivo para a mescla entre antigo e 
moderno. Porém exemplares da arquitetura neocolonial e de inspiração 
hispânica , assim como os décos e racionalistas visíveis nas cidades brasileiras, 
foram descartados na mostra. O gesto, provavelmente, voluntário dos 
organizadores, assessorados pelos brasileiros, que incluíram apenas autênticos 
referenciais arquitetônicos do passado colonial e os modernistas, buscava a 
permitir aos visitantes e leitores o conhecimento dessas arquiteturas e sua visão 
numa perspectiva de continuidade [60][61][62][63]. 

                                                           
36 O primeira edição do livro, com 3.200 cópias inicialmente impressas, já estava esgotada, em 
maio do mesmo ano. Posteriormente outras edições foram feitas, chegando à quarta e última 
delas - três anos depois. (DECKKER, 2001:133-144  apud COSTA, 2009:14). 

[59] Capa, contracapa e folha de rosto Catálogo Exposição "Brazil Builds". Fonte Goodwin, Philip. Brazil 
Builds - Architecture New and Old 1652 – 1942, New York, Museum of Modern Art, MoMa, 1943. 
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Para Marcos Carilho (1998), diferente de outras vertentes do Movimento 
Moderno, principalmente na Europa, a formação inicial da arquitetura moderna 
no Brasil não se deu como oposição direta à herança do passado ou à 
persistência das formas tradicionais. A partir da assimilação dos pressupostos 
do Movimento Moderno - principalmente de Le Corbusier -, deu-se a formulação 
da nova forma de conceber e projetar arquitetura. É fundamental o papel de 
Lucio Costa, em rever e reinterpretar profunda e radicalmente a herança do 
passado para que a arquitetura moderna brasileira encontrasse formas de 

expressão que viriam a ser reconhecidas como originais e autenticamente 
brasileiras. Nesse sentido destacam-se conhecidos exemplos de obras 
pioneiras, que aplicam essa lógica, particularmente com autoria do próprio Lucio 
Costa, como o projeto para a Vila Monlevade (1934), o Park Hotel em Friburgo 
(1944) e o Parque Guinle (1948).  

[60] Mapa Rio de Janeiro com obras. Fonte: Goodwin, Philip. Brazil Builds - Architecture New and Old 
1652 – 1942, New York, Museum of Modern Art, MoMa, 1943. 

 
 
 
 
 
 

[61] Relação das obras modernas - "Brazil Builds".  Fonte: Goodwin, Philip. Brazil Builds - Architecture New 
and Old 1652 – 1942, New York, Museum of Modern Art, MoMa, 1943. 
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As conotações da conexão entre a arquitetura moderna brasileira e o barroco 
mineiro são politicamente oportunas, visíveis a partir do uso crescente da curva 
por Oscar e Reidy e outros (COMAS, 2005). Ainda sobre essa questão, Comas 
cita Elisabeth Mock, em artigos que divulga a "Brazil Builds", com observações 
que dizem respeito à arquitetura moderna brasileira: 

(...) Não é coincidência que Mock acentue em seus artigos de divulgação a 
semelhança entre traços característicos da arquitetura moderna e da 
arquitetura colonial brasileira, vernácula e erudita. A janela horizontal se 
assimila à caixilharia corrida, o pilotis reedita a estrutura de pau-a-pique 
servindo de varanda, o quebra-sol recria o muxarabi, o alpendre. a 
veneziana. No Pavilhão e no Ministério, a riqueza e elegância da integração 
das artes rivalizam com Congonhas do Campo, a valorização da fachada 

remete às silhuetas audaciosas e frentes esculpidas das igrejas barrocas. 
Para Mock, velho e novo na arquitetura brasileira não são completamente 
diversos, porque enfrentam demandas únicas de clima e geografia refletindo 
as preferências de vida e convicções estéticas que não mudaram em 
duzentos anos (COMAS, 2005:7). 

Robert Smith (CARRILHO, 1998) segue a discussão sobre a relação entre o 
antigo e o novo, como era intenção da mostra, mencionando gestos projetuais 
de Niemeyer:  

Outra característica da concepção moderna que parece nascer da fértil 
produção de Oscar Niemeyer é o uso do telhado de uma inclinação apenas, 
inspirado talvez nas coberturas coloniais de uma água (...) os balcões do 
hotel com treliças que refletem o costume mudejar do Brasil colonial. (....) 
alvenaria de pedra bruta, que evoca as construções de Minas Gerais e antes 
destas as residências rurais e celeiros da região do Porto em Portugal 
(SMITH, 1943 apud CARRILHO, 1998:5).  

[62] Exemplares antigos e modernos: Fazenda Colubandê, Sa ̃o Gonçalo, RJ – primeira metade do séc. XIX 
(E); ABI, Rio de Janeiro (D). Fonte: Goodwin, Philip. Brazil Builds - Architecture New and Old 1652 – 1942, 
New York, Museum of Modern Art, MOMA, 1943. 

 

[63] Imagens da "Brazil Builds": Pampulha (E); Pavilhão do Brasil em Nova York (C) e Estação de 
Hidroaviões (D). Fonte: Goodwin, Philip. Brazil Builds - Architecture New and Old 1652 – 1942, New York, 
Museum of Modern Art, MoMa, 1943. 
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Smith igualmente cita Rudofsky, pelo uso de elemento vazados na Casa Frontini 
(1939), em São Paulo, e no Edifício Jaráu (1936), de Firmino Saldanha, no Rio 
de Janeiro, relacionando com as velhas rótulas de madeira e treliças instaladas 
nas janelas das igrejas e conventos do Norte, no período colonial. Quanto ao 
uso das curvas, menciona relação com o gosto luso-brasileiro do século XVIII:  

 (...) uso parco da curva como a principal nota decorativa reaparece numa 
forma impressionante como nas súbitas quebras da linha da cobertura das 
passagens cobertas da Sedes Sapientiae, a sugestiva entrada de três arcos 
na Estação de Barcos do Rio de Janeiro de um arco de três voltas, a 
ondulação da fachada do Pavilhão de Nova York e o portal do Cassino da 
Pampulha (CARILHO, 1998:7). 

 
O "The New York Times" também faz comentários críticos relativos ao conflito 
entre o antigo e o novo: 

 
 A nova arquitetura pertence ao seu lugar e, mesmo se algumas vezes é 
impossível evitar o contraste incômodo (entre antigo e novo) problemas das 
aberturas (expostas à luz e calor) parecem estar sendo resolvidos com 
lógica e imaginação, de maneira muito superior a qualquer coisa tentada no 
passado (JEWEL,1943 apud CARRILHO, 1998:2). 

 
A mostra “moderna” compreende aquilo que se fazia de melhor no Rio de 
Janeiro, predominantemente, e em São Paulo, Minas, Bahia e Pernambuco. O 
elenco de autores das obras expostas é composto por arquitetos brasileiros 
comprometidos com o Movimento Moderno, particularmente egressos da 
reforma da ENBA ou nela envolvidos, formados certamente sob a influência de 
Lucio Costa [64]. 

Na listagem aparecem Atílio Corrêa Lima - responsável pela cadeira de 
Urbanismo a partir da implantação da reforma, Affonso Eduardo Reidy − 
assistente de Gregori Warchavchik e membro da equipe do M.E.S −, Luís Nunes 
e Jorge  Moreira − líderes estudantis participantes da greve deflagrada em 
decorrência da demissão de Lucio Costa, sendo o último membro da equipe do 
M.E.S.−, além dos Irmãos Roberto, Alvaro Vital Brazil, Ademar Marinho, Carlos 
Leão, Ernani Vasconcelos, Fernando Saturnino Nunes de Brito, Armando Faria 
Costa, Carlos Frederico Ferreira e outros. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[64] Fotos dos arquitetos editadas na revista. Fonte: Goodwin, Philip. Brazil Builds - Architecture New and Old 1652 – 
1942, New York, Museum of Modern Art, MoMa, 1943. 
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Na arquitetura da exposição, foram objeto de grande atenção as soluções de 
adaptação às condições do clima tropical. Elas foram sempre destacadas como 
aspectos principais entre os avanços alcançados, como a utilização dos brise-

soleil e demais dispositivos para evitar a incidência direta de sol e controlar, de 
forma natural, os problemas de calor e da luminosidade intensa. Ainda comenta 
Smith: 

Embora se possa pensar que tenha deixado aos brasileiros um portfólio de 
partis a serem reproduzidos, a influência de Le Corbusier foi forte, 
especialmente em Niemeyer, mas como inspiração de ideais, não de clichês 
lançados para serem aceitos. O resultado sempre foi autenticamente 
brasileiro (KIDDER SMITH, 1944 apud CARRILHO, 1998:3). 

A matéria menciona a utilização de outros referenciais europeus, segundo 
Bernard Rudofsky, o qual considera os arquitetos brasileiros familiarizados com 
as minúcias da arquitetura moderna da Europa, não apenas da França, mas da 
Alemanha e da Itália, até mesmo pelo contingente significativo de arquitetos de 
origem estrangeira.  

Segundo Gerard Monier (CAPELLO, 2011:44) "Brazil Builds" é uma fonte de 
recepção à distância da arquitetura moderna brasileira, pois ela existe por meio 
da imagem, mais do que através do texto. De fato, o catálogo exprime um 
visível desequilíbrio entre textos e imagens, sendo essas consideradas os 
argumentos que definiram o forte apelo de disseminação posterior da mostra.  

Goodwin não era considerado um arquiteto ligado ao movimento moderno e 
talvez por isso não traduza nos textos essa intimidade. Faz uma descrição que 

naturalmente se revela em uma arquitetura de características próprias e de 
qualidade, desenvolvida a partir de condições climáticas, potencializada pela 
originalidade de seus arquitetos, influenciados por Le Corbusier. As fotos 
aproximavam o leitor das contribuições da arquitetura moderna brasileira 
(CAPELLO, 2011). Exemplificando, os elementos de arquitetura, como brises e 
cobogós, geralmente expostos nas fachadas, permitiam uma fotogenia 
diferenciada [65] pela incidência de luz.  

 

[65] Imagens sobre efeitos de luz e dispositivosde fachada. Fonte: Goodwin, Philip. Brazil Builds - Architecture 
New and Old 1652 – 1942, New York, Museum of Modern Art, MOMA, 1943. 
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Conforme Comas, é um erro a não inclusão do Museu das Missões, no Rio 
Grande do Sul, de Lucio Costa, na seção de arquitetura antiga ,e a omissão do 
plano geral da Pampulha. Ainda assim, Comas afirma que a seleção inclui o que 
é de mais significativo entre 30 e 42:  

Entre as fotos no texto introdutório da seção de arquitetura nova, Museu das 
Missões incluído, são quarenta e sete obras do período 1936-42. A seção 
abre com o Ministério e fecha com o Pavilhão. Niemeyer aparece ainda com 
a creche da Obra do Berço, o Hotel de Ouro Preto, as casas Niemeyer e 
Cavalcanti, mais o Cassino, o Yacht Club e a Casa do Baile da Pampulha. 
Os irmãos Roberto firmam as sedes da Associação Brasileira de Imprensa e 
do Instituto de Industriários além do Hangar do Aeroporto Santos Dumont. A 
Estação de Hidroaviões e a de Barcas são de Atílio Correa Lima. Álvaro Vital 
Brazil faz o edifício Esther, a escola Raul Vidal e os laboratórios do Instituto 
Vital Brazil. Há um Reservatório de Luiz Nunes e outro de Carlos Frederico 
Ferreira, junto ao Conjunto Habitacional do Realengo. O Instituto de 
Anatomia Patológica do Recife é de Fernando Saturnino de Britto, como a 
Recebedoria de Rendas em construção. Rino Levi responde pelo Instituto 
Sedes Sapientiæ, Gregori Warchavchik por um edifício de apartamentos e 
Bernard Rudofsky pelas casas Arnstein e Frontini (COMAS, 2005:3).  

Já na apresentação da mostra em São Paulo é visível um certo tom de ufanismo 
em relação à construção local, através do discurso de Carleton Sprague Smith 
para a abertura da exposição na capital paulista, descrito na revista Acrópole, 
em maio de 1944:  

O extraordinário programa construtivo de São Paulo tornou-se proverbial. 
Nem Detroit, nem Houston, nem Texas, poderão apostar na carreira de 
crescimento com São Paulo, onde consta que a média de construção é de 
quatro casas e meia por hora. De qualquer modo, a reputação desta cidade 
e do Brasil intrigou alguns dos meus colegas, entre eles um dos membros 
depositários do Museu de Arte Moderna, Philip Goodwin, que, junto com o 
arquiteto e fotógrafo Kidder Smith, fez uma viagem ao Brasil, em 1941, afim 
de ver o que estava sucedendo. 

Representam a arquitetura de São Paulo o Instituto Sedes Sapientiae, de Rino 
Levi, a Casa Frontini, de Rudovsky − um dos colaboradores de Goodwin na 
escolha dos exemplares − e o edifício de apartamentos da alameda Barão de 
Limeira, de Warchavchik. Pórém, embora pese o empenho dos paulistas no 
contexto da mostra, o ambiente carioca domina a edição. A propósito, o 
arquiteto paulista Luis Saia, em artigo escrito na época para o jornal "O Estado 
de S. Paulo", comenta:  

Voltando à arquitetura, especialmente à arquitetura moderna paulista um 
detalhe que deve chamar a atenção dos paulistas é a pobreza de nossa 
arquitetura moderna, comparada com o grupo de arquitetos cariocas. 

Após a edição do Brazil Builds , uma série de artigos e números especiais de 
revistas internacionais especializadas serão dedicados à arquitetura moderna 
brasileira. Cita-se a The Architectural Review (1944), vol. 95 nº 567, de março 
de 194437, que valoriza a relação entre a paisagem e a arquitetura brasileira, 
destacando as obras da Pampulha, de Oscar Niemeyer, o paisagismo de Burle 
Marx e projetos dos Irmãos Roberto e de Corrêa Lima.  

A "L’Architecture d’aujourd’hui - Brésil" , em número especial de setembro de 
1947 [66], apresenta o Brasil à França num segundo momento, constituindo-se 
a primeira edição da revista, consagrada exclusivamente à “nova arquitetura 
brasileira".  

                                                           
37  A "Brazil Builds" estava para ser inaugurada em Londres.  
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Na edição destacam-se o texto "Isso é o que falta à nossa arquitetura"38, de 
Oscar Niemeyer, e matérias sobre jardins de Burle Marx, indústria da 
construção e cidade dos motores de Le Corbusier. Ainda na edição, apresenta 
outras imagens de alguns edifícios incluídos no Brazil Builds, como M.E.S. [67] 
e Pavilhão do Brasil na Feira de Nova Iorque, Pampulha, Grande Hotel de Ouro 
Preto e Instituto Vital Brasil.  

 
                                                           
38 Na revista consta matéria "Ce qui manque a notre architecture par Oscar Niemeyer Soares".  

 

Vê-se na revista a divulgação do prédio não construído da Sede da RFFSA, de 
Affonso Reidy e Jorge Moreira, o qual seria um impulso modernista no quadro 
da arquitetura porto-alegrense [68].  

Em agosto de 1952, ainda no período no qual Holanda Mendonça atua, é 
editada a L’Architecture d’Aujourd’hui edição special n° 42-43 [69], que alinha 
obras de arquitetos destacados do Brasil e de outros países, como Richard 
Neutra, Van den Broek et Bakema e Skidmore Owins&Merrill (CAPELLO, 2011).

[66] Capa The Architectural Review (1944), – Vol. 95 nº 567 março de 1944; capa. 
L’Architecture d’aujourd’hui – Brésil". Setembro  de 1947. Fonte: FAU - UFRGS. 

[67] M.E.S  
[68] Projeto da sede da RFFSA em Porto Alegre 
Fonte: AA 1947. 
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A revista organiza a edição em três sub-temas: O Homem, o País e Arquitetura 
em Dez Anos de Arquitetura, divididos tipologicamente em habitações 
individuais, edifícios de apartamentos, construções industriais, edifícios de 
turismo, comerciais, construções hospitalares, edifícios culturais e construções 
esportivas, entre outras categorias. Burle Marx, com matéria e imagens sobre 
projeto paisagístico do Aeroporto Santos Dumont, aparece novamente [70]. 

 

 

A Casa das Canoas, de Niemeyer consta com imagens que demonstram o 
vínculo da arquitetura carioca com a natureza [71]. Reidy confima trajetória 
profissional, com o conjunto "Pedregulho", da década de 40 [72], e o M.A.M., já 
na década de 50. Ainda na edição, que naturalmente promove o Rio de Janeiro, 
pela predominância de obras cariocas, é divulgada a I Bienal Internacional de 
São Paulo, de 1951, com a apresentação de vários projetos integrantes da 
mostra. 

 

 

 

[69] Capa  revista" LÁrchitecture d’Aujourd'hui  Brésil. 1952.  
[70] Aeroporto Santos Dumont. Fonte: AA 1952. [71] Casa das Canoas.  

[72] Pedregulho. 
Fontes: AA 1952. 
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Em síntese, os números especiais da revista francesa L’Architecture 

d’Aujourd’hui nas décadas de 40 e 50 trazem a arquitetura brasileira em dois 
momentos distintos. O primeiro, de setembro de 1947, apresenta a arquitetura 
brasileira à França depois da segunda guerra, com referência direta ao Brazil 

Builds. No número especial de agosto de 1952 constam novos exemplos a partir 
de interesse em interlocuções entre Brasil e Europa, ampliadas com a 
divulgação crescente da arquitetura brasileira nos cinco anos de intervalo entre 
as duas.  

Conforme Capello (2011), a revista  L’Architecture d’Aujourhui de 47 é gerada a 
partir da exposição e publicação Brazil Builds e segue à matriz de leitura de 

Goodwin. O número de 1952, que poderia trazer novas interpretações, não 

amplia muito seu campo de ação para além da produção apresentada na I 
Bienal Internacional de São Paulo de 1951 e do alcance de seus representantes 
brasileiros ligados à produção Rio − São Paulo. 

A recepção da arquitetura moderna brasileira na Europa, após a circulação 
dessas edições de grande abrangência, que disponibilizam mundialmente o 
conhecimento dos exemplares, gera uma possibilidade de influências no quadro 
da produção da arquitetura, em nível internacional. Já no Brasil, a difusão da 
arquitetura carioca, através dessas edições, é veículo importante para o 
conhecimento e aplicação de referenciais modernistas, no período. 

A documentação fotográfica divulgada pela Brazil Builds e demais revistas 
constitui-se em material historiográfico da arquitetura brasileira que desencadeia 

as mais diversas recepções da crítica, e que suscitará outras produções para a 
mesma historiografia. Observa-se que nas interpretações sobre a arquitetura 
moderna brasileira a partir das leituras das obras locais nesses números 
especiais há poucas divergências de opiniões, o que direciona o caminho 
praticamente único dos arquitetos, consistente e fundamentado numa teoria 
comum e em referências comuns. 

A divulgação da arquitetura brasileira, através dessas edições, para quem 
estudou na mesma academia da maioria dos arquitetos com trabalhos incluídos, 
é um fator que confirma o já visto no "pátio" de casa. Os arquitetos diplomados 
na ENBA, que participaram dessa trajetória, por vezes conturbada e polêmica, 
envoltos a debates, embates, concursos, nomeações, demissões viram a 
construção da escola carioca , dentro e fora da ENBA, num "Rio de Janeiro"- 
canteiro de pesquisa e laboratório "vivo" da nova arquitetura.  

Os centros periféricos de produção da arquitetura, como as capitais mais 
distantes da capital federal na época, o Rio de Janeiro, tomam contato com 
essas edições, porém com muito menos facilidade que os cariocas e paulistas.  

Para um profissional emigrado como Carlos Alberto de Holanda Mendonça, a 
Brazil Builds e as revistas que se seguiram praticamente em decorrência desta 
revestiram-se de veículo primordial, tanto na oportunidade de manipulação dos 
dados de referência, como na possibilidade do conhecimento dessa 
modernidade pela clientela gaúcha. 
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2 CICLO de TRANSFERÊNCIAS na FORMAÇÃO da 
ESCOLA CARIOCA: AGENTES e RECEPTORES 

As migrações de ideias entre países, e no caso do Brasil, entre Estados, muitas 
vezes são responsáveis por rupturas e transformações dos hábitos, dos 
costumes, das tecnologias e da cultura. No âmbito de interesse de pesquisa, a 
difusão da cultura e das novas ideias, especialmente nas disciplinas da 
Arquitetura e do Urbanismo, no período de estudo, entre os anos 30 e 50, não 
conta com a informação globalizada através de recursos eletrônicos - rápidos, 
fáceis e anônimos - vigentes desde o final do séc. XX.  

As mudanças ocorrem lentas e graduais. Agentes "cruzam" oceanos, fronteiras, 
limites, buscando a divulgação de suas práticas e ideias. Igualmente, o meio 
acadêmico e profissional da arquitetura circula em busca de conhecimento e 
modernidade. O provável cliente, emprendedor ou usuário, da mesma forma 
assimila novas tendências na área da cultura, da arte e da arquitetura, e 
tornando-se um receptor ávido e vulnerável aos avanços e transformações. Em 
favor das tranferências, a arquitetura é difundida na imprensa específica, em 
edições nacionais e internacionais onde alcança visibilidade incomum na fase 
considerada "heróica" na Arquitetura Brasileira, e na imprensa corrente, em 
notícias e artigos de divulgação.  

Nessa lógica, pode-se reconhecer atores fundamentais nos processos de 
transferência, em duas situações: do exterior para o centro do país e deste para 
os centros periféricos. Dessa forma, no sentido específico da pesquisa, deve-se 

remontar esse caminho, que se inicia com as palestras de Le Corbusier na 
América Latina39 – um marco unânime − que traz da Europa para São Paulo40 e, 
principalmente, para o Rio de Janeiro seus pressupostos, os quais embasam a 
formação da escola carioca, que transita, a partir do Rio de Janeiro, para o 
restante do país.  

Nesse estudo, que envolve processos de transferência, pode-se reconhecer um 
ciclo que envolve, em primeira instância, agentes primários, na transmissão de 
suas ideias para receptores primários, os quais repassam as mesmas para 
agentes secundários, cujas influências se estendem para receptores 

secundários e assim por diante. 

2 .1 A VIA de ACESSO: LE CORBUSIER x M.E.S.  

Sabe-se que devido à falta de interesse dos europeus, principalmnete dos 
franceses na adoção de seus protótipos, Le Corbusier articula-se através de 
cartas com intelectuais, artistas e políticos sul-americanos, no intuito de levar 
seus projetos para o exterior, no caso Argentina e Brasil, inicialmente41. 

                                                           
39 Na identificação do ciclo formador da escola carioca não se inclui o papel de Warchavchik, e 
portanto inicia-se por Le Corbusier, já que se identifica claramente nesse processo a inserção dos 
seus pressupostos , reforçados por suas visitas à América Latina e ao Brasil.    
40 A não inclusão de São Paulo no contexto de transferências e a minimização das questões 
referentes ao quadro paulista daquele momento deve-se: à proximidade do Rio e ao quadro 
"difuso" que apresenta na mesma época, inclusive com o delinear de outras tendências e por 
último, ao foco de pesquisa, o qual refere-se a uma arquiteto diplomado na ENBA, residente no 
Rio até a sua diplomação sem nenhum envolvimento com São Paulo.  
41 O Rio de Janeiro não está incluído em seu roteiro original.  
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A sua primeira viagem à América Latina42 define-se como um reforço às ideias 
que já vinham sendo divulgadas internacionalmente, inclusive no Brasil, a partir 
da década de 20. O contato direto com arquitetos e estudantes de arquitetura 
latino-americanos deixa marcas irreversíveis na transmissão dos seus 
pressupostos, ao ponto de desencadear, nos anos seguintes, através dos 
arquitetos, verdadeiros movimentos em prol  da arquitetura por ele preconizada. 
Já o contato direto com a paisagem e o ambiente americano, por sua vez, deixa 
marcas profundas em Le Corbusier. 

Na verdade, em relação ao Brasil, Le Corbusier tinha interesse em fazer 
contatos no sentido de projetar a nova capital "Planaltina" - primeira ideia do que 
é hoje Brasília, então nos planos do governo federal43. Ao se confirmar a 
viagem, encara com otimismo e vaidade a proposta conquistada:    

Esta viagem torna-se uma missão. Em Buenos Aires sou convidado dos 
"Amigos da Arte" e da Faculdade de Ciências Exatas. (...) No Brasil sou 
recebido na Câmara da Cidade de São Paulo. O futuro presidente do Brasil, 
Sr. Júlio Prestes, está a par de toda a cronologia de nossos esforços. (...) 
Em cada uma das grandes cidades da América do Sul grupos 
entusiasmados cultivam a nova idéia" (LE CORBUSIER, 2004:16).  

 

                                                           
42 Publicado em 1930, Précisions sur un état présent de l'architecture et de l'urbanisme (Precisões 
sobre um estado presente da arquitetura e do urbanismo) é o resultado das viagens de Le 
Corbusier pela América Latina a partir de 1929. 
43 Blaise Cendrars,  seu amigo e conterrâneo, figura dos círculos artísticos paulistas  junto com  
Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade e que coloca o arquiteto em contato com a 
intelectualidade brasileira da época.  
 

Após as conferências em Buenos Aires, Le Corbusier chega ao Brasil por São 
Paulo, onde alguns arquitetos já praticavam a arquitetura moderna, como Rino 
Levi, Flávio de Carvalho e Warchavchik.  

Porém o contexto paulista, envolto a forte crescimento urbano e econômico, 
com arquitetos e engenheiros conservadores e plenamente inseridos na 
burguesia local, não parece um ambiente aberto às ideias de Le Corbusier. Por 
outro lado, o Rio de Janeiro não estava no roteiro de 1929, já que Le Corbusier 
não considerava produtiva a visita, por saber que Alfred Agache − seu amigo e 
conterrâneo − ocupava-se, desde 1927, dos "Estudos de Extensão, 
Remodelação e de Embelezamento para o Rio de Janeiro". Como o seu 
interesse maior era o "urbano", a viagem não teria sentido prático. Na ocasião, 
arquitetos cariocas que se encontravam nas conferências de Buenos Aires lhe 
impõem, além de São Paulo, a ida à capital do país.  

Lucio Costa, já arquiteto e mais velho do que os colegas e estudantes que vão 
lhe apoiar no episódio de 1931 na ENBA, dispunha em 1929 de experiência 
europeia, bom domínio da língua francesa, iniciação erudita na arquitetura 
colonial brasileira e iniciação prática no uso da arquitetura corrente na época - o 
neocolonial, com um referencial formador de sua doutrina, calcado em 
elementos do classicismo.  

A visita acontece em período que estudantes e alguns professores demonstram  
descontentamento com o ensino da ENBA, bem como, com as diretrizes e 
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métodos acadêmicos da escola, reagindo, em contrapartida, com grande 
entusiasmo à palestra de Le Corbusier (LE CORBUSIER, 2004). 

Segundo Paulo Santos, as influências de Le Corbusier à Lucio Costa podem ter 
partido dessa conferência, proferida na ENBA e organizada por Warchavichik e 
Paulo Prado ,declarando sobre o evento:   

 “(...) assistiu-a por acaso. Estava naquele momento passando pelos 
corredores da escola e, ouvindo que Le Corbusier ali falava, aproximou-se 
como curioso. Não havendo lugar disponível, assistiu à conferência do lado 
de fora da sala” (BRUAND, 1997:72). 

 

De qualquer forma, este primeiro contato com Le Corbusier em 1929, 
aparentemente, não produz efeitos imediatos na maneira de pensar e de 
praticar arquitetura de Lucio Costa, o qual sabe-se não ter mencionado 
posteriormente o episódio. A marca definitiva do "mestre" vai acontecer na 
segunda viagem, de 1936, episódio do desenvolvimento do projeto para o 
M.E.S., desencadeado pelo Ministro Capanema, a partir de convite feito à Lucio 
Costa  na época arquiteto de mais projeção e mais direcionado para o 
modernismo. 

Já que os primeiros ensaios de Lucio Costa e equipe, mesmo propostos em 
inspiração corbusiana, não agradam ao Ministro e assessores, decidem pela 
contribuição do "próprio" Le Corbusier .para a continuação do processo de 
projeto. Como não eram permitidas atividades profissionais de arquitetos 
estrangeiros, a estratégia de Capanema, endossada por Lucio Costa, foi o 
convite para Le Corbusier ministrar palestras na ENBA, em paralelo ao trabalho 

de consultoria à equipe já formada. Nessa segunda vinda de Le Corbusier, ele 
já não omite oposição em relação aos planos de Agache, posição diversa à da 
viagem de 1929, quando postula que "a cidade deveria dar as costas ao 
passado e voltar-se para o futuro", o que contrariava as propostas de Agache.  

Em paralelo ao projeto do M.E.S. Le Corbusier é convidado para o  plano da 
Cidade Universitária do Brasil, na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, 
proposta que não é aceita pela comissão, porém apontada como elemento 
informativo e que influencia Lucio Costa e equipe, solicitados para segunda 
proposta para a Universidade44.  

Ministradas nas cinco semanas que fica no Brasil, as seis conferências 
impressionam os assistentes, por expor ideias inovadoras e desenhá-las ao 
mesmo tempo. Através de seus croquis propõe, teoricamente, uma cidade com 
vias exclusivas para veículos, urbanização do subsolo para transporte 
ferroviário, mega edificações continuas sobre pilotis para aproveitamento do 
nível térreo e verticalização com criação de área livres (REZENDE, 2000).   

Dessa forma trasmite suas ideias modernistas no âmbito da interlocução entre 
urbanismo e arquitetura, conhecimento que vai ser utilizado duas décadas após, 
por seus "fiéis" seguidores − Lucio Costa e Oscar Niemeyer −, em Brasília.       

 
                                                           
44 A proposta de Lucio  também  é descartada pelo  Ministro Capanema, que  ainda recorre a uma 
terceira proposta, de Piacentini e Morpurgo, iniciada em dezembro de 1937, com identidades ao 
seu projeto para a Universidade de Roma (ALICE, 2004). 
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2.2 A VIA PERIFÉRICA: TRÊS CASOS           

Na virada entre as décadas de 20 e 30, podem-se considerar atitudes esparsas 
buscando o abandono das estéticas vigentes e, por conseguinte, da inclusão da 
nova arquitetura moderna que já vinha acontecendo na Europa naquele 
momento. Isto ocorre mais em São Paulo do que no Rio, em função da atuação 
pioneira de Warchavchik e do movimento modernista iniciado em 22.  

Porém, a visita de Le Corbusier em 1929, provoca posterior mudança no mapa 
de fluxos dos pressupostos modernistas, quando influencia mais o contexto da 
arquitetura carioca que da paulista, invertendo-se a ordem. Para isso, contribui 
decisivamente o episódio do M.E.S. e a força simbólica da capital. E nesse 
quadro de transferências, os arquitetos cariocas articulam-se em direção a 
centros periféricos do país, como declara Joaquim Cardozo, em 1956:  

A moderna arquitetura brasileira, já anunciada pelo contágio da arte pura de 
Le Corbusier, que veio até nós, que esteve entre nós, não somente pelas 
suas idéias e pensamentos, mas pela própria presença pessoal e 
comunicativa, iria, logo no início da construção do Ministério da Educação e 
Saúde, obra que é marco de partida da grande renovação, assinalar duas 
direções de expansão artística que revelam, desde os seus primórdios, a 
grande vitalidade de que vinha possuída (...) com o caráter não mais apenas 
de uma especulação curiosa e inteligente mas de uma agitação criadora 
cuja amplitude se processaria, depois, de maneira vertiginosa; parece, 
dissemos, no Rio de Janeiro e daqui de fato partiram as duas linhas de 
desenvolvimento histórico que pretendo seguir. (CARDOZO, 1956:32) 

Nessa lógica, o engenheiro vê em Pernambuco e Belo Horizonte, locais 
precoces em relação ao restante do país, na assimilação de uma modernidade. 

O terceiro caso seria as tentativas, igualmente precoces, da construção dos 
projetos de Affonso Reidy, Jorge Moreira e Oscar Niemeyer no Rio Grande 
doSul, num estado que nos anos 40 ainda resiste praticamente “incólume” às 
vanguardas  modernas. 

PERNAMBUCO e LUIZ NUNES (1935 a 1937)  

O arquiteto carioca Luíz Nunes45, partidário da ideia de renovação da 
arquitetura, ingressa na ENBA em 1926. Ainda estudante, juntamente com 
Jorge Moreira, lidera a greve contra a demissão de Lucio Costa, apoiando a 
tentativa de reforma no ensino, e assiste à passagem de Le Corbusier pelo Rio 
de Janeiro em 1929. Diploma-se em 1933 e em julho de 1934 é contratado para 
o Setor de Obras Públicas do Estado de Pernambuco.  

O seu deslocamento para Pernambuco em agosto de 1935, recém diplomado, 
vem a convite do então governador Carlos Lima Cavalcanti, onde cria o D.A.C.− 
Diretoria de Arquitetura e Construção −, uma repartição cujo objetivo principal 
era a centralização das atividades de projeto, ou seja, da construção de todos 
os edifícios destinados à finalidade pública ou social sob a responsabilidade do 
governo, visando à prática de um processo menos empírico e improvisado, o 
qual, segundo Cardozo, era vigente até aquele momento. Devido à forte

                                                           
45 Há dúvidas em relação ao local e data de nascimento do arquiteto. Para os autores Alberto 
Xavier, Hugo Segawa e Guilah Naslavsky, Luiz Nunes nasce em Belo Horizonte, no ano de 1908, 
ao passo que Rita de Cássia Alvez Vaz registra em seu mestrado, como sendo em 31 de julho de 
1909, no Rio de Janeiro, endossada pela certidão de nascimento de Nunes. Disponível em: 
<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa351677/luiz-nunes>. 
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resistência, por questões políticas e em função das características "avançadas" 
dos projetos, atua no D.A.C. por apenas quatro meses, afastando-se 
espontaneamente e ficando a diretoria inativa. Assim que inicia sua atuação no 
D.A.C., Luiz Nunes projeta o "Pavilhão de Pernambuco" (1935)46, apresentado 
na Exposição Comemorativa do Centenário da Revolução Farroupilha, em Porto 
Alegre. Em uma proposta de cunho ainda racionalista, provavelmente a mais 
moderna da Exposição, o espaço utilizado para mostra de projetos e maquetes 
de obras modernas executadas em Recife, até aquele momento, sob a direção 
do arquiteto.  

No projeto da Usina Higienizadora do Leite (1934), expressa-se com estética e 
lógica projetual que faz referência à Escola Bauhaus, de Dessau, visando 
economia de meios, com volumes prismáticos apoiados no chão, e elementos 
de ligação sobre pilotis com menor austeridade e maior domínio plástico.  

Na Escola Rural Alberto Torres (1935) utiliza pela primeira vez no país escadas 
helicoidais com apoio apenas nas extremidades e rampas de acesso em 
substituição a escadas. Com projeto estrutural de Joaquim Cardozo, a proposta  
apresenta um jogo de rampas suspensas por dois arcos parabólicos, inspirados 
explicitamente no projeto de Le Corbusier para o "Palácio dos Sovietes" em 
Moscou, de 1931, embora com interpretação diferente, segundo Bruand (1997). 
Observa-se que a atuação de Luiz Nunes e equipe não foi isolada, ampliando-
                                                           

46 Com a coautoria de Anibal de Melo Pinto. Ver sobre o Pavilhão, neste capítulo, item "RIO 
GRANDE DO SUL - ALGUMAS TENTATIVAS e uma REALIZAÇÃO: MOREIRA, REIDY e  
NIEMEYER (1943 e 1944). 

se para os campos do Urbanismo e Paisagismo. Acrescenta-se no período a 
participação do arquiteto e paisagista Roberto Burle Marx, com projeto de 
praças e de edifícios do D.A.C. e do arquiteto Attílio Corrêa Lima, convidado 
para um plano urbanístico de Recife, o qual nunca foi executado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[73] Leprosário da Mirueira (1937); Reservatório d’Água de Olinda(1937); Usina Higienizadora de Leite 
(1934); Pavilhão de Vereificação de Óbitos da Faculdade de Medicina (1936) e Escola Rural Alberto 
Torres(1935). Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/11.131/3826>. 
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Em fins de 1936, funcionários, desenhistas e arquitetos rebelam-se contra a 
nova diretoria, em função de alterações nos projetos em andamento, já que o 
diretor era contrário às propostas deixadas por Luiz Nunes, o que culmina com a  
sua recondução às funções anteriores. Nesse segundo período na renomeada 
D.A.U. − Diretoria de Arquitetura e Urbanismo −, justificando a nova sigla, a 
diretoria passa a se ocupar do planejamento urbanístico de cidades do interior, 
quando foram contratados Fernando Saturnino de Brito e Attílio Corrêa Lima. 

Luiz Nunes era adepto da arquitetura industrializada e padronizada. Incorpora 
princípios enunciados pelo movimento racionalista europeu, pelo emprego 
sistemático de materiais novos, especialmente do concreto armado, construções 
em estrutura aparente, coberturas planas e grandes superfícies envidraçadas, 
oscilando entre as referências de Gropius e Le Corbusier. Demonstra que a 
padronização não se opunha à expressão arquitetônica e que a construção 
podia ser econômica e funcional, oferecendo ao mesmo tempo soluções 
técnicas e formais [73]. 

No "Pavilhão de Verificação de Óbitos da Faculdade de Medicina" (1936) é 
visível a inspiração na Vila Savoye (1928-29), em Poissy-Paris, igualmente de 
Le Corbusier. Nos projetos para o "Leprosário de Miroeira" e  "Reservatório 
d’Água de Olinda”, ambos de 1937, entre outros elementos compositivos 
modernos, observa-se o uso de cobogós, com razões plásticas e funcionais, 
elemento de arquitetura que  transfere identidade às suas obras.  

Marques e Naslavsky (2011) comentam sobre a necessidade de 
aprofundamento de questões que evidenciam, de uma forma de outra, a 
inclusão de Luiz Nunes no quadro de formação de uma modernidade nacional. 
Segundo as autoras, o arquiteto - "mineiro ou carioca" - não chega a participar 
da nova intelligentzia nacional do grupo de intelectuais mineiros e cariocas, 
liderado pelo Ministro Capanema, sendo lembrado mais pelo uso de elemento 
vazado, cobogó como caráter de expressão local, que remete a uma certa 
"pernambucanidade" de sua arquitetura:  

(...) julgamos que o débito à Escola Carioca deveria ser relativizado. De 
qualquer modo, à perspectiva aqui assumida pouco interessa quem copiou 
de quem, quem influenciou quem, quem deve a quem. Como tampouco 
interessa-nos registrar o pioneirismo pelo pioneirismo, para recair em novas 
reivindicações regionalistas, chauvinistas e arcaicas de pernambucanidade. 
Como assinalamos acima, associar a pernambucanidade da arquitetura ao 
cobogó empobrece o esforço criativo de acompanhamento da vanguarda, 
evidenciado na obra da equipe de Nunes (MARQUES; NASLAVSKY, 
2011:11). 

Mesmo com a  inexperiência de arquitetos jovens, com resultados que não 
retratam com exatidão e autenticidade à nova arquitetura em gestação na ENBA 
e no ambiente carioca Cardozo (1956), classifica o curto episódio de Luiz 
Nunes, em Pernambuco como "movimento pernambucano", com forte 
significado histórico. Para ele as construções de Luiz Nunes já representavam 
uma linguagem moderna brasileira, em periodo anterior à segunda viagem de 
Le Corbusier e ao episódio do M.E.S.. 
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Portanto, nota-se que mesmo antes da implantação definitiva da nova arquitetu-
ra no Rio ou em São Paulo, desenvolve-se em Recife, entre 34 e 37, um 
movimento regional autônomo, causado pela atuação pioneira de Luiz Nunes.   

MINAS GERAIS e NIEMEYER (1940 a 1947) 

Segundo Alex e Ramonika Brino (BRINO, 2012:7), há uma confluência de 
espíritos da época entre Niemeyer, representando a Arquitetura Moderna 
brasileira, e Minas Gerais, que praticamente inaugura um ciclo de arquitetura 
modernista naquele estado47. Os projetos de Niemeyer no estado mineiro, têm 
em comum lotes com escala avantajada e/ou com amplas áreas livres e 
situações atípicas de programa, que envolvem, além disso, questões 
contextuais com a paisagem.  

A primeira contribuição ocorre em Ouro Preto, cidade considerada "Monumento 
Nacional" desde 1933, onde o governo do Estado solicita ao recém criado 
SPHAN a elaboração de projeto para construção de um hotel com 
características turísticas. O encargo foi encaminhado pelo diretor Rodrigo 
Franco Melo de Andrade, com primeira proposta do arquiteto Carlos Leão, 
indicado pelo Instituto. 

O estudo de Leão segue linhas tipológicas básicas da arquitetura local, como 
seria previsível - em solução quase neocolonia -, o que provoca reações gerais 
e contrárias dentro do Instituto, que tinha Lucio Costa como consultor. Com a 
                                                           
47 Na gestão JK, além da Pampulha promove a construção do Palácio das Artes, um centro de 
cultura para Belo Horizonte, projetado por Niemeyer em 1944, executado na década de 60. Esse 
projeto  sofre alterações de projeto substanciais, efetuadas por Hélio Ferreira Pinto, em 1966. 

influência de Costa, o SPHAN preconizava o diálogo com o moderno, em gestos 
contextuais que destacassem diferenças temporais e estéticas em relação às 
preexistências de cunho histórico. As oposições à proposta, conforme Lauro 
Cavalcanti, vieram do próprio Lucio Costa, no momento em que este estava em 
Nova Iorque trabalhando na construção do Pavilhão Brasileiro, em parceria com 
Oscar Niemeyer. Para ambos, a proposta de Leão retrataria uma referência aos 
neocoloniais, e por isso representaria um incoveniente retrocesso. A intenção do 
diálogo entre prédios históricos e modernistas de Lucio Costa coincide com o 
parecer do diretor na indicação de Niemeyer para novos estudos, os quais inicia 
após retorno ao Brasil. Depois de outras tentativas48, propõe a solução final, 
com cobertura em "uma água" em telha e outros elementos de fenestração, 
traduzindo uma linguagem modernista. Sobre a proposta, Lisboa relata: 

 (...)Que existe uma diferença de discurso, não há menor dúvida. Mas a 
pedra do Itacolomi, as venezianas, os muxarabies, os azulejos e as telhas 
coloniais, estão presentes em Ouro Preto – no discurso colonial e no 
modernista – para garantir que Niemeyer conhecia a história e o discurso 
colonial, mas que a sintonia proposta por ele não queria ser um fingimento 
colonial (LISBOA, 2008:723). 

Dessa forma, credita-se a Lucio Costa a visão pioneira e vanguardista de defesa 
de um diálogo direto do objeto moderno com o entorno, sem com isso se 
subordinar a este, impondo linhas de contemporaneidade à sua época e lugar. 

                                                           
48 A primeira ideia é de um volume em pilotis, com teto verde, no intuito de não interferir na 
paisagem de coberturas "coloniais".  
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A indicação para o projeto da Pampulha, em 1942, parte do mesmo Rodrigo de 
Melo Franco ao então prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek, o qual 
conhece através do Ministro Gustavo Capanema, é provável reflexo da 
experiência de Niemeyer com Lucio Costa por ocasião da confecção do projeto 
do “Grande Hotel de Ouro Preto”. O prefeito de Belo Horizonte, o que via nas 
artes um indicativo de progresso, tinha em seus planos um projeto "visionário" e 
que representasse a renovação e antecipação do futuro (NERY, 2012:10). 

O engenheiro Joaquim Cardozo49 prenuncia para a capital a "Pampulha" como 
um segundo episódio da história da arquitetura moderna brasileira. Desta forma, 
as contribuições de Niemeyer em Minas Gerais e de Luiz Nunes, em 
Pernambuco situam-se como  expressões periféricas da escola carioca, e que  
apontam para aprofundamentos necessários no campo do estudo das visíveis 
adaptações da teoria de Le Corbusier nessas obras.     

O débito brasileiro com Le Corbusier precisa relativizar-se. Afinal, penaliza-
se Michelangelo por ter usado os mesmos elementos que Bramante? Ou 
Mies por ter adotado a planta livre em 1929 após Garches e Savoye? O 
cobogó recifense foi patenteado em 1930. (...) De fato, a influência brasileira 
em Corbusier e a reação de Corbusier à mesma permanece inexplorada 
(COMAS, 2006 apud  MARQUES e NALSLAVSKY, 2011:11). 

 

O episódio mineiro, a partir do conjunto de prédios da Pampulha, compõe-se 
como uma alavanca modernista no Estado. Ela é encabeçada por um único 
arquiteto, que transpõe para aquele local uma arquitetura também derivada do 

                                                           
49 Calculista colaborador de Niemeyer em muitos projetos, após episódio com Luiz Nunes, em 
Pernambuco. 

mestre suíço, porém já com características de adaptação ao meio brasileiro e ao 
lugar, a partir do Rio de Janeiro.   

Cataguases, localizada na Zona da Mata de Minas Gerais, passa por um 
processo intenso de desenvolvimento, no decorrer do séc. XX, com 
empreendimentos industriais de vulto e intensa produção cultural. Identificada 
com o espírito e o estilo modernista, a cidade difunde-se nacionalmente50, como 
"filial" do Rio de Janeiro. Segundo Francisco Bologna, que lá implanta alguns 
trabalhos, diz que "vivia-se a 'democracia' modernista, que outras cidades só 
conheceram em discurso” (COUTO, 2004:1). Já Mindlin comenta:  

Cataguases é um caso curioso de pequena cidade, com apenas 20 mil 
habitantes, que pode se gabar de ter um grande número de projetos 
arquitetônicos modernos (MINDLIN, 1999:168).   

A proposta resulta em acervo arquitetônico importante, no espaço de uma 
década, levando a participação de arquitetos e artistas: 

(...) além de Niemeyer, arquitetos  como Aldary Toledo, Carlos Leão, 
Francisco Bolonha, Flávio Aquino, bem como expoentes na área das artes 
plásticas a citar Cândido Portinari, Djanira, Paulo Werneck, Bruno Giorgi, 
Emeric Marcier, Jan Zash, o desiner Joaquim Tenreiro e o paisagista Burle 
Marx. A articulação entre estes profissionais permitiu que a arquitetura 
modernista fosse expressada em sua plenitude, formando um harmonioso 
conjunto com o paisagismo e as artes plásticas(...) (ALMEIDA, 2005:62).         

                                                           
50 Com materias na revista "Brazil Builds" (1943), Architecture d'Aujord'hui (1952), nas edição de 
Henrique Mindlin (1957) e na publicação mais recente de Lauro Cavalcanti (2001).  
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A Casa Francisco Inácio Peixoto, primeiro projeto de Niemeyer na cidade51, 
localizada às margens do Rio Pomba e próxima à praça central, implanta-se em 
terreno que proporciona relação com um rio e estabelece uma conexão direta 
com a escala da cidade. A partir de visível pureza volumétrica, a proposta é 
apresentada em barra alongada suspensa sob pilotis. A relação entre térreo e 
segundo pavimento inclui argumentos corbusianos, com a inserção de 
elementos da escola carioca, e elementos de integração com as artes e a 
paisagem. A cobertura − única do autor em duas águas − é usada como um 
elemento integrador e atenuador da planta, caracterizada pela irregularidade de 
contornos, na adição, subtração, superposição e interpenetração de distintos 
espaços (ALMEIDA,2005:68). Admitem-se amplas relações com produtos 
anteriores do arquiteto, como a "Casa da Lagoa" no Rio de Janeiro, que projeta 
um pouco antes, e logo torna-se referência em nível nacional. Inclusive, uma 
década após,é referência para a  Casa Jorge Casado d'Azevedo (1950) de 
Holanda Mendonça em Porto Alegre, incluída na amostragem do arquiteto 
nessa tese52.      

Em 1945, Niemeyer recebe a incumbência de projetar a "Academia para os 
Meninos de Cataguases". Novamente, num diálogo entre o lugar geográfico e o 
lugar temporal, estabelece uma relação tensionada, assim como coloca 

                                                           
51 Outro projeto residencial  de Niemeyer  em Cataguases  é a  Casa João Lima Pádua (1943). 
52 Ver em "Incursões Analíticas", item 6.3. 

características de materialidade em linguagem que se adapta à cultura 
emergente da cidade53. 

A condição cultural diferenciada de Cataguases, considerando clientes como 
Francisco Peixoto e outros, assemelhando-se à clientela do Rio de Janeiro, 
propicia a presença de uma arquitetura de vanguarda, a partir dos arquitetos 
cariocas que "migram" suas obras, reforçadas pela inclusão de arte e 
paisagismo. Nesse caso, as transferências se estabelecem no plano das ideias, 
sem a presença física e permanente dos arquitetos, que pelos seus projetos 
"distantes", incluem essas localidades  no rol modernista, a partir da ENBA e do 
contexto profissional do Rio de Janeiro e, principalmente, de Oscar Niemeyer. 

O conjunto de obras deixadas por Niemeyer e demais arquitetos em 
Cataguases comprova e confirma a interiorização da arquitetura moderna 
brasileira e a adaptação da teoria corbusiana ao espírito carioca e a partir dele, 
ao espírito regional e local.  

RIO GRANDE DO SUL - ALGUMAS TENTATIVAS e uma REALIZAÇÃO: MOREIRA, 
REIDY e  NIEMEYER (1943 e 1944) 

O Estado do Rio Grande do Sul, mesmo a partir dos anos 30, parece 
"hermético" à inserção das vanguardas que despontam naquele momento no 
centro do país. A exposição do Centenário da Revolução Farroupilha (1935), em 
                                                           
53 Segundo Alex e Ramonika Rino (2012) Niemeyer aplica em Cataguases  o "Quaterno 
Contemporâneo", a triade Vitruviana acrescida do lugar (MAHFUZ, 2004), já que realiza  intenso 
diálogo com lugar paisagem e com o lugar "temporal". Assim, a teoria corbusiana é acrescida 
essa característica que igualmente se enquadra na prática da arquitetura utilizada pelo arquiteto 
em outros projetos. 
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Porto Alegre, aparece como um forte apelo, mesmo que involuntário, às 
estéticas ainda "modernizantes", vinculadas ao racionalismo e ao art déco, 
talvez como reflexo da política local e de uma sociedade conservadora. Os 
pavilhões dos Estados não refletem características de arquitetura moderna, até 
mesmo o projeto do Pavilhão de São Paulo, de autoria do Eng. Francisco 
Prestes Maia54, estado no qual já se verificava  movimento em favor de uma 
arquitetura moderna de raízes européias, com Warchavchik, Rino Levi e outros. 
Igualmente o Pavilhão de Pernambuco, iniciativa da Secretaria de Obras 
daquele estado, projeto de Luiz Nunes, em proposta de características 
modernas e linhas puras, apresenta massa construída que remete a tendências 
europeias racionalistas, figurando, curiosamente, em consonância com o 
espírito conservador da mostra, enquanto o arquiteto já apresentava, na época, 
obras de cunho modernista em Pernambuco55.  

Por fatores já abordados nesta pesquisa, nem mesmo Niemeyer consegue 
convencer aos gaúchos com suas propostas que encantam no Rio e em outros 
centros periféricos. O projeto para o prédio "Sede do IPE"56, divulgado 
nacionalmente, como a maioria das propostas do autor., apresenta uma caixa 
suspensa sobre pilotis, com fenestração criteriosa e sistemas de proteção solar, 
permanece apenas em maquete  

 
                                                           
54 Faz o projeto a serviço da Secretaria de Viação e de Obras Públicas de São Paulo. Duas vezes 
prefeito de São Paulo (1938-45 e 1961-65). (MACHADO, 1990 :209) 
55 Ver nesse item " PERNAMBUCO e LUIZ NUNES (1935 a 1937)"  
56Ver item 3.2 Graeff e Holanda Mendonça-Pioneiros no Processo  de Difusão da Arquitetura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[74] 1ª e 2ª proposta de Reidy e Moreira  RFFSA .                
Fonte: COMAS (2006: 4-22) 
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Com o mesmo destino do "IPE" de Niemeyer, as propostas de Jorge Moreira e 
Affonso Eduardo Reidy para a "Sede da Viação Férrea do Rio Grande do Sul" 
(1943), não efetivadas, recebem ampla divulgação na imprensa, sendo 
publicada na Revista "L’Architecture d’Aujourd’hui - Brésil" n°13/14 de 1947, 
anos após a apresentação do projeto aos clientes gaúchos, o que talvez 
sinalize, pelas partes interessadas, alguma  intenção de construção [74]. 

O edifício proposto é um bloco em "U" lançado em terreno de esquina da nova 
Avenida Farrapos com a Rua Barros Cassal, em forte aclive. O primeiro projeto, 
descartado posteriormente, tem pavimento térreo em três níveis (em função do 
desnível), nove pavimentos tipo e dois pavimentos especiais de cobertura, com 
circulação vertical binuclear. O balanço do corpo sobre a base e o recuo da 
superestrutura em relação às fachadas são maiores ao longo da rua. Após 
negociações com outro lote, é elaborado um segundo projeto, em local  central 
que valorizaria a implantação do órgão. O prédio ocupa uma das alas do novo 
Centro Cívico Municipal, proposto por Moreira, integrando a Praça XV de 
Novembro, reformulada segundo o Plano de Arnaldo Gladosh. Desenvolvido por 
Reidy praticamente sozinho, segundo Moreira (BONDUKI, 2000 apud COMAS, 
2006:6)desta vez a proposta é um prisma romboidal, com vinte andares e 
cobertura especial sobre base colossal e recuo longitudinal ao longo da praça 
proposta. Comas, usando termos de Lucio Costa transfere ao edifício  
"severidade dórica", com "ondulações jônicas", movimentado por "tempero 
barroco", citando relação com o Ministério, Pavilhão Brasileiro na Feira de Nova 
York e Pampulha. 

Tanto Jorge Moreira57, gaúcho nascido em Rio Grande, como o já conhecido 
nacionalmente Reidy, não conseguem incluír suas ideias "modernas" no 
ambiente ainda conservador do Rio Grande do Sul. As causas do abandono , 
tanto da primeira, quanto da segunda proposta, pelos organizadores do 
concurso são desconhecidas, por falta de  documentação, mas creditadas ao 
conservadorismo e à hegemonia dos engenheiros no ambiente local (COMAS, 
2006). 

 A materialização dos que seriam prováveis ícones modernistas na arquitetura 
gaúcha fica por conta do projeto de Jorge Moreira para o "Hospital de Clínicas" 
da Universidade, embora com trâmites longos e complexos, que incluem 
alterações do projeto original, visíveis no edifício construído, que determinaram 
descontentamento do autor gaúcho e seu afastamento do encargo.  

A edição de Carlos Eduardo Comas (2013) arrola exemplares modernos em 
Porto Alegre, mencionando os arquitetos gaúchos que se formam juntos nas 
primeiras turmas do curso específico de Arquitetura :  

A maioria dos projetos são de arquitetos nascidos ou radicados no Estado, 
formados nas primeiras turmas do curso de arquitetura local ou, 
execepcionalmente, no Rio de Janeiro, como Carlos Alberto de Holanda 
Mendonça e Edgar Graeff. As exceções incluem trabalhos do paulistano 
David Liebskind e do montevideano Fresnedo Siri (COMAS, 2013:7-8). 

                                                           
57 Um dos irmãos do arquiteto, o Eng. Carlos Moreira, atua na arquitetura gaúcha em meados da 
década 40, com alguns exemplares em Bagé, registrados na dissertação "Arquitetura bajeense - o 
delinear da modernidade: 1930-1970”. (GONÇALVES, 2006) 
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Nessa listagem, estão implícitos dois fatos: a não abertura do mercado gaúcho 
para arquitetos de outras localidades, e por outro lado, a maestria do grupo de 
arquitetos  locais na assimilação dos pressupostos cariocas, visíveis nas suas 
obras em solo gaúcho, sem contudo estarem ladeadas por exemplares dos 
próprios mestres cariocas.  

 Todos os projetos são tributários de paradigmas cariocas da década 
anterior, mas nenhum é assinado pelos grandes nomes da escola, nem 
mesmo por Jorge Moreira, gaúcho de nascença. Nenhum dos projetos locais 
de Moreira, Niemeyer, Reidy e dos Irmãos Roberto foi construído ou, no 
caso, do Hospital de Clínicas, de Moreira, executado conforme a ideia do 
autor (COMAS, 2013:8). 

Portanto torna-se visível o processo de transferência de ideias modernistas para 
Porto Alegre - um polo periférico, principalmente através da migração de  
arquitetos , em especial Holanda Mendonça - objeto de estudo -, bem como do 
Curso de Arquitetura, onde se incluia no corpo docente Edgar Graeff. 

 De LE CORBUSIER á HOLANDA MENDONÇA   

Assim, no tema das transferências de idéias que aconteceram entre as décadas 
de 30 e 50, identifica-se em Le Corbusier o agente primário, o qual desencadeia 
um quadro de transferências através dos receptores primários liderados por 
Lucio Costa, seguidos de um grupo de alunos da ENBA e da equipe do M.E.S. 
com nomes praticamente coincidentes, que assimilam e adaptam os 
pressupostos corbusianos às suas obras e ao lugar - o Rio de Janeiro.  

Os estudantes e/ou arquitetos receptores prímários que assistem às palestras 
de 1929 e, com sorte, convivem com Le Corbusier em 1936, avançam para a 

categoria de agentes secundários. Alguns deles, já signatários da hegemonia 
conquistada, desprendem-se do centro do país para centros periféricos, como 
Minas Gerais, Pernambuco e Rio Grande do Sul - no caso de Carlos Alberto de 
Holanda Mendonça -, onde executam suas obras e possivelmente transmintem 
suas ideias para outros receptores, agora locais, e que exercem a partir da 
década de 50 a consolidação da escola carioca.  

O quadro ilustrativo é uma tentativa de demonstrar os "atores" envolvidos nesse 
processo, posicionando - temporalmente e geograficamente- suas contribuições 
e localizando Holanda Mendonça em relação a elas [75].  
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 [75]  Quadro do Ciclo de transferências na formação da escola carioca: agentes e receptores. Fonte: da autora.  



 

 



A FRONTEIRA DO MODERNO: HOLANDA MENDONÇA E A DIFUSÃO DA ARQUITETURA MODERNA BRASILEIRA NO SUL        CAPÍTULO 3 – O CURSO DE ARQUITETURA DO IBA E A ARQUITETURA GAÚCHA: RECEPTORES DA ESCOLA CARIOCA VIA GRAEFF E HOLANDA MENDONÇA    97 

 

3 O CURSO de ARQUITETURA do IBA e a ARQUITETURA 
GAÚCHA: RECEPTORES da ESCOLA CARIOCA VIA 
GRAEFF e HOLANDA MENDONÇA  
 

3.1 A FORMAÇÃO do CURSO de ARQUITETURA do IBA  

Com a regulamentação profissional instaurada no país em 1933, muitos 
profissionais estrangeiros que participavam da construção civil de Porto Alegre 
no início do séc. XX passaram a ser considerados “construtores licenciados”, 
ficando excluídos de suas atribuições técnicas anteriores. A partir de então, os 
escritórios de engenharia passaram a ter projetos arquitetônicos elaborados e 
legalizados por engenheiros e técnicos em edificações. Entre 1933 e 1944, os 
profissionais autores de projeto, em geral, eram engenheiros civis formados pela 
Escola de Engenharia, alguns dos quais passavam a assumir a autoria dos 
projetos dos arquitetos estrangeiros, mesmo destacados como Theo 
Wiederspahn. 

O crescimento da construção civil, no final dos anos 30 e nos anos 40, fez com 
que o estado se ressentisse da falta de arquitetos formados e legalmente 
habilitados. O momento para a criação de um curso superior de arquitetura no 
Rio Grande do Sul não poderia ser mais oportuno. Suprindo esta necessidade, o 
IBA cria, em 1945, o seu curso superior de arquitetura substituindo o Curso 
Técnico de Arquitetura, nos moldes do ensino da FNA, sucessora da ENBA.  

No ano de 1947, foi criado o Curso de Urbanismo do Instituto de Artes, com 
caráter de pós-graduação, voltado para a formação de engenheiros e arquitetos 
diplomados. O curso, com dois anos de duração, tinha como professores os 
engenheiros e urbanistas Edvaldo Pereira Paiva e Luis Ubatuba de Faria, que 
estudam disciplinas de Urbanismo do Curso de Arquitetura de Montevideo. Em 
1949, constituiem-se as primeiras turmas de urbanistas, arquitetos e 
engenheiros-arquitetos, diplomados no IBA. 

Praticamente rivalizando com o Curso do IBA, a Escola de Engenharia da 
Universidade de Porto Alegre cria no mesmo ano um curso superior, visando à 
formação de engenheiros-arquitetos, seguindo o modelo da Escola Politécnica 
de São Paulo58. O curso oferecido pela Escola de Engenharia era dirigido pelo 
arquiteto austríaco Eugênio Steinhof e caracterizado por uma visão tecnicista, 
influenciado pelo convívio das engenharias, e com disciplinas na maioria 
técnicas. As disciplinas de arquitetura ministradas por Steinhof funcionavam 
isoladas do restante do curso.  

Observa-se nos projetos dos profissionais egressos do curso de arquitetura da 
Escola de Engenharia uma geometria de planta desvinculada de qualquer 
ímpeto de modernidade, a partir de seus elementos de composição, com  
estruturação dos espaços ainda conservadora. 

                                                           
58 Primeira escola de engenharia do Estado de São Paulo, incorporada á USP em 1934, com os 
Cursos de Engenharia Civil e de Engenheiro - Arquiteto, o último extinto em 1948, com a criação 
da FAU. 



98     A FRONTEIRA DO MODERNO: HOLANDA MENDONÇA E A DIFUSÃO DA ARQUITETURA MODERNA BRASILEIRA NO SUL       CAPÍTULO 3 – O CURSO DE ARQUITETURA DO IBA E A ARQUITETURA GAÚCHA: RECEPTORES DA ESCOLA CARIOCA VIA GRAEFF E HOLANDA MENDONÇA 

 

Em termos de resultado formal, alternam-se soluções que refletem essa 
configuração em gestos identificados com as estéticas ainda racionalistas, 
inclusive com o emprego de modenaturas nas fachadas [76]. Sabe-se que 
Steinhof enfatizava a questão formal e volumétrica através de exercícios 
acadêmicos envolvendo maquetes tridimensionais, porém não se verificam 
resultados aparentes dessa prática acadêmica. Alquati (2014) destaca que o 
seu discurso acadêmico remete a uma mescla de referências das ideias de 
Gropius, Mies Van der Rohe e Le Corbusier, mas não transparece nos produtos 
dos autores, enquanto discentes e até mesmo como profissionais.  

 

No programa educacional utilizado por Steinhof em Porto Alegre, visualiza-se 
uma preocupação com a materia e a forma, questões que remetem ao método 
da Escola Bauhaus59, aparentemente dissociadas da estética . 

Em modo inverso à tradição Beaux-Arts, a composição era feita inicialmente em 
volume para, somente depois das massas definidas, utilizar-se do desenho para 
o esboço da planta geral (ALQUATI, 2014:174). A ênfase na utilização de 
maquetes volumétricas e do projeto concluído reflete a preocupação com o 
aspecto formal do objeto, em dois momentos do processo criativo coordenado 
pelo professor: a exploração da liberdade de formas no primeiro momento, e a 
volumetria tradicional como resultado no exercício do objeto de arquitetura 
propriamente dito [77]. 

 

                                                           
59 Confirmando essa característica, Cláudio Araújo, aluno de Steinhof na Escola de Engenharia de 
Porto Alegre, declara que o curso era inclinado ao ensino dessa escola, no sentido de valorizar a 
tecnologia e a racionalidade abstrata (MARQUES, 2012:136). 

[77] Exemplo de estudo de massas construtivas, de aluno de Steinhof.; Maquete detalhada de projeto de 
aluno de Steinhof. Fonte: ALQUATI (2014:174). 

 

[76] Projeto - residencia e comércio, de Luiz F.Mentz (egresso da Escola de Engenharia). Rua 
Quintino Bocaiúva. Porto Alegre. 1952.; Projeto residencial, de Ramiro Micelli (egresso Escola de 
Engenharia). Rua Arthur Rocha n° 314. Porto Alegre. 1952. Projeto residencial, de Leo Bonder. 
(egresso da Escola de Engenharia). Rua Santa Cecília. Porto Alegre. 1952.  Fonte: CAMPELO 
(1992). 
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No trabalho comparativo entre a produção dos profissionais oriundos das duas 
escolas no período de 1949-195260, Campelo (1992) deduz que o curso de 
"engenharia arquitetônica" da Escola de Engenharia teria funcionado como 
especialização do Curso de Engenharia Civil, levemente direcionado para 
arquitetura. Sobre a formação européia de Steinhof, a qual sugere, teoricamente   
resultados  diferenciados na formação dos seus alunos a autora arremata: 

(...) a produção arquitetônica dos egressos da mesma, durante o período 
estudado é modesta numérica e qualitivamente. Os egressos limitam-se a 
reproduzir os padrões arquitetônicos da época. Projetos convencionais e 
funcionalmente defeituosos caracterizavam a maioria da produção 
arquitetônica dos pupilos de Steinhof (CAMPELO, 1992:29). 

Na década de 50, embora pontuando-se alguns exemplares de arquitetos 
diplomados no IBA com características modernistas, há ainda um provável 
reflexo da formação de engenheiros e arquitetos da Escola de Engenharia, 
visualizando-se em Porto Alegre o predomínio de uma arquitetura com 
características acadêmicas e ainda próximas do racionalismo europeu. No IBA, 
um “meio propício”, a arquitetura era vista como arte, instalada em um 
estabelecimento com a infraestrutura existente adaptada para a sua 
viabilização, já que sediava o curso de artes plásticas [78].  

O quadro docente era composto por profissionais de formação diversificada, 
como: José Lutzemberger (agrônomo e paisagista diplomado na Alemanha); 
Fernando Corona (escultor e arquiteto-autodidata); Ernani Dias Correa 

                                                           
60 Os dois cursos coexistem entre os anos de 1945 e 1952, quando  é criada a Faculdade de 
Arquitetura do Rio Grande do Sul (CAMPELO, 1992:22). 

(diplomado na ENBA e contemporâneo de Lucio Costa); Edvaldo Pereira Paiva 
(engenheiro graduado pela Escola de Engenharia de Porto Alegre em 1935 e 
especializado em Urbanismo no Uruguai); Demétrio Ribeiro (arquiteto diplomado 
no Uruguai) e Edgar Graeff (arquiteto recém-diplomado na FNA). Os dois 
últimos ministravam disciplinas de composição, que eram direcionadas para 
projetos de arquitetura. 

[78] IBA.Porto Alegre.  Fonte: revista Acrópole Ano 6, n°66, out. 43; pg.157. Disponível em: 
<www.acropole.fau.usp.br>. 
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[79] Escola Estadual Júlio de Castilhos. Demétrio e Enilda Ribeiro. Porto Alegre. 
1953.Fonte:Demétrio Ribeiro 1916-2013. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br 
/revistas/read/arquitextos/04.041/643>. 

 

Demétrio Ribeiro Netto graduou-se na Facultad de Arquitectura de Montevideo 
em 1943 e, em seguida, retornou para Porto Alegre. Nesse período, o currículo 
da escola uruguaia tinha tendências fortemente arraigadas na tradição 
acadêmica. Na base das disciplinas ligadas à composição arquitetônica ainda 
eram utilizados tratadistas como Julien Guadet (LUCCAS, 2004). Um ano 
depois da diplomação, retorna ao Rio Grande do Sul e, em 1946 é convidado 
para ingressar como professor no Curso de Arquitetura do IBA, nas cátedras de 
Composição em Arquitetura e Grandes Composições em Arquitetura. 
Subsidiário da formação conservadora de sua escola uruguaia, com inspirações 
no racionalismo italiano e do art déco, admite pouco contato com a arquitetura 
moderna61, em entrevista a MOHR (2003): 

Havia apenas um professor vinculado ao CIAM, ao moderno, a Le Corbusier, 
de quem era amigo, Gomes Gavazzo. Professor de uma só disciplina, dirigia 
um atelier que chamava Composição Decorativa. Muito conhecido, talentoso 
e, neste sentido, em constante conflito teórico com o resto da escola. Era 
realmente um adepto e um homem que compreendia bem a arquitetura de 
Le Corbusier, os outros não (...) (MOHR, 2003:2). 

De acordo com Luccas (2004), a arquitetura moderna uruguaia foi produzida 
segundo as prescrições legais, acadêmicas e sociais do contexto local, tendo 
como resultado formas contidas e racionais. Demétrio Ribeiro era um fruto desta 
escola e desse tipo de modernidade. O prédio do Colégio Júlio de Castilhos 

                                                           
61 Ainda Demétrio Ribeiro comenta que, antes do início da docência acadêmica vai ao Rio de 
Janeiro para a revalidação do seu diploma uruguaio. Na ocasião, faz contato com Niemeyer e 
suas obras, quando admite a necessidade de comprender a obra de Le Corbusier. 
 

[79], realizado a partir de concurso, em parceria com Enilda Ribeiro, em 1953, 
ainda se configura de acordo com esta descrição. 

A "Faculdad de Arquitectura de Montevideo" promove intercâmbio entre 
acadêmicos e arquitetos uruguaios e porto-alegrenses a partir do início da 
década de 1940, quando recebe estudantes (Edvaldo Paiva e Ubatuba de 
Farias) e profissionais gaúchos (como Demétrio Ribeiro).  

O contato entre as faculdades realiza-se através de cursos e seminários62 
dirigidos pelos uruguaios Maurício Cravotto, Ildefonso Aroztegui e Carlos 
Gavazzo, o que reforça o ambiente de troca com o contexto rioplatense. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62 Em entrevista com Emil Bered, em 22-07-09, juntamente com Marcos Bueno, declara que 
assiste aos seminários. 
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Demétrio Ribeiro identifica no Uruguai forte influência de Julio Vilamajó, 
considerado por ele um dos maiores arquitetos latino-americanos do séc. XX, do 
qual menciona o projeto da "Faculdade de Engenharia e Ramas Anexas" de 
Montevideo [80]. 

As propostas para o "Rambla Hotel" (1931) [81] e Faculdade de Arquitetura de 
Montevideo (1938) [82], respectivamente de Mauricio Cravotto e Fresnedo Siri 
com M.Mucanelli, refletem ambiente em direção à modernidade, ainda na virada 
das décadas de 30 e 40. Já o "Clube Esportivo Nacional", de Arostegui [83], na 
década de 50, é um partido com raízes corbusianas. 

Oriundos desse contexto, os arquitetos uruguaios, além das influências na 
docência e do exemplo profissional, influem na organização e desenvolvimento 
do ensino da Arquitetura e do Urbanismo no Estado, em momento no qual se 
vivenciava o convívio entre “partidários e adversários” de Le Corbusier. Tornam-
se essenciais na superação de ”modismos exacerbados na prática profissional 
dos arquitetos rio-grandenses das primeiras gerações”, na visão ideológica de 
Demétrio Ribeiro (RIBEIRO, 2000:10).  

Já Emil Bered, que começa seus estudos no Curso de Arquitetura do Instituto 
de Belas Artes no final da década de 40, comenta que participou dos 
seminários, porém considera que, na escola com estrutura oriunda da FNA, 
prevalece a teoria corbusiana divulgada pelos arquitetos cariocas, assim como 
algumas “pinceladas” miesanas. 

[80] Faculdade de Arquitetura de Montevideo, de Fresnedo Siri e M.Mucanelli (1938), foto atual. 
Disponível em: <http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1638978>. 
[81] Rambla Hotel, de M.Cravotto (1931). Disponível em: <http://2.bp.blogspot.com/_fnGGtngh_tM/ 
TM17cYEd4GI/AAAAAAAAIHo/yn9vm4QVIZA/s1600/hotel+rambla2.jpg>. 
[82] Faculdade de Engenharia de Montevideo,de J.Vilamajó (1936). Diponível em: <http://upload. 
wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Faculdad deIngenier%C3%ADa%28Uruguay%29.jpg>.  
[83] Clube Esportivo Nacional. I.Aroztegui,1950. Montevideo Fonte: Arquivo SMA-FArq. Disponível em: 
<http://blanes.montevideo.gub.uy/exposiciones/proximas-exposiciones/arquitectos-del-siglo-xx>. 
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Segundo Luccas (2004:139), no início dos anos 50, Demétrio Ribeiro manifesta-
se contrário ao formalismo da arquitetura moderna. Filiado ao Partido 
Comunista, conduzia a discussão e o interesse de estudantes e jovens 
arquitetos pelo realismo socialista, através da substituição da arte abstrata pela 
busca “de uma figurativiade inclinada à deformação expressionista” (LUCCAS, 
2004:137) e a proposta de uma arquitetura próxima do "povo", com forte cunho 
social, preocupação com uma identidade nacional, vinculada ao lugar e às 
raízes regionais.  

Edgar Graeff inicia na docência como assistente de Demétrio na disciplina de 
“Grandes Composições e Arquitetura”, e individualmente, em “Composições”, no 
IBA. Como discípulo da FNA, onde já era visível a preponderância da doutrina 
corbusiana, sabe-se que postula para seus alunos as diretrizes da escola 

carioca, sua derivada. Fiore (1992) destaca que Enilda Ribeiro, Fayet, Charles 
R.Hugaud63 e até mesmo Demétrio comentam a aproximação de Graeff a Lucio 
Costa, e mesmo a Niemeyer, e através destes a Le Corbusier. Reforça que a 
modernidade corbusiana preconizada por Graeff seria indireta, crítica e não 
imitativa, ou seja, sempre vinculada à representação de uma cultura nacional, 
na linha de Lucio Costa. O enfoque nacional , de certa forma, o aproximava da 
postura do Realismo Socialista de Demétrio Ribeiro (FIORE, 1992).  

Edgar Graeff, assim que inicia suas atividades no IBA, admite inexperiência 
docente, ao se intitular “estudante docente”,“orientador de estudos” ou 

                                                           
63 Charles Renê Hugaud (1922-2003), foi docente  da Facudade de Arquitetura  Ritter dos Reis. 

“estudante tarimbado”(XAVIER, 1987:33). Tenta justificar sua adesão ao 
realismo socialista dominante entre intelectuais de filiação comunista, criando 
uma relação com o modelo teórico de Lucio Costa, que, entre outras ideias, se 
baseia na origem, como fórmula de materialização de uma arquitetura da região. 
Sobre isso, Henrique Mindlin menciona, incluindo o arquiteto gaúcho, como 
seguidor: 

Os arquitetos tentaram alcançar a mesma fusão de elementos tradicionais e 
modernos já mostrada na casa de Lucio Costa [...]. Ela reflete o tipo de 
regionalismo que merece ser estudado mas ainda é negligenciado pela 
maioria dos arquitetos, embora deliberadamente cultivado por uns poucos, 
como por exemplo, Edgar Graeff, no Rio Grande do Sul” (MINDLIN, 2000 
apud LUCCAS, 2004:139). 

Na realidade vê-se com dificuldade a identificação de traço regional, ou 
expressão própria de lugar na arquitetura gaúcha e que determine algum 
vínculo com a região, até mesmo pelo escasso material remanescente. 
Opostamente, a experiência de Lucio Costa, ainda estudante, na construção de 
inventário da arquitetura de estilo colonial português, na viagem para 
Diamantina, Minas Gerais, em 1922, atua como referencia fundamental de 
projeto, que até mesmo direciona o, então já arquiteto, para a  subsequente 
adoção do estilo neocolonial, até os primeiros anos da década de 30.  

Nessa lógica de aplicação de referenciais regionais, Luccas cita a 
proposta“nostálgica” de Fayet para uma escola de enxaimel na colônia alemã, 
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em 1952 [84]. Já Graeff, na Casa Israel Ioschpe [85] aplica cobertura 
tradicional, que domina a composição, mesclada à lógica da escola carioca, nos 
elementos de arquitetura de fachada. Embora sem a negação de seus ideais 
políticos, o abandono definitivo das causas do realismo socialista de Demétrio 
Ribeiro e da inspiração no colonial brasileiro do jovem Lucio Costa é praticado 
tanto por Edgar Graeff64, em Porto Alegre, quanto por Vilanova Artigas, em São 
Paulo.  

                                                           
64 Em sua tese para catedrático “Uma sistemática para o estudo da teoria da arquitetura”, escrita 
de 1959, dez anos após o início na docência apresenta de modo claro seu pensamento sobre 
arquitetura, bem como uma visão de regionalidade inspirada na influência carioca e com 
requisitos possivelmente utilizados por arquitetos do Rio.  

Ambos praticam as ideias modernistas, ensaiando soluções que retratam 
preocupações sociais e o emprego da verdade dos materiais, porém com visível 
vínculo à prática do grupo carioca65.  

É evidente a importância da experiência vivenciada na FNA na formação do 
repertório acadêmico de Graeff, contemporânea ao período áureo da arquitetura 
brasileira, quando assiste de perto Lucio Costa e brilhante grupo de arquitetos 
filtrarem da doutrina corbusiana uma abordagem de caráter nacional, originando 
a escola carioca. Além disso, considera-se que a prática docente de Edgar 
Graeff no IBA, influenciada ideologicamente pelo colega Demétrio Ribeiro, 
promove a confluência de características regionais, políticas e do "realismo 
socialista" aos pressupostos “cariocas” trazidos ao ambiente gaúcho. 

Graeff, além de “Composições”, ministrava no IBA a disciplina de "Teoria da 
Arquitetura”. Estudioso e com produção literária sobre o assunto66, conduz sua 
proposta acadêmica, certamente subsidiária da FNA, a partir de conteúdos 
como a estruturação do ensino de arquitetura, conceituação, processo de 
criação, metodologia da composição, relação ao meio social e, por  fim, o 
estudo dos edifícios propriamente ditos. 

                                                           
65 Durante o IV Congresso Brasi leiro de Arquitetos, real izado em São Paulo,  em 
1954, Vilanova Artigas, que no início dos anos 50 tem obra caracterizada pela influência da 
arquitetura carioca, assume a defesa da arquitetura moderna brasi leira em 
contraposição à proposta de uma arquitetura “ regional ista”,  preconizada por 
Edgar Graeff. Disponível em: <http:/ /www.brasi lartesencic lopedias.com.br/  
nacional/art igas_vi lanova.htm>. 
66 "Sobre arquitetura; Arquitetura Brasileira" 1960; Tese para cátedra de Edgar Graeff 1959. 

[84] Trabalho acadêmico de Carlos Fayet; proposta em enxaimel. Fonte Revista Módulo nº2, setembro 
de 1952. 
[85] Casa Israel Ioschpe, de Edgar Graef. Fonte:  XAVIER; MIZOGUCHI (1987) 
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Em agosto de 1948, em virtude da realização do II Congresso Brasileiro de 
Arquitetos, em Porto Alegre, o grupo formado por Edgar Graeff, Francisco 
Macedo, Jorge Sirito de Vives, Luis Corona, Marcos Jaimovish e Nelson Souza 
lança a versão porto-alegrense da revista Ante-Projeto, originária da 
ENBA/FNA, do Rio de Janeiro [86].  

Na edição seguinte, a revista assume o nome de “Espaço” (1948), seguindo a 
numeração da antessessora, ou seja, já inicia no nº2, com a apresentação da 
Carta de Atenas do IV CIAM, de 1933, apresentada de modo ilustrado e que 
reforçava o caráter progressista dos arquitetos da época, juntamente com textos 
de crítica à arquitetura tradicional e referências a arquitetos como Lucio Costa e 
Oscar Niemeyer. 

A revista permite o acesso à produção dos alunos do curso do Instituto de Belas 
Artes e alguns outros arquitetos, registrando o espírito moderno dos seus 
estudantes. A ilustração de contracapa com retrato de Niemeyer, desenhado por 
Glênio Bianchetti [87], reflete a influência do arquiteto no IBA naquele momento.  

Em outra matéria são citados o Pavilhão do Brasil na Feira de Nova Iorque, o 
M.E.S., a ABI, a Pampulha, o Parque Guinle e o projeto da ONU, de Niemeyer. 
Nesse número, é apresentado um projeto do aluno Luiz Fernando Corona, do 3º 
ano de Arquitetura do IBA [88]. A composição, com forte horizontalidade, 
apresenta-se em estrutura independente de concreto armado, elementos leves 
de vedação e cobertura em laje plana. Percebem-se elevações com 
alternâncias entre planos horizontais e verticais, pilotis, circulações abertas, 
cobogós utilizados como transição visual entre espaço público e privado.  

O projeto é marcado pela diversificação de materiais, em panos com  texturas 
rugosas, lisas, concreto bruto e ladrilhos no piso. Há claras referências à escola 

carioca e a Le Corbusier, inclusive na representação gráfica do projeto. 

Já na edição de nº 3, de 1949, é publicada uma residência suburbana de Carlos 
Maximiliano Fayet, do 2º ano, realizada sob a orientação do professor Edgar 
Graeff em um terreno plano e ideal [89]. A proposta, com estrutura mista em 
paredes portantes externas e paredes internas de vedação configura-se em "U", 
gerando um pátio interno.  

[86] Capa: ESPAÇO nº 2 nov /1948. 
[87] ANTEPROJETO  nº 1 ago/1948. 
 



A FRONTEIRA DO MODERNO: HOLANDA MENDONÇA E A DIFUSÃO DA ARQUITETURA MODERNA BRASILEIRA NO SUL      CAPÍTULO 3 – O CURSO DE ARQUITETURA DO IBA E A ARQUITETURA GAÚCHA: RECEPTORES DA ESCOLA CARIOCA VIA GRAEFF E HOLANDA MENDONÇA   105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cobertura tipo borboleta apresenta-se como um elemento de tensão na 
volumetria e arremata o domínio horizontal da composição, que apresenta o 
emprego de materiais contrastantes - lisos e rugosos - com painéis/muros 
internos e externos que separam visualmente as zonas. Há predomínio dos 
elementos vazados sobre os cheios e painéis externos e internos que enfatizam 
as delimtações espaciais. Os dois projetos ilustram a produção da escola, 
fortemente alinhada com a arquitetura moderna da escola carioca . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igualmente na edição foi publicado resumo das resoluções do II Congresso 
Brasileiro de Arquitetos, bem como vários textos progressistas, como a palestra 
do arquiteto Kneese de Melo e o texto de Lucio Costa “Considerações sobre o 
ensino de arquitetura”, onde expõe que o ensino deveria estar baseado em duas 
abrangências: problemas de natureza orgânica e funcional e problemas de  
natureza plástica e ideal. Segundo Lucio, a arquitetura moderna seria o próprio 
conceito de arquitetura ao  unir e harmonizar essas duas naturezas (COSTA, 
1962). 

[88] Projeto de aluno do 3º ano Luiz Fernando Corona. Fonte: Revista Espaço nº 2, nov/1948. [89] Projeto de residência urbana do aluno de 2° ano Carlos Fayet.Fonte: Revista espaço n°3, 
de junho de 1949. 
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Em dezembro de 1949, no número 4 da "Espaço", é apresentado o texto “5 

anos de Arquitetura” [90], sobre o contexto de criação do curso de Arquitetura 
do IBA, motivado pela falta de profissionais arquitetos Porto Alegre.  

 (...) a direção do Instituto solicitou a competente autorização para o 
funcionamento juntando entre outros documentos comprobatórios da 
necessidade da criação do novo curso uma certidão passada pelo Conselho 
Regional de Engenharia e Arquitetura, 8ª região, pela qual se via só existir, à 
época no Rio Grande do Sul, quatro arquitetos brasileiros diplomados, sendo 
apenas um por faculdade brasileira, a Escola Nacional de Belas Artes da 
Universidade do Brasil” (ESPAÇO, 1949:5)  

 

São apresentados os nomes e fotos dos formandos da primeira turma do Curso 
de Arquitetura do Instituto de Belas Artes, bem como o nome dos professores 
homenageados67 [91], arquitetos que vão constituir núcleo principal da formação 
de uma Arquitetura Moderna  no Rio Grande do Sul. 

                                                           
67 São citados na edição de dezembro de 1959, os formandos da primeira turma do IBA: Bruno 
Felix Rossi, Emil Achutti Bered, Francisco dos Santos Coutinho, Jasson Cavalcante de 
Albuquerque, José Lorenzoni Parreira, Kurt Gunter, Hugo Schmeling, Leo Alfredo Preto de 
Oliveira, Mauro Guedes de Oliveira, Nelson Camargo Costa, Remo José Irace, Roberto Felix  
Veronese e Salomão Sibemberg Kruchin e os  professoews homenageados Edvaldo Pereira 
Paiva, Demétrio Ribeiro, Adalberto R. de Carvalho e o engenheiro Fernando de Azevedo Moura. 

[90] Matéria ilustrada  sobre os "5 anos de arquitetura". Fonte: Revista Espaço  nº4.dez.1949. 

 

[91] Revista espaço nº 4, dezembro de 1949. 
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Os egressos do IBA, a partir da amostragem de Campelo (1992), tinham 
propostas alinhadas às teorias e às práticas da escola carioca, em seus 

elementos de arquitetura e de composição. Os produtos, para uma clientela 
gaúcho moderna, além de explorarem plantas com geometrias diversas às 
"receitas" da academia, lançam espaços integrados e racionais, em meio a lajes 
inclinadas de uma água ou tipo borboleta, brises, cobogós, revestimentos em 
pedra e azulejos, janelas continuas , platibandas, rampas e pergolados. 

A amostragem, além de um exemplar do professor Edgar Graeff com Enilda 
Ribeiro [92], ou seja, uma parceria entre professor e ex-aluno, mostra trabalhos 
de jovens profissionais como Emil Bered, Salomão Kruchin, R. Veronese 
[93][94], arquitetos que tomam a dianteira do movimento moderno em Porto 
Alegre nos anos 50.  

Campelo (1992) analisa egressos dos dois cursos, que incluiam disciplinas da 
arquitetura e que, aparentemente, destinam-se a formar o mesmo tipo de 
profissional. Eram escolas diversas em ideologia, em estrutura acadêmica, em 
didática e em conteúdo, com reflexo nos resultados dos seus discipulos no início 
de suas carreiras, identificados com ideias conservadoras de um lado, e 
progressistas de outro. Este fato é corroborado com a posição dianteira do 
Curso do Instituto de Artes, no sentido de encampar a implantação da 
Faculdade de Arquitetura da Universidade do Rio Grande do Sul, a partir do final 
dos anos 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Em função da luta pela hegemonia no campo da arquitetura no estado,observa-se 
embate acirrado entre a Escola de Engenharia e o Instituto de  Belas Artes no 
período, registrado nos jornais da época68, que só termina com a fusão dos dois 
cursos na Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul. 

                                                           
68 Ver  em Campelo (1992), trechos dos artigos do Correio do Povo, de Porto Alegre:  "Fusão da 
Faculdade de Arquitetura", de novembro de 1949; "A fusão dos Cursos de Arquitetura" e "Ainda a 
criação da Faculdade de Arquitetura", de abril de 1950, e "Em greve os estudantes de arquitetura 
da Escola de Engenharia", de julho de 1950.  

[92] Projeto residencial, de  Enilda Ribeiro e Edegar Graeff (Egressos do IBA). Rua Santa Cecília. Porto 
Alegre, 1952. 
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Na liderança, em prol da fusão, compõem "comissão por uma Faculdade de 
Arquitetura" Paulo Valandro, Vera Fabrício, Carlos Fayet, Enilda Ribeiro, entre 
outros, coincidentemente, todos nomes que promoviam a estética da escola 

carioca. É indiscutível que a dianteira deste processo de adoção da proposta  
modernista fixa-se nas figuras de Demétrio Ribeiro e Edgar Graeff, sendo que a 
discussão e a formação do quadro de referências da arquitetura moderna em 
Porto Alegre ocorre ao interior do Instituto de Belas Artes. Exceto pelas ideias 
em paralelo, do realismo socialista, tuteladas por Demétrio (e por Graeff em  

 

 
 
menor escala), o ambiente era praticamente unânime em direção à aplicação 
das ideias modernistas de matriz corbusiana e carioca. 
Nos finais da década de 40, período de formação e conclusão de curso de 
Holanda Mendonça e Graeff na FNA, ainda era visível a diversidade de 
tendências e alguma resistência à adoção da arquitetura nos padrões modernos 
e corbusianos, talvez decorrente de ideias remanescentes da ENBA (currículo 
derivado dessa escola) e de estéticas ecléticas, ainda vigentes no IBA.  

[93] Projeto residenciais egressos IBA, em Porto Alegre : de Emil  Bered, S.Kruchin e R.Veronese 
Rua Cel.Correa Lima esq. Mariano Mattos.,1952. Fonte: CAMPELO (1992:59,60) 

 

[94] Emil Bered, S.Kruchin e R.Veronese .Rua  Eça de Queiroz, 1951 (E) e de Emil Bered e Salomão Kruchin 
, Rua Fernando Machado,1952 (D). Fonte: CAMPELO (1992:54, 57) 
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A longa docência de alguns professores considerados conservadores e o gosto  
das elites cariocas, ainda identificadas com estéticas como racionalismos, o art 

déco e o neocolonial, são razões para tal. Oriundo desse ambiente, porém 
visivelmente "contaminado" pelos pressupostos corbusianos e do grupo carioca  
 

 

Edgar Graeff e seus discípulos  recém egressos do "novo" curso de arquitetura 
do IBA, como, Emil Bered, Nélson Souza, Salomão Kruchin, comungavam das 
mesmas ideias, contribuindo para um consenso dentro da escola, que no início 
dos anos 50 já se estendia para a prática profissional [95]. 
 

 
[95] Montagens de C. Campelo. Edifícios residênciais em Porto Alegre. Remo e Miguel Irace. Av. Independência 1952 (E); Luiz F.Corona e Fernando Corona. Av. Salgado Filho 1951 (C) e E. Bered,S. Kruchin e R. Veronese, 
Rua Frederico Link 1952 (D). 
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Entende-se que são prováveis fatores causadores  dessa uniformidade: o 
ambiente de divulgação da arquitetura brasileira em nível mundial e nacional ; o 
remoto, mas não desapercebido legado da divulgação dos trabalhos locais não 
executados de Jorge Moreira, Reidy e Niemeyer; a figura de Edgar  Graeff como 
emissário direto da FNA para a academia gaúcha; o suporte do IAB e o 
intercâmbio com arquitetos uruguaios que comungavam as mesmas influências 
corbusianas.  

Por fim, além dos fatores mencionados, a produção "visível" dos cuidadosos 
exemplares de Graeff e dos numerosos edifícios de Holanda Mendonça, e a 
consequente inclusão de acadêmicos do IBA como seus  estagiários e/ou 
desenhistas, traduz-se como um reforço adicional na formação de repertório 
desses egressos, direcionado para uma estética derivada da escola carioca. 

O panorama da verticalização da arquitetura porto-alegrense ao final dos anos 
40, começa a delinear-se em direção à modernidade já com a contribuição de 
Carlos Alberto de Holanda Mendonça, endossada pela participação de 
profissionais egressos do Curso de Arquitetura do Instituto, inicialmente como 
desenhistas ,e logo a seguir como profissionais. 

 

 

 

3.2 GRAEFF e HOLANDA MENDONÇA - PIONEIROS  no PROCESSO 
de DIFUSÃO da ESCOLA CARIOCA no RIO GRANDE do SUL 

A pesquisa no NPD da UFRJ, a partir dos nomes das turmas de diplomandos da 
FNA, permite concluir que poucos se destacaram profissionalmente como 
Holanda Mendonça e Graeff, os quais, sem intenção comum, deixam um legado 
contundente para a arquitetura do Rio Grande do Sul.  

Hugo Segawa (1997:131) reforça a importância do deslocamento de 
profissionais de uma região para outra na difusão da arquitetura moderna, 
destacando o papel dos dois como "mensageiros" dessa arquitetura. 

Jovens de várias partes do Brasil que foram buscar formação em arquitetura 
no Rio de Janeiro se transformaram em mensageiros da arquitetura 
moderna. Edgar Graeff, do Rio Grande do Sul, já foi lembrado anteriormente 
(...) Carlos Alberto de Holanda Mendonça (1920-1956), alagoano que se 
transferiu para Porto Alegre em 1948, introduziu o padrão carioca em 
empreendimentos comerciais com dignidade e, não fosse a morte 
prematura, seria um arquiteto com maior reconhecimento (SEGAWA, 
1997:141). 
 

Graeff e Holanda Mendonça chegam a Porto Alegre, quase ao mesmo tempo, 
como discípulos da ENBA/FNA - centro de formação da Arquitetura moderna no 
Brasil - e mesclam-se aos poucos arquitetos locais (BUENO, 2011:54), o 
primeiro com foco na docência e o segundo na atuação profissional voltada ao 
setor público, inicialmente, e logo a seguir ao mercado imobiliário. 
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Em novembro de 1948, dois anos e um ano após a chegada de Holanda 
Mendonça e Graeff, respectivamente, acontece o II Congresso Brasileiro de 
Arquitetos em Porto Alegre. As discussões são distribuidas em três temas: 
bases teóricas e tendências da arquitetura contemporânea; ensino e prática da 
arquitetura e a indústria na evolução da arquitetura69. Sabe-se que Holanda 
Mendonça e Edgar Graeff participam deste evento70, que certamente divulga a 
linguagem da escola carioca, já preponderante nos meios acadêmicos e 
profissionais do centro do país na época. 

Antes da chegada de Holanda Mendonça e Graeff em solo gaúcho, no final da 
década de 40, não se visualizam construções com características corbusianas 
ou da escola carioca em Porto Alegre. Em meio cultural forte, a clientela, 
conhecedora das estéticas vigentes no país, dividia-se entre reacionários, ou 
não, às inovações na arquitetura. Os primeiros eram ampla maioria. 

Conforme Patrícia Pinto Vianna (2004:139), a primeira investida “carioca”, no 
Rio Grande do Sul, dá-se através dos projetos de Jorge Moreira para o Hospital 
de Clínicas (1942) [96], executado com importantes modificações a partir de 
1958, e para o centro Administrativo do Estado na Praça da Matriz, e os projetos 
não construídos, de Oscar Niemeyer para o IPE, de 1943 [97] e de Jorge 
Moreira e Affonso Eduardo Reidy para a Sede da Viação Férrea do Rio Grande 

                                                           
69 Disponível em: <http://www.urbanismobr.org/bd/documentos.php?id=1580>. 
70 Segundo entrevista do arquiteto Nelson Souza ao arquiteto Marcos Flávio Teitelroit Bueno em 
26 de abril de 2010 (BUENO, 2012). 

 do Sul, de 1944 [98]. A visão de Vianna coincide com a abordagem de 
Goidanich em seu artigo: 

A arquitetura bisonha e caolha de Porto Alegre sofreu há tempos, um 
primeiro impacto quando Oscar Niemeyer projetou, para o Instituto de 
Previdência do Estado, uma belíssima estrutura de concreto, a qual hoje 
teríamos para nosso orgulho, erguida à Avenida Borges de Medeiros, não 
houvesse naquela época a Prefeitura mandado contra, sob a esdrúxula 
alegação de que a moderna arquitetura funcional era incompatível com o 
tradicional ‘estilo arquitetônico’ da nossa cidade. Que estilo arquitetônico 
seria esse, ninguém então soube definir” (GOIDANICH:1956).

[96] Maquete  projeto original  Hospital de Clínicas, de Jorge Moreira (1942).Fonte:Xavier (1987:27). 
[97] Edifício Sede IPE. Oscar Niemeyer .Porto Alegre (1943; maquete original . Fonte: Xavier (987:27). 
[98] Maquete projeto original Edifício Sede da VFRGS, de Reidy e Moreira (1943). Porto Alegre. Fonte: Xavier 
(1987:27). 

 



112   A FRONTEIRA DO MODERNO: HOLANDA MENDONÇA E A DIFUSÃO DA ARQUITETURA MODERNA BRASILEIRA NO SUL      CAPÍTULO 3 – O CURSO DE ARQUITETURA DO IBA E A ARQUITETURA GAÚCHA: RECEPTORES DA ESCOLA CARIOCA VIA GRAEFF E HOLANDA MENDONÇA 

 

A vinda dos mestres cariocas ao Estado figura quase despercebida nos meios 
da Arquitetura local, ficando no âmbito restrito do projeto, sem a devida 
repercussão nos meios acadêmico e da produção da arquitetura, a ponto de 
alguns autores desconsiderarem essa referência como determinante do quadro 
da arquitetura gaúcha. Estas propostas pioneiras não passariam de tentativas 
frustradas, provavelmente barradas, entre outros fatores, pelas características 
de conservadorismo do meio cultural gaúcho nos âmbitos público e privado 
naquele momento, e pela hegemonia da "corporação" dos engenheiros no setor 
da construção civil. 

A frieza da capital gaúcha em relação à arquitetura moderna é atribuída por 
Luccas (2004) ao isolamento da sociedade local, distanciada dos signos 
próprios da industrialização e apegada a uma arquitetura com características 
ecléticas de influência alemã acentuadas, e à inexistência de uma escola de 
arquitetura que produzisse reflexão crítica e renovação na arquitetura porto-
alegrense. Soma-se a isso, o fato de que esses três projetos,de 1942, 1943 e 
1944, aparecerem relativamente cedo no âmbito gaúcho, quando ainda eram 
poucos os exemplos modernos edificados no país71. Nessa época, os 
engenheiros civis, muitos a serviço de grandes construtoras  ainda hegemônicas 
na elaboração de projetos de arquitetura, apresentam propostas com 
                                                           
71 Pode-se ilustrar no  âmbito nacional: o projeto do M.E.S., de 1936, somente estaria concluído 
no final de 1943; o Conjunto da Pampulha, de Niemeyer, projeto de 1942, estava em construção 
até 1943; o edifício Sede da ABI, de 1936 ,concluído em 1938 ; os edifícios da Liga Brasileira 
contra a Tuberculose, de 1937  e do Instituto de Resseguros do Brasil (IRB), de 1941, dos Irmãos 
Roberto, ambos concluídos em 1944. 

 

características "modernizantes", porém ainda sem estabelecer relações com a 
arquitetura moderna que já se produzia no centro do país. 

Foram precisos anos e mais anos para que Porto Alegre despertasse do seu 
sono letárgico e acordasse, no campo do seu esplêndido surto da moderna 
arquitetura brasileira, que teve desde os primeiros instantes acolhida 
entusiasta em capitais como o Rio, São Paulo, Belo Horizonte ou a Bahia.” 
(GOIDANICH, 1956:26). 

Segundo Pereira (1990), a realização de projetos de orientação modernista 

pelos mestres cariocas, na época já reconhecidos internacionalmente, é 

justificada pela carência de profissionais locais com essas características, e 
comenta:    

(...) no momento em que as condições eram propícias à construção civil, 
havia engenheiros civis despreparados, arquitetos estrangeiros afastados, 
poucos brasileiros diplomados e nenhuma escola de arquitetura. Em todo 
esse contexto reside uma das hipóteses que explicaria os projetos de 
arquitetos do Rio de Janeiro em Porto Alegre nos anos 40 (PEREIRA, 2000).  

Ainda que sem a repercussão correspondente aos encargos e relevância de 
arquitetos envolvidos Pereira salienta que os exemplares não construídos 
propiciaram o estudo da poética de arquitetura de grande repercussão 
internacional, aplicada ao contexto local (PEREIRA, 2000:68), aos poucos 
estudantes e profissionais interessados. 

Somente a partir dos anos 50 existe uma sincronia entre a introdução da 
arquitetura moderna e a verticalização de Porto Alegre. Sabe-se que 
anteriormente, ainda em 1933, o engenheiro Fernando de Azevedo Moura - um 
dos sócios proprietários da empresa Azevedo Moura & Gertum - profere 
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palestra na Sociedade de Engenharia de Porto Alegre, sobre a “arquitetura 
contemporânea norte-americana” (ROVATI:2005), ocasião em que prenuncia 
precocemente a futura verticalização das áreas centrais de Porto Alegre. 
Durante os anos 30, o engenheiro tem sua empresa como uma das pioneiras 
neste processo, e nos anos 40 vai participar da criação do Curso de Arquitetura. 
Reforçando esse contexto, Silvio Abreu (2006:208) destaca o papel das 
empresas construtoras no processo de verticalização dos anos 50. 

Interessa notar que esse processo se dá com empresas construtoras e 
incorporadoras de natureza “moderna” (como a Azevedo, Moura e Gertum, 
Azevedo Bastian & Castilhos, conhecida como ABC, Ernesto Woebke, Pilla 
Guarita e Mello Pedreira), dentro de novas condições de produção (...) 
contaram com o concurso de arquitetos de prática igualmente “moderna”, 
profissionais inicialmente formados pela ENBA ou estrangeiros, depois 
recém egressos dos cursos de Arquitetura locais (ABREU, 2003:207,208). 

De fato, até 1959 – ano em que foi instituído o primeiro Plano Diretor de Porto 
Alegre −, a regulamentação de altura das edificações era relacionada com a 
largura das ruas, o que transfere a definição desses limites para condicionantes 
de ordem morfológica.  

Conforme João Rovati (2005), em nenhum outro período de sua história, Porto 
Alegre foi palco da construção de edifícios tão altos como nos anos 50. No início 
dos anos 50, são instituídas Leis Municipais que introduzem o set back na 
legislação urbanística de Porto Alegre, permitindo, no centro da cidade, a 
construção a qualquer altura (em área equivalente a 25% da superfície total do 
terreno sobre o qual se construiria). Com base nesta legislação, presencia-se a 

construção de edifícios pioneiros em termos de altura e morfologia: O Santa 
Cruz, projeto de Carlos Alberto de Holanda Mendonça72 (1955) [99], até hoje o 
mais alto edifício de Porto Alegre, e o Edifício Presidente Antonio Carlos (1952) 
[100], de Edgar Graeff, na Rua dos Andradas, utilizam o recurso do 
escalonamento.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
72 Coautoria de Jayme Luna dos Santos, o qual apresenta outra proposta, que modifica o projeto 
original, construída pós-morte de Holanda Mendonça.  

[99] Edifício Santa Cruz, perspectiva Rua Sete de Setembro (1956). Fonte : acervo João Alberto 
Fonseca da Silva, Uniritter. 
[100] Edifício Presidente Antonio Carlos. Disponível em: <http://urbanascidadespoa. 
blogspot.com.br/2010/04/arquiteto-edgar-graeff.html>. 
[101] Edifício Osvaldo Cruz. Disponível em: <https://www.google.com.br/maps/place/Condomínio+ 
Osvaldo+Cruz>. 
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Pode-se considerar como exceção nesse quadro o projeto do Edifício Osvaldo 
Cruz [101], de 1945, executado com autoria do técnico em construção e 
“projetista” Élio Guido Trein, da Azevedo Moura & Gertum , que pontua o quadro 
da arquitetura gaúcha com o que pode ser considerada a primeira aplicação 
construída da linguagem carioca em Porto Alegre. 

O projeto consta em Vianna (2004) como exemplar anterior às obras 
construídas de Graeff e Holanda Mendonça, mas não está incluido na edição de  
Alberto Xavier e Ivan Mizoguchi73. A autora postula que as características 
“epidérmicas” do edifício, como elementos agregados às fachadas, podem ter 
vindo na “sequência aos projetos não realizados dos representantes da 
arquitetura moderna brasileira que aqui atuaram” (VIANNA, 2004:139), já que 
estes foram divulgados na imprensa e no meio da arquitetura. Mais do que isso, 
defende que: 

Ao contrário do que afirma Hugo Segawa, a informação da linha carioca não 
foi trazida por Edgar Graeff e, sim, pelos próprios arquitetos cariocas que 
realizaram projetos para Porto Alegre, haja visto que Graeff obtém diploma 
somente em 1947 pela Faculdade Nacional de Arquitetura. Esta data é, 
portanto, posterior aos projetos cariocas não realizados e, inclusive, aos 
edifícios Osvaldo Cruz e Brasília, estes últimos já projetados por 
profissionais locais em 1945 e 1946, respectivamente, confirmando a real 
origem da referência (VIANNA, 2004:139).  

Na verdade, os modelos divulgados nacionalmente na segunda metade da 
década de 40, principalmente a partir dos arquitetos cariocas, deveriam ser de 

                                                           
73 O Edifício Brasília, datado  de 1946, apresenta uma fachada com planos levemente avançados, 
em relação às esquadrias, nas duas direções. 

conhecimento dos gaúchos e, logicamente, de empresas porto-alegrenses 
atualizadas como a Azevedo Moura & Gertum que já ensaiavam a nova estética 
através de seus profissionais, como Guido Trein.  

A reportagem do "Almanaque Gaúcho" (ZAVASCHI, 2002) [102], de 1947 relata 
a participação de  Niemeyer como paraninfo da primeira turma de arquitetos 
urbanistas gaúchos, quando, conforme o repórter, comenta: “Nada vi de 
arquitetura contemporânea em Porto Alegre e isso é lamentável”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

[102] Reportagem com o título "Túnel do Tempo - O paraninfo dos urbanistas de 1947". Fonte: 
ZAVASCHI, 2002). 
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Para Niemeyer, "arquitetura contemporânea" é a arquitetura moderna brasileira 
da escola carioca. O "olho do mestre" confirma esse panorama, que mostrava 
uma arquitetura feita por engenheiros, arquitetos estrangeiros e alguns 
autodidatas que se manifestavam de acordo com o racionalismo europeu, 
expressionismo e art déco, ainda anteriores ao movimento moderno 
(GONÇALVES, 2006:43). Porém, a migração “dupla” e direta de dois arquitetos, 
formados no centro do país, quase ao mesmo tempo, traduz-se como “ um 
choque” em direção à assimilação de uma nova arquitetura, no momento certo, 
ou seja, quando se esgotava o apego às estéticas racionalistas, décos e 
californianos dos anos anteriores.  

Entretanto, as materializações dos projetos dos arquitetos Edgar Graeff e 
Holanda Mendonça configuram-se não apenas através de elementos de 
fachada, um dos traços mais característicos da escola carioca, como se 
identifica no Edifício Osvaldo Cruz, de Guido Trein. Visualizam-se em ambos a  
transmissão de uma lógica projetual introduzida na FNA e apreendida através 
de modelos explicidamente divulgados nacionalmente.  

Mais do que a apropriação de elementos epidérmicos do grupo “carioca”, 
principalmente de Niemeyer, praticam soluções análogas (LUCCAS,2004:88), 
presentes tanto na Casa Casado d’Azevedo (1950) [103], de Holanda 
Mendonça [104], como nas casas Victor Graeff (1951) e Edvaldo Paiva (1949), 
de Graeff [105].  

Certamente, a intensidade de atuação desses arquitetos − cada um dentro de 
suas características pessoais e profissionais − “empurra” os rumos da 
arquitetura gaúcha na direção da arquitetura moderna brasileira conforme 
praticada no centro do país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[103] Casa Casado d’Azevedo. Fonte: LUCCAS (2004). 
[104] Casa Victor Graeff. Fonte: GOLDMAN (2003:58). 
[105] Casa Edvaldo Paiva (1949), de Edgar Graeff. Fonte: GOLDMAN (2003:41). 
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Inicialmente sós, e a seguir junto a outros colegas formados nas primeiras 
turmas dos cursos de Arquitetura, direcionam-se à assimilação de uma 
arquitetura moderna com forte identidade nos padrões cariocas, a partir dos 
últimos anos da década de 40. É importante ressaltar as trajetórias 
diferenciadas de cada um desses profissionais, contemporâneos ao processo 
de construção da modernidade em Porto Alegre. 

Edgar Graeff, arquiteto de poucos edifícios e algumas residências, apresenta 
propostas que ilustram a teoria divulgada na docência e nos seus artigos. De 
fato, desde seu primeiro exemplar, a Casa Edvaldo Paiva, de 194974, faz uma 
aplicação da escola carioca, lançando promenades architecturales, com 
visualizações verticais, descritas em sucessão de pátios, espaços integrados e 
varanda. Ainda compõe os espaços com esquadrias treliçadas, telhado tipo 

borboleta e lajes planas.  

Já o Edifício Querência, da década de 50, localizado no Balneário Atlântida, tem 
como cliente o seu irmão Walter Graeff. No exemplar praiano Graeff transfere os 
mesmos pressupostos da escola carioca. Uma barra simples com circulação 
aberta voltada para o interior do lote e fachada composta por cobogós 
(OLIVEIRA,2015:176), é provável referência ao “Pedregulho de Affonso Reidy”,  

                                                           
74 A partir de Goldman (2003), pode-se citar ainda as residências: Borba (1949), Eduardo Faraco 
(1953) e Israel Iochpe(1954) (e os edifícios: Humaitá (1950), “De Cezaro” (1954) e “Querência”-
Atlântida (1955) e o Antonio Carlos (1953).  

 

apresentando identidades visíveis ao contemporâneo Parque Guinle, de Lucio 
Costa.  

Já Holanda Mendonça, depois de uma “arrancada” a partir de seus primeiros 
projetos para órgãos públicos, através dos quais demonstra sua filiação estética, 
insere-se no mercado imobiliário, através da empresa ABC, que oportuniza o 
acesso a bons clientes. Produzindo em larga escala, utiliza-se da agenda 
abundante, a que desencadeia realimentação de sua própria prática profissional 
com grande número de objetos. Dessa forma, mesmo com alguns edifícios que  
podem ser considerados excepcionais, gera um produto “médio” (LUCCAS, 
2004:18-20) que registra, via de regra, identidade com os pressupostos 
corbusianos e da escola carioca, e forte identidade entre si. Na sucessão de 
inumeros exemplares vê-se que Holanda Mendonça já define praticamente uma 
matriz projetual própria, tópico a ser desenvolvido nas incursões analíticas da 
tese.  
Embora se reconheçam os reflexos, tanto da divulgação dos projetos não 
realizados dos mestres cariocas, nos anos 40, quanto de publicações nacionais 
e internacionais da arquitetura brasileira naquele momento, é evidente o 
impacto da chegada dos dois arquitetos diplomados na ENBA/FNA, um 
“carioca”, outro professor que “ensinava” arquitetura da escola carioca. Trata-se 
de dupla migração de “fontes primárias” da FNA, que reforça, no ambiente 
gaúcho, o quadro da arquitetura moderna, deflagrado nacionalmente a partir dos 
anos 40. 
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Na edição de Xavier e Mizoguchi (1987), verifica-se que, em Porto Alegre, 
depois do projeto racionalista de Arnaldo Gladosh para o Edifício Mesbla, de 
1944 [106], apenas nos últimos anos da década, delineiam-se alguns sinais de 
mudança. De acordo com o testemunho de Demétrio Ribeiro na mesma edição, 
confirmam-se nesse momento exemplares porto-alegrenses com as 
características da escola carioca.Trata-se de uma confirmação do papel de 
Graeff e Holanda Mendonça, já que ambos começam a produzir nesse período, 
divulgando com seus exemplares a nova arquitetura. Segundo Luccas 
(2004:125), o referencial carioca seria o caminho natural para que ocorresse em 
Porto Alegre uma arquitetura de cunho corbusiano: 

(...) Consolidada nos nos 40, a arquitetura da escola carioca passou da 
posição periférica ao protagonismo no plano internacional, como 
consequência do sucesso atingido através da integração de elementos da 
cultura local às bases corbusianas, realizando uma adaptação corajosa (...) 
aquele período fértil coincidiu com a formação de Graeff e Holanda 
Mendonça.(...) 

 

 

 

 

 

Assim, confirma-se a ideia de que o panorama arquitetônico porto-alegrense e 
os registros bibliográficos relacionados com a produção da arquitetura, 
organização do ensino e da classe (no caso de Graeff) são testemunhos da 
importância desses dois arquitetos, através de suas práticas e suas teorias 
(especificamente no caso de Graeff), na afirmação da arquitetura moderna no 
Rio Grande do Sul.  

Alguns anos após a morte de Holanda Mendonça, Edgar Graeff segue militando 
na desfesa e divulgação da nova arquitetura brasileira, e postula não uma 
perspectiva, mas sinais palpáveis de suas razões, nas obras e seus autores:  

(...) Podemos encontrá-los em obras e ensinamentos de Lucio Costa, Oscar 
Niemeyer, Eduardo Reidy, MMM Roberto, Sílvio de Vasconcelos, Jorge 
Moreira, Vila Nova Artigas, Alcides Rocha Miranda, Demétrio Ribeiro, Luís 
Saia, Eduardo Corona, Paulo Thedim Barreto e tantos outros. Sem falar nas 
jovens gerações de arquitetos que, tomadas de sadia inquietude, forçam as 
resistências da terra e d'alma popular, buscando arrancar os  seus segredos 
e ouvir suas vozes (GRAEFF, 1960). 
 

Fiel ao caráter nacional Graeff considera que uma nova arquitetura não 
floresceria se fosse mais atenta aos "sábios" internacionais do que à voz da 
terra e à gente do Brasil. Enaltece o grupo de arquitetos brasileiros, pela 
assimilação dos ensinamentos e influências externas, porém com uma 
interpretação própria, na construção dessa escola carioca. Não cita o 
contemporãneo Holanda mendonça, mas parece claro que este contribuiu, 
como agente, para uma interpretação regional dessa mesma escola.

[106] Edifício Magazine Mesbla. Porto Alegre (1944). Arnaldo Gladosh. 
Fonte: LODER (2014:18). 
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 3.3 CONFLUÊNCIAS “LÁ e CÁ“ no QUADRO da ARQUITETURA 
GAÚCHA 
No plano nacional, Lucio Costa é a influência mais significativa na definição da 
arquitetura no Brasil, ao absorbver as ideias e princípios da arquitetura 
moderna, especialmente em Le Corbusier, e ao procurar uma forma de síntese 
desta influência com elementos da cultura brasileira, dentro de peculiaridades 
nacionais, como o clima, potencialidades e disponibilidades locais.  
Porém, a proximidade da fronteira gaúcha com o Uruguai e Argentina, aliada a 
identidades culturais históricas, permite um fluxo no sentido oposto e que 
provoca ao longo dos anos um processo de “vai e vem” e um quadro de 
influências recíprocas entre as localidades brasileiras e platinas75. Estes 
movimentos contemplavam, embora de forma sensível, a produção da 
arquitetura por profissionais platinos ou brasileiros, alternadamente, bem como 
a divulgação das tendências da arquitetura de um lugar para outro, nesta linha 
de fronteira. 

Assiste-se a um intercâmbio de ideias com arquitetos uruguaios, principalmente 
a partir de convites do Curso de Arquitetura do IBA de Porto Alegre para 
ministrarem aulas e seminários, e depois através de alguns projetos de 
arquitetura exemplares. 

                                                           
75 Bagé, a partir das primeiras décadas do século anterior, vivenciava um fluxo comercial e 
turístico com Montevideo e Punta del Este. Já Uruguaiana, com as províncias de Buenos Aires, 
Rosário e Santa Fé. 
 

Segundo Julio Gaeta (2009:52), percebe-se em Montevideo uma vocação 
renovadora já nas primeiras décadas do séc. XX. A criação da Faculdade de 
Arquitetura de Montevideo (1915), a atuação de novos arquitetos no cenário 
profissional, o Congresso Panamericano de Arquitetos (1920) e, principalmente, 
a vinda de Le Corbusier em 1929, são eventos que contribuem para a produção 
de uma arquitetura de qualidade nessa região além da fronteira, que se 
consolida a partir dos anos 40.  

As visitas de Le Corbusier ao Brasil e ao Uruguai e Argentina, em 1929 e 1936, 
contribuem para a redefinição do quadro da arquitetura dos três países (e de 
outros países da América Latina), e convergem para a identificação de ponto 
comum entre os contextos formadores das arquiteturas de “fronteira”: a 
utilização do ideário corbusiano.  

[107] Casa Juan Martinez (1930) Buenos Aires. Disponível em: <http://www.almargen.com.ar/?p=45>. 
[108] Casa Curutchet (1949), La Plata, Argentina. Disponível em: <http://www.arqchile.cl/curutchet01.jpg>, 
foto da  maquete. 
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Próxima da fronteira gaúcha, pode-se citar uma das primeiras manifestações de 
Le Corbusier na America Latina - a Casa Julián Martinez (1930). O projeto, 
concluído em dezembro de 1930, configura-se a partir de pilotis, com função de 
abrigo, acesso e serviço ao fundo, com escada caracol que liga ao pavimento 
superior com fechamento em vidro em sua totalidade. Acima, um terraço com 
piscina e outro dormitório em um hábil jogo plástico [107]. 

Em 1949, o Dr. Pedro Curutchet solicita a Le Corbusier o projeto de sua casa e 
consultório na cidade de La Plata, capital da província de Buenos Aires. A Casa 

Curutchet, plenamente inserida na malha figurativa da cidade, revela a 
capacidade de adaptação de uma proposta de matriz corbusiana, que 
contextualiza com as preexistências lindeiras déco e eclética, em ambos os 
lados [108]. 

 

 

 

 

 

 

Ampliando-se a abrangência das influências corbusianas, citam-se as 
confluências de fronteira, a partir dos países platinos como Argentina e Uruguai, 
a partir das viagens do arquiteto nessas localidades, da mesma forma que no 
Brasil, determinando fluxos multidirecionais de ideias. 

Constata-se, uma década depois, a assimilação dessas influências, em Porto 
Alegre, com a vinda de professores arquitetos uruguaios a Porto Alegre, alguns 
deles francamente partidários de Le Corbusier, como Carlos Gomez Gavazzo, 
destacado tanto por Demétrio Ribeiro quanto por Edgar Graeff. A característica 
marcante corbusiana no ensino da arquitetura e na atividade profissional desse 
arquiteto pode ter se iniciado a partir da visita de Le Corbusier ao Uruguai, em 
1929, quando vai à Casa Souto [109]. Gavazzo, alguns anos depois, entre 1933 
e 1934, frequenta o "studio" do arquiteto em Paris76. 

Porém, à influência corbusiana, supõe-se a soma do conhecimento da 
Arquitetura Moderna Brasileira, igualmente de matriz corbusiana, vindo a 
estabelecer uma certa identidade entre as arquiteturas "latinas", principalmente 
entre Uruguai e Brasil. Mas, no meio de trocas de experiências cariocas e 
platinas, o que seria definidor para o quadro da arquitetura gaúcha nas décadas 
de 40 e 50? 

 A década de 50 foi uma fase de grandes progressos para a arquitetura no 
Rio Grande do Sul (...). Alguns edifícios como o do Instituto de Pesquisas 

                                                           
76 Já mencionado, é um dos arquitetos indicados para dirigir a construção da Casa Curutchet, em 
1948. 

     
 

[109] Casa Souto C.G.Gavazzo (1927). Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/ 
revistas/read/arquitextos/12.138/4116>. 
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Biológicas, o do Colégio Estadual Júlio de Castilhos e do Tribunal de Justiça 
foram objetos de concursos públicos, já no início da década de 50 
(RIBEIRO, 1987:26). 

O contingente de prédios modernistas, em Porto Alegre a partir do final da 
década de 40, é retratado com excelência na publicação de Xavier e Mizoguchi 
(1987). Ali se incluem obras do uruguaio Fresnedo Siri,e do argentino Armando 
d'Ans entre outras de Holanda Mendonça e Edgar Graeff, e dos jovens 
arquitetos nos anos 50, como Luiz Fernando Corona, Carlos M. Fayet, Nelson 
Souza, Emil Bered, Moacyr Moojen Marques e Irineu Breitman, entre outros.  

A propósito, pode-se considerar que Porto Alegre tem o seu edifício-paradigma 
modernista. O Edifício Esplanada, projeto do arquiteto uruguaio - Roman 
Fresnedo Siri -, implanta-se de forma imponente na esquina da Avenida 
Independência com a Rua Ramiro Barcellos, frente à Praça Júlio de Castilhos. 
Silvio Belmonte de Abreu Filho classifica o edifício como exemplar, a partir 
dessa implantação marcante. Conforme Abreu: 

 Aldo Rossi defende que um “fato urbano’ adquire características de 
monumento tanto por seus valores em si (por sua função, arquitetura e 
simbolismo), quanto por seus valores de posição (enquanto localização, 
hierarquia e articulação com a estrutura primária da cidade e com os outros 
fatos urbanos). O Edifício Esplanada enquadra-se nas duas categorias 
(ABREU FILHO, 2004:91). 

As propostas "uruguaias" de Fresnedo Siri, concretizadas tanto no Hipódromo 
do Cristal (1951) [110], quanto no Edifício Esplanada, em 1952 [111], retratam 
exemplarmente a hegemonia da arquitetura de cunho corbusiano. Parece 
peculiar que um arquiteto não-brasileiro tenha se “infiltrado” no meio da 

produção da arquitetura local e implantado dois edifícios que podem ser 
considerados obras de referência da arquitetura moderna gaúcha, como 
enfatiza Abreu; 

É curioso que os dois projetos do uruguaio Fresnedo Siri em Porto Alegre 
sejam usualmente considerados entre os melhores exemplos de arquitetura 
moderna brasileira na cidade. O aparente paradoxo pode ser explicado pela 
origem e influências da arquitetura moderna no Uruguai, produzida por 
profissionais graduados numa escola antiga e consolidada, com forte 
tradição acadêmica: trata-se de uma arquitetura  obediente ao normativo, 
cujo elevado "nível médio" pode ser creditado a esta base acadêmica, e a 
uma prática comedida que não se expõe a muitos riscos (ABREU 
FILHO,2004:209).   

 [110] Hipódromo do Cristal (1951);   F. Siri . 
[111] Edifício  Esplanada (1952);  F.Siri .  
Fontes: WEIZENMANN, 2008. 
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Por outro lado, embora a Arquitetura uruguaia retrate predominantemente esse 
panorama mencionado, pode-se observar a influência moderna brasileira no 
Uruguai, amplamente divulgada na imprensa mundial. Com efeito, em 
específico, na fisionomia dessas duas obras, consideram-se identidades com Le 
Corbusier, mas também referências diretas da escola carioca, que já seria 
conhecida, a partir da divulgação internacional dos anos 40, no Uruguai. Brises, 
grelhas epidérmicas, colunatas monumentais, terraços e promenades envoltas 
na verticalidade de ambientes internos e relação com a paisagem, definem 
essas semelhanças e referências duplas . 

Deslocamentos em direção à fronteira, no encargo de implantar propostas de 
grande visibilidade como o Mercado de Uruguainana (1949) [112] e o Cine 
Hotel Consórcio Bagé (1955) [113], este quase no final da sua curta carreira, 
determinam outro desafio à Holanda Mendonça: introduzir esses novos 
argumentos em locais distantes, tanto de Porto Alegre quanto de Montevideo.  

 

 

 

 

 

 

Portanto, identificam-se“ lá”, a contribuição prática de Holanda Mendonça, e 
"cá”, as pinceladas platinas de Fresnedo Siri, em seus dois exemplares porto-
alegrenses, reforçadas pelos seminários acadêmicos de colegas uruguaios no 
IBA. Dois fluxos em direção gaúcha,praticamente, com as mesmas ideias. Essa 
característica fronteiriça do Estado do Rio Grande do Sul, principalmente em 
relação ao Uruguai, com uma capital relativamente próxima, aponta para um 

     
 

          
 

 

[112] Mercado Público de Uruguaiana (1949); perspectiva do arquiteto. Fonte: BUENO (2012). 

 

[113] Conjunto Cine Hotel Consórcio Bagé (1955); reprodução dos desenhos originais de Holanda 
Mendonça. Fonte: resedesenhos da autora . 
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quadro referencial além-fronteiras, unificado pelas visitas simultâneas de Le 
Corbusier aos dois países e suas influências persistentes. 

Considera-se que os "ensaios", projetos, visitas, aulas, palestras, encontros 
−experiências corbusianas no Brasil, Uruguai e Argentina − disseminam suas 
ideias além oceano, como foi a intenção do mestre, e criam um novo foco, que 
se amplia aos demais países latinos. Vê-se que as passagens de Le Corbusier, 
juntamente com o ambiente de divulgação da arquitetura moderna através da 
imprensa, tanto de outros arquitetos internacionais como dos arquitetos 
brasileiros, principalmente do grupo carioca, estão no cerne dos acontecimentos 
em solo gaúcho. Aí estão incluídas as tentativas “modernistas” de Niemeyer, 
Reidy e Moreira, as materializações exemplares do uruguaio Fresnedo Siri e o 
intercâmbio entre professores uruguaios, brasileiros, arquitetos e estudantes no 
Curso de Arquitetura do IBA. 

Mas Edgar Graeff e Holanda Mendonça, como emissários diretos do que se 
presenciou, apreendeu e "aprendeu" em solo carioca naquele momento, 
certamente constituem-se no elo definitivo para a divulgação e implementação 
de uma hegemonia moderna, que se vê confirmada pelas  materializações deste 
último na “linha de fronteira”. 

Assim, a partir da hegemonia dos padrões modernistas a partir dos anos 50, 
não é visível uma matriz gaúcha na área da produção da arquitetura que ateste 
alguma influência platina, e em específico, uruguaia. Presencia-se, nos finais 
dos anos 40, a partir da vinda de Holanda Mendonça e Graeff, a transferência 

direta dos pressupostos da escola carioca, os quais, igualmente, são 
coincidentes com o ambiente platino da época, mas não determinados por este. 
É um fator que define sensível não-limite para essas fronteiras, ou uma 
"porosidade", atestando referências simultâneas e recíprocas a partir de um 
mesmo emissor, Le Corbusier, e a escola carioca.  

Na cronologia ilustrada, registra-se que Le Corbusier é a referência "primária" 
em nível de América Latina, alicerçada pelas visitas, palestras e experências 
comuns, entre 1929 e 1936, influenciando o quadro da arquitetura moderna  
carioca − objeto de estudo −, até a década de 40 e a partir dela do Rio Grande 
do Sul, com o reforço de Edgar Graeff e Holanda Mendonça, emissários diretos 
da FNA nos últimos anos da mesma década.  
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II PARTE - OBRA & ANÁLISE 

4 CONTEXTO GERALda OBRA de HOLANDA MENDONÇA 

A vivência de Holanda Mendonça no Rio de Janeiro, imerso no ambiente da 
escola carioca, na época hegemônica no centro do país, instiga à investigação 
dos referenciais presentes na estratégia projetual do arquiteto. De fato, aspectos 
observados nas suas obras apontam para gestos projetuais inovadores 
especialmente na implantação urbana, se relacionadas com os preceitos 
corbusianos – premissa do objeto isolado no lote. Sob outro prisma, são 
consoantes com o ideário da escola carioca, numa adaptação daquela teoria em 
solo brasileiro82. 

O arquiteto, visivelmente signatário dos pressupostos modernistas que traz da 
sua escola e cidade de origem, encontra em Porto Alegre um contexto ainda 
resistente aos padrões modernos, o que define uma dificuldade maior em impor 
suas atitudes projetuais. Disposto a integrar-se ao contexto arquitetônico 
gaúcho, participa do concurso para anteprojeto do "Instituto de Pesquisas 
Biológicas" para o Departamento Estadual de Saúde (1950).  

 

                                                           
82 Concurso vencido pelo arquiteto e professor Demétrio Ribeiro. Ver item  3.1 "A formação do 
curso de arquitetura do IBA" 
 

Já em suas primeiras obras, divulga imagens de seu trabalho, através do 
fotógrafo João Alberto Fonseca da Silva [114][115]. Luiz Carlos Felizardo, em 
“Retratos 3x4 de alguns amigos 3x9“, comenta esta primazia: 

(...) segundo João Alberto, Holanda Mendonça é o primeiro arquiteto que lhe 
passa uma visão de arquitetura, e de quem faz os primeiros trabalhos 
profissionais com esse tema, em fotomontagens e fotos de maquetes dos 
projetos do arquiteto, que confirmam essa relação profissional entre 
arquiteto e fotógrafo (FELIZARDO,2002: 42).   

 

 

[114] Edifício Formac; foto de João Alberto de maquete de Francisco de Oliveira, 1952. Fonte: 
acervo Uniitter 
[115] Edifício Formac; montagem fotográfica de João Alberto Fonseca da Silva, 1952. Fonte: 
acervo Uniritter.  
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O marco inicial na divulgação da obra de Holanda Mendonça é, certamente, a 
edição “Arquitetura Moderna em Porto Alegre” de Alberto Xavier e Ivan 
Mizoguchi (1987) [116]. Esta descreve a Casa Casado d’Azevedo, os edifícios 
"Santa Terezinha", "Formac", "Consórcio" e apresenta a perspectiva do 
projeto do Edifício Santa Cruz, em sua versão aprovada na Prefeitura 
Municipal, em 1956.  

Na tese intitulada “Arquitetura Moderna Brasileira em Porto Alegre: sob o mito 
do gênio artístico nacional”, Luís Henrique Haas Luccas (2004) discorre sobre 

os rumos da arquitetura no Rio Grande do Sul, no período em que chegam 
Edgar Graeff e Holanda Mendonça. Entre outras afirmações, define que a 
experiênia periférica da arquitetura moderna brasileira ocorrida em Porto Alegre 
demarca a tentativa de se estabelecer uma unidade nacional, a partir do que 
estava ocorrendo no eixo Rio-São Paulo. Conforme Luccas, um conjunto de 
exemplares, na década de 50, demonstra os recursos da nova sintaxe adotada: 

(...) a invariável base retraída, expondo a estrutura à guisa de pilotis, em 
busca do efeito de suspensão; o corpo do prédio utilizando uma composição 
a partir de uma "caixa corbusiana", explorando modenaturas através de 
planos perpendiculares às fachadas e eventuais elementos de proteção 
solar herdados da escola carioca, e os áticos enriquecidos por formas leves, 
às vezes centrífugas, produzindo porosidades e sombreamentos; entre 
outras características usuais (LUCCAS, 2004:154).  

O caso de Porto Alegre, muito mais que qualquer outra localidade periférica do 
país, tem uma situação atípica e, por que não dizer inusitada. A migração 
simultânea de dois arquitetos diplomados na FNA, do Rio para Porto Alegre, 
sem a passagem por atividades profissionais intermediárias que oportunizassem 
alteração nos seus referenciais teóricos (adquiridos na ENBA/FNA), possibilita 
pressupor que os projetos e postulados posteriores de ambos estariam calcados 
em experiência puramente  acadêmica.  

Recém formados, encaixam-se em fortes canais no ofício da arquitetura de 
Porto Alegre, como a ABC, a AMG, setores públicos e acadêmicos do Curso de 
Arquitetura do IBA e depois da FAU. Embora com algumas resistências às 
inovações, eram os locais mais favoráveis à assimilação das novas ideias que

[116] Capa da edição "Arquitetura Moderna em Porto Alegre" de Alberto Xavier 
e Ivan Mizoguchi. 
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estavam sendo divulgadas nacionalmente. Aportam como  “mensageiros” 
diretos da arquitetura entabulada como de vanguarda. 

Em sua tese, Luccas (2004), no item com o título “A arquitetura moderna foi ao 
mercado imobiliário”, reforça a importância de Holanda Mendonça na difusão da 
linguagem moderna de raiz carioca na arquitetura “massificada” da construção 
civil. Luccas refere-se ao pioneirismo de Holanda Mendonça e descreve, 
inclusive com ilustrações, alguns trabalhos peculiares como a Casa do 
Pequenino, o Mercado de Uruguaiana, os edifícios Santa Terezinha, Formac, 
Consórcio, Cerro Formoso e Santa Cruz, bem como as casas Dante 
Campana e Casado d'Azevedo. Os três primeiros também fazem parte do 
"Inventário da Arquitetura Moderna de Porto Alegre" (COMAS, 2013).  

 

 

 

 

 

 

Os primeiros exemplares de Holanda Mendonça a serviço da SOP - Secretaria 
de Obras Públicas do Estado - Casa do Pequenino [119], Grupo Escolar IAPI83 
[118] e Mercado de Uruguaiana [117] são em programas instuticionais 
condicionados a investimentos públicos. Estes testam a inexperiência de quem 
desenha seus primeiros projetos profissionais em respostas, ainda que 
“tímidas”, atreladas aos pressupostos modernistas adquiridos na academia. 
Casualmente em amplos lotes, com fachadas em três faces, Holanda Mendonça 
escolhe uma como principal, elegendo as demais secundárias - cegas ou com 
gestos diferenciados.  

 O projeto para o Grupo Escolar da Vila IAPI, um tipo patio, revela frontalmente 
uma fachada principal configurada por alvéolos contornando esquadrias e 
pilotis, deixando em plano secundário lateral cega arrematada por pano 

envidraçado da escada. Distribui internamente áreas delimitadas por pilotis, 
alvéolos e janelas contínuas.  

Assim, o arquiteto demarca inicialmente a linguagem a ser seguida, através de 
propostas com características de "objeto isolado", situações diversas às 
encontradas para os edifícios multifamiliares e mistos implantados entre 
medianeiras e nas esquinas das ruas centrais de Porto Alegre e outras cidades, 
condições urbanas que vão conduzir a maioria de seus trabalhos posteriores.

                                                           
83A reportagem de 22 de setembro de 1949, do extinto jornal "Folha da Tarde",divulga o 
lançamento da pedra fundamental do Grupo Escolar da Vila do IAPI, com a presença do 
Secretário de Educação do Estado, da chefia da Secretaria de Obras da época e de Holanda 
Mendonça (BUENO, 2012). 

[117] Mercado de Uruguaiana (1949). Fonte: redesenho da autora 
[118] Grupo Escolar IAPI (1949); Fonte: acervo Marcos Bueno 2009 
[119] Casa do Pequenino (1947). Fonte: redesenho da autora. 
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Holanda Mendonça, Edgar Graeff e os arquitetos recém formados do IBA, como 
Emil Bered, Roberto Veronese, Carlos M. Fayet e Luiz Fernando Corona 
configuram seus exemplares a partir dessas duas situações vinculadas às 
características do parcelamento: 

 

 

(...) os edifícios implantados em esquinas explorando uma configuração legível como 
um falso volume platônico, como estratégia dominante; e os edificios entre medianeiras, 
que tentavam suplantar as dificuldades impostas à orientação satisfatória dos cômodos, 
através da aplicação usual do partido aditivo (...) o primeiro caso também pode ser 
entendido como associação de dois sólidos de dupla orientação, formando uma 
cantoneira (LUCCAS, 2004:155). 

[120] Edifícios em lotes entre medianeiras, em ordem cronológica de projeto: Santa Terezinha (1950); Excelsior (1952); Cerro Formoso (1952); Ricardo Eichler (1953); São Sebastião (1953); Zanin (1953); General 
Osório (1955) e Santa Cruz (1955). Fonte: redesenhos da autora. 
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Entre medianeiras estão os edificios localizados na zona central de Porto 
Alegre: Santa Terezinha (1950), na Avenida Salgado Filho; Excelsior (1952), 
na Rua Riachuelo; Cerro Formoso (1952), na Praça Júlio de Castilhos, entre 
Av. 24 de Outubro e Av.Independência; São Sebastião (1953), na Av. 
Independência; Ricardo Eichler (1953), na Rua Dr. Flores; General Osório 
(1955), na Av.Borges de Medeiros e Edifício Santa Cruz - frentes para Rua dos 
Andradas e 7 de Setembro (1955). Em Erechim, o Edifício Zanin (1953). [120]  

Em terrenos de esquina, os "falsos" volumes, os quais continham internamente 
as mais diversas estratégias tipológicas e espaciais, configuram-se inumeras 
vezes no rol de alternativas projetuais de Holanda Mendonça, para seus 
edifícios na zona central de Porto Alegre, invariavelmente compostos por 
elementos de arquitetura e de composição da escola carioca, em maior ou 
menor grau. 

 

 

 

 

 

Nessa estratégia de esquina, que sugere um volume único prismático situam-se 
os edifícios Formac (1952) - na Av. Mauá com Travessa Leonardo Truda - e 
Consórcio (1956) - na mesma avenida com o Largo do Cairú -, exemplares 
icônicos de autoria de Holanda Mendonça, incluídos na historiografia da 
arquitetura moderna gaúcha. Ainda cita-se: Banco da Província Farrapos 
(1952), esquina com Quintino Bandeira; Edifício Vista Alegre (1952), esquina 
da Duque de Caxias com Rua Espírito Santo e Edifício Flores da Cunha 
(1953), esquina da Av.Independênica com Rua Cel. Vicente. Em Erechim o 
Clube do Comércio (1949), na esquina da Av.Maurício Cardoso com Av. 
Nelson Ehlers. [121]. 

[121] Edifícios em lotes de esquina, em odem cronológica: Clube do Comércio de Erechim (1949); Formac (1950); Banco da Província Farrapos (1952); Vista Alegre (1952), Flores da Cunha (1953) e 
Consórcio (1956). Fonte: redesenho da autora.  
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No tema residencial unifamiliar, destaca-se a Casa Casado d'Azevedo84 [122] 
como paradigma da arquitetura doméstica porto-alegrense. Conhecida no meio 
arquitetônico como exemplar que retrata de forma integral os pressupostos da 
escola carioca, é encargo que surge nos seus primeiros anos, a partir de um 
cliente plenamente predisposto às inovações com fisionomia modernista.  

Fecha toda a testada com um volume único, suspenso por pilotis, que envolve 

                                                           
84 Imagens com a primeira versão, com interrupção dos brises para inserção do balcão e com 
brises contínuos, na versão construída. 

 

 

acessos  e encaminhamentos em promenade architecturale e um arranjo 
direcionado  para contemplação do hipódromo, então ainda em funcionamento. 

Pode-se ainda pontuar do elenco de propostas unifamiliares do arquiteto a Casa 
Dante Campana (1950) - primeiro projeto -, a Casa Holy Ravanello (1953) e a 
Casa Nicanor Gomes (1956), em Bagé [123]. Representam características 

[122] Casa Casado d'Azevedo (1950). 1ª proposta (acima) 
e 2ª proposta (abaixo). Fonte: redesenhos da autora. 

 

[123]  Projetos residenciais unifamiliares em ordem cronológica: Casa Dante Campana (1950); Casa Holy Ravanello (1953) e Casa Nicanor Gomes (1956). 
Fonte: redesenhos da autora.  
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projetuais correntes no seu conjunto de obras, com clientes da elite social e 
cultural gaúcha, da mesma forma que a Casa Casado d'Azevedo.85 

Todas apresentam visíveis aplicações de referencias modernistas, tanto na 
lógica da distribuição dos espaços, e no uso de elementos de arquitetura como 
brises, cobogós, terraços e janelas contínuas, quanto nos volumes resultantes, 
que revelam a suspensão do pavimento superior em bloco uniforme com 
dormitórios ou compartimentos nobres do programa, sempre de acordo com a 
orientação solar. Porém não traduzem explicitamente a lógica carioca na 
íntegra, principalmente em nível de fachada, sendo que na última residência 
comparecem, em paralelo, outras tendências. 

Na amostragem da tese, organizada a partir de quesitos topológicos e 
programáticos como os expostos acima, observa-se que os argumentos de 
Holanda Mendonça aparentam um lógica estritamente ligada a esses fatores. 
Estes determinam fachadas com os mesmos critérios epidérmicos e 
configurações geométricas, espaciais e funcionais de vinculação com o lote, em 
nível do térreo, corpo do edifício e "coroamentos" com soluções atreladas aos 
princípios corbusianos, em maior ou menor grau.  

Já nos programas residenciais unifamiliares, em terrenos de esquina, coloca 
nas propostas uma negação dessa situaçao topológica, com fachada "lateral" 
                                                           
85 Dante Campana era representante da "Predial Formac", para quem faz o projeto do Edifícío 
Formac, dois anos após; Holy Ravanello, contador e professor da Univerdidade Federal do Rio 
Grande do Sul e Nicanor Gomes - proprietáro rural e pecuarista bajeense. 

praticamente cega e sem critérios plásticos aparentes. A partir dessa 
observação, permite-se concluir que, Holanda Mendonça parece à vontade, em 
lançamentos de uma fachada − entre medianeiras −, ou de duas − nas 
propostas de edifícios de esquina −, que exigem sistematicidade e que resultam 
em prismas aparentes, o que não acontece nessa residência em lote de 
esquina, que aparece com proposta visivelmente definida com demarcação de 
frontalidade.  

Dessa forma, ao vislumbrar-se exemplares de Holanda Mendonça, para 
clientela "seleta", que lhe disponibiliza lotes nas principais avenidas e radiais 
porto-alegrenses (como Farrapos86, Independência87, Mauá, Borges de 
Medeiros88, Salgado Filho89, e Duque de Caxias, bem como na Praça Júlio de 
Castilhos e Rua Comendador Caminha (em frente ao antigo hipódromo), em 
sítios considerados diferenciados qualitativamente, confirma-se a capacidade de 
penetração do arquiteto no mercado imobiliário da cidade. Vinculado ou não à 

                                                           
86 Simone Pretto Ruschel em “A Modernidade na Avenida Farrapos” (2004), apresenta o Edifício 
Banco da Província, o qual, conforme Goidanich,em seu artigo de 1956 cita esse  projeto do 
arquiteto. 
87 Na sua tese de doutorado "Edificios de apartamentos:um tempo de modernidade no espaço 
privado estudo da radial Independência/24 de outubro – Porto Alegre – nos anos 50" (2005), 
Raquel Lima menciona o espigão conformado pelo eixo da Avenida Independência e Rua Vinte e 
Quatro de Outubro, onde consta projetos de Holanda Mendonça, como os edifícios Flores da 
Cunha, São Sebastião e Cerro Formoso. 
88 O Edifício General Osório figura em "Arquitetura da Verticalidade na recém-aberta Avenida 
Borges de Medeiros", de Paulo Cesa Filho (2003). 
89 As dissertações de Fernanda Jung Drebes -“O edifício de apartamentos e a arquitetura 
moderna” - e,”A história de uma via: o advento da arquitetura moderna e a configuração da Av. 
Salgado Filho, Porto Alegre1940-1970”, de José Carlos Marques discorrem sobre o Edifício 
Santa Terezinha (1950), de Holanda Mendonça, exemplar constante nessas vias. 
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empresa ABC, infiltra-se na elite porto-alegrense, expandindo-se a partir dela 
para outras localidades gaúchas.  

No interior do Estado, além dos projetos já mencionados em Erechim e 
Uruguaiana, vê-se em Bagé, além da Casa Nicanor Gomes, o conjunto Cine 
Hotel Consórcio Bagé, ambos constantes na amostragem definida na tese. 
Nesse empreendimento, que se viabiliza a partir da demolição de um 
equipamento secular da cidade como o “Mercado Público”90 [124], utiliza-se 
com propriedade o ideário corbusiano. Não só transfere à obra imagem e 
elementos figurativos da Arquitetura Moderna, mas vai além disso: ao receber  

                                                           
90 Curiosamente, projeta o Mercado de Uruguaiana em 1949, um tipo pátio, geometria e tema 
identico a o Mercado Público que é demolido para a construção do conjunto Cine Hotel 
Consórcio Bagé. 

para o projeto um lote tipo quarteirão, entre duas praças, estabelece conexões, 
esquinas, diálogos e permeabilidades com a escala urbana do entorno, criando 
um novo “fato urbano”para a cidade [125]. 

Observa-se a postura peculiar de Holanda Mendonça na implantação de suas 
propostas - recursos que demonstram habilidade na acomodação dos edifícios, 
algumas vezes em substituição a “velhos” exemplares com funções importantes 
para a cidade -, e sempre vinculadas à utilização do ideário corbusiano e da 
escola carioca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[124] Vista parte do antigo "Mercado Público" e construção bloco de apartamentos José Carrion Móglia do conjunto Cine Hotel Consórcio Bagé (1955/56). Fonte: acervo Delvair Camargo. 
[125] Conjunto Cine Hotel Consórcio Bagé (1955). Redesenhos da autora  incluindo estudo  volumétrico do bloco previsto pelo autor para Hotel e Edifício de Apartamentos. Fonte: redesenho da autora.  
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No desenvolvimento deste item faz-se o exame dos exemplares a partir das 
categorias de análise definidas, expondo-se as suas particularidades projetuais. 
Do contexto geral da obra de Holanda Mendonça, destaca-se a amostragem de 
21 exemplares em alguns grupamentos, a partir de identidades diversas, como: 
a Casa do Pequenino e o Mercado de Uruguaiana - primeiros exemplares e a 
serviço do poder público -, os programas especiais em Erechim - o Edifício 
Zanin e o Clube do Comercio de Erechim -; os programas residenciais 
unifamiliares - as casas Dante Campana, Casado d´Azevedo, Holly Ravanello 
e Nicanor Gomes -; os edifícios multifamiliares em lotes de meio de quadra - 
Santa Terezinha, Excelsior, Cerro Formoso, Ricardo Eichler, São Sebastião 
e General Osório -, edifícios multifaliares em lotes de esquina - Vista Alegre e 
Flores da Cunha - e os edifícios comerciais - Formac, Banco da Província e 
Consórcio. Pelas características especiais faz-se análise isoladamente dos 
conjunto Cine Hotel Consórico Bagé e Edifício Santa Cruz.   

Na amostragem, os grupamentos de origem diversa, tem exemplares  
apresentados em ordem cronológica, o que deve permitir a identificação de 
critérios projetuais "evolutivos" na  projetação do arquiteto, entre uma obra e 
outra, bem como de estabelecer paralelos temporais com obras cariocas de 
referência.   

Em função do curto período que Holanda Mendonça desenvolve sua obra, 
desconsidera-se a identificação de "fases" na sequência dos exemplares dessa 
amostragem. Os dados temporais, conforme datas pesquisadas, devem permitir 

a distinção entre seus "primeiros" ou "últimos" encargos, pressupondo-se 
aspectos como graus de maturidade na data de projeto, possíveis aplicações de 
elementos constantes nas propostas anteriores e paralelas, tanto do contexto 
carioca, de referência, quanto do meio gaúcho. Tambem avaliar a atuação 
diferencial dos clientes - muito ou pouco permissivos ou parceiros na adoção 
plena ou parcial das estratégias correntes do repertório do arquiteto, no 
momento de projeto.   

Precedida de breve exposição de dados relevantes para o estudo, em cada 
subgrupo ou exemplar isoladamente, segue-se com as incursões analíticas 
propriamente ditas, a partir das categorias pré-definidas, expostas nos itens 
Inserção Urbana, Percursos, Estrutura Formal/Síntese Analítica e Aplicação da 
Matriz de Análise, ilustrados por imagens, diagramas e quadros indicativos. 

No mapa de localização dos exemplares [126] vê-se os edifícios multifamiliares 
e comerciais implantados nas radiais mais importantes de Porto Alegre, sendo 
as casas situadas em bairros residenciais próximos ao Centro. Já os 
exemplares de Erechim, Uruguaiana e Bagé situam-se no miolo central dessas 
localidades. Este fato sinaliza o perfil dos clientes de Holanda Mendonça, 
proprietários de lotes valorizados e que suscitavam, via de regra, programas 
diferenciados. 
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 [126] Mapa de Localização dos exemplares da amostragem. Fonte: da autora com dados do Google Earth.  
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5 CATEGORIAS de ANÁLISE 
Conforme a delimitação proposta, o desenvolvimento da tese embasa-se no 
conhecimento do ambiente da Arquitetura no período de estudo, bem como 
estabelece relações com arquiteturas passadas. Desde a modernidade 
incipiente, ainda pragmática, que culmina no modernismo ortodoxo corbusiano e 

miesano sucedem-se várias correntes. 

Segundo José Artur D’aló Frota, mesmo antes desse momento, os arquitetos 
cariocas até os primeiros anos da década de 30 receberiam a influência de 
várias correntes arquitetônicas europeias, como mostram muitos de seus 
projetos – primeiras tentativas modernas cariocas – em respostas bastante 
atualizadas para a época (FROTA, 1997:270). 

Vê-se, então, a concepção da arquitetura envolta a uma grande rede de 
caminhos que se bifurcam e se cruzam, possibilitando sempre traçar novos 
trajetos e novas conecções. Essas vinculações analógicas com contexto 
histórico anterior, ou paralelo, exigem o conhecimento de parâmetros na 
investigação dos métodos compositivos que participam do projeto de 
Arquitetura. 

Aspectos tipológicos, estruturais, inserção urbana, entre outros, concomitantes 
ou não, atuam como uma conjunção de similaridades que podem convergir para 
se estabelecer um vínculo analógico com outro exemplar de referência. O 
pensamento analógico vincula o tipo a uma trama de correspondências. Do 

mesmo modo, o tipo proporciona à arquitetura uma forte cadeia interna pela 
qual cada obra, além de ser única, é uma tradução de outras.  

A identificação de similaridades, a partir das categorias propostas no trabalho,  
entre os exemplares de Holanda Mendonça retirados nessa amostragem, é 
previsível, já que, além da autoria comum, têm propostas que se inserem, via de 
regra, no ideário corbusiano, e por conseguinte, da escola carioca.  

As teorias e estratégias metodológicas mencionadas nas quatro categorias, 
aliadas à intenção de estabelecer analogias com referenciais da escola carioca 
são foco fundamental desta pesquisa. Igualmente as relações com o contexto 
teórico, que abrange os ambientes acadêmicos da FNA e da FAU do IBA de 
Porto Alegre (pela atuação de Edgar Graeff), bem como  panoramas das 
arquiteturas produzidas no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, deve permitir 
a configuração de um quadro compreensivo da atividade projetual de Holanda 
Mendonça.   

5.1 INSERÇÃO URBANA 
O contexto histórico, social, econômico da cidade interage com qualquer objeto 
arquitetônico nela inserido, bem como com usuários e observadores. Lynch 
identifica a importância da abordagem sensorial do espaço urbano nas formas 
de percepção a partir de algumas propriedades relacionais entre indivíduos e o 
meio ambiente - diretamente ligadas às imagens e à memória. Afirma que todo 
cidadão possui numerosas ligações com algumas partes da sua cidade e a sua 
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imagem "está impregnada de memórias e significações” (LYNCH, 1982:11), 
numa dimensão de análise com a visão do usuário, a partir das formas que este 
vê, sente, compreende, e utiliza, e como se apropria dos espaços da cidade e 
de sua forma.   

Entre os elementos considerados por Lynch, atuantes na identificação de um 
lugar - caminhos, limites, bairros, pontos nodais e marcos -,  estes últimos são 
elementos pontuais, como torres, esculturas e edifícios, com características 
históricas, singulares e de inserção por contraste ou por alguma característica 
peculiar na paisagem urbana. Incorporam-se à essa imagem significados extras 
- marcas ou fragmentos metafóricos - assimilados pelos perceptores, 
transformando-se em imaginário. 

Em outra abordagem, Aldo Rossi também refere-se a questões vinculadas à 
imagem. Diz que “a cidade é a memória coletiva dos povos; e como a memória 
está ligada a fatos e a lugares, a cidade é o locus da memória coletiva” (ROSSI, 
1995:198). Na sua teoria, os edifícios, assim como as avenidas, ruas e praças, a 
eles incorporados não são apenas imagens compostas por valores 
arquitetônicos, mas a estes, somam-se imagens culturais e simbólicas. Estas, 
consolidadas através dos tempos, formam um imaginário coletivo, que vincula 
cada modelo em particular à percepção da cidade como um todo.  

Para Rossi a concepção arquitetônica está vinculada à correta articulação 
desses elementos da memória, do locus e do desenho. Reconhece a distinção 

entre a cidade concreta e a cidade da imagem e da memória, construção que 
supera e transcende a própria materialidade, em processo que nasce da relação 
entre o individuo e a cultura. Essa compreensão comporta a identificação do 
valor da cidade real, enquanto artefato, e a representação da cidade, isto é, o de 
significados simbólicos aos quais se associa a essa materialidade.   

O objeto modernista de matriz corbusiana, inserido no desenho urbano 
figurativo, em cidades com centros urbanos consolidados, de uma forma ou de 
outra vincula-se a esse imaginário, bem como se integra a essa cidade 
contemporânea e incorpora valores materiais - de posição, de desenho e 
imateriais - da inserção do edifício no imaginário coletivo da cidade. 

Arnheim (1988:11) relaciona o espaço e a forma, sua geometria, a percepção do 
objeto propriamente dito e o seu contexto. Para ele, as forças perceptivas que 
organizam as configurações visuais e que lhes conferem expressão se 
encontram corporizadas na geometria da arquitetura do objeto, bem como na 
geometria do espaço circundante.  

Na realidade, há uma dependência do espaço circundante na leitura dos objetos 
arquitetônicos. Na Arquitetura Moderna, é visível o fascínio pela arquitetura de 
edifícios em detrimento da arquitetura da cidade como um todo.  

A presumível qualidade arquitetônica de edifícios soltos no lote é suficiente para 
absorver a atenção de qualquer observador, pela sua estética e rigor de 
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desenho. Necessitam desse isolamento para poderem ser apreciados, e como 
tal “contribuem para a cidade enquanto objetos interessantes e singulares” 
(LAMAS, 1995:307).  

Segundo Phillipe Panerai (1983), a autonomia dos edifícios e da arquitetura com 
relação à cidade começa no século XIX com o isolamento dos monumentos 
que, mesmo que ainda implantados em situação urbana (praças, esplanadas, 
perspectivas), já se libertam das restrições de parcelamento às quais as outras 
edificações continuam submetidas. Com o Movimento Moderno, assiste-se a 
uma monumentalização geral da construção, a geração de formas urbanas 
autônomas, o destaque do objeto isolado.  

Porém, em contrapartida, mesmo Le Corbusier − um dos atores dessa lógica da 
arquitetura como "monumento"−, adapta-se à estratégia da contextualização, 
em seu único projeto construído na América Latina: a Casa Curutchet em La 
Plata (1948). Silvia Leão (2007) afirma que o “fascínio” na contemplação desse 
objeto resulta de uma exceção dentro da obra de Le Corbusier, única residência 
do arquiteto construída na América Latina e, sem dúvida, a que melhor 
representa a compatibilidade entre modernidade arquitetônica e urbanismo 
figurativo. Outras obras corbusianas anteriores, até mesmo de outros 
programas, também se implantavam em lotes urbanos, mas a Casa Curutchet é, 
talvez, o exemplo em que a “inserção” é mais efetiva, sem abandonar os  
pressupostos de sua teoria, como o uso dos cinco pontos e da promenade 

architecturale, bem como acrescentando elementos complementares como 

brise-soleil e a visível aplicação do "Modulor". Faz uma leitura minuciosa das 
características tipológicas, geométricas e compositivas das residências vizinhas, 
enfatizando na cidade figurativa, em lote profundo e estreito, uma sequência de 
espaços e volumes definidos entre paredes medianeiras e mediados por pátios 
internos (LEÃO, 2007:12). 

Le Corbusier não se adapta à ordem da quadra de ocupação periférica 
tradicional, tal como estabelecida pelo plano urbano do Rio de Janeiro, na 
ocasião das proposta para o Ministério da Educação − M.E.S.. Em vez de uma 
massa sólida com fachadas majestosas cercando o lugar por todos os lados, 
projeta, em 1936, juntamente com a equipe91, uma forma livre, "elevada por 
colunas", de maneira a não ser necessário percorrer o contorno da quadra para 
acessar o prédio, e sim, atravessar a distância  em movimento diagonal por 
entre as colunas. É um partido que desencadeia um uso diferenciado do espaço 
a partir de forma não usual e contrastante em relação ao entorno figurativo 
(HERTZBERGER, 1999).    

Assim como em Le Corbusier, onde na inserção urbana de seus objetos se 
identificam estratégias funcionais, simbólicas, poéticas, estéticas, dentro dos  
pontos de vista urbanístico, ambiental, visual e arquitetônico, relacionados com 
a tradição e característica do lugar, são visíveis em Holanda Mendonça os 
mesmos exercícios de contextualização, já que encontra a seu dispor cidades e 
ruas com conteúdos urbanos figurativos. 
                                                           
91  Ver item 1.2 Os Cenários de Holanda Mendonça. Cenário II – O Ministério. 
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O espaço aberto das cidades, vinculado ao traçado xadrez, e envolventes dos 
lotes, repercute na organização geral dos objetos. O espaço construído - massa 
material com seus fragmentos - tem sua leitura vinculada ao espaço aberto 
contíguo, os quais se sustentam mutuamente. Alternam-se como figura e fundo 
(DIEZ, 1996:144). Em situações de fachadas contínuas, o espaço aberto exclui-
se como fundo, quando o espaço construído passa a ser uma grande figura, 
perceptível a partir da rua ou avenida - espaço aberto frontal. Na medida em 
que se introduzem recuos laterais e frontais, os edifícios configuram-se como 
figuras contornadas por espaços abertos, que passam a ser definidos como 
fundo. 

Portanto é pertinente a identificação dessa dualidade figura-fundo, no sentido de 
ampliar-se a percepção além do objeto isolado, através da inclusão dos 
conceitos que introduzem o exemplar no imaginário e no contexto urbano no 
qual está inserido. A análise contextual do objeto no entorno imediato e no 
imaginário da cidade, deverá ser conduzida desde a investigação de possíveis 
intenções contextuais do autor no momento da concepção do projeto, até a 
verificação da real inserção deste na cidade, ou seja, até a concretização 
dessas atitudes projetuais (GONÇALVES, 2006).         

Conforme Lamas, a qualidade arquitetônica de diferentes edifícios isolados ou 
justapostos nunca poderia por si só dar forma ao meio urbano.  

(...) “um conjunto de qualidade, se não for integrado num contexto, surge 
desarticulado e desprovido de verdadeira significação, tal como um conjunto 

de palavras não chega a construir uma frase. O discurso arquitetônico 
pressupõe a relação dos edifícios com o espaço urbano e o seu 
enquadramento numa estrutura” (LAMAS, 1995:307). 

De acordo com Arís (1993), o tipo baseia-se em um constante processo de 
transformação e em uma contínua abertura do sistema em que opera. Daí vem 
o pensamento que considera o procedimento tipológico como um modo 
congruente de intervir na cidade, já que também a própria cidade, na cultura 
contemporânea, é vista como uma estrutura sempre incompleta, na qual se vão 
incorporando novos ingredientes, novos edifícios. 

Os objetos arquitetônicos de Holanda Mendonça, inseridos em ambientes 
urbanos das cidades gaúchas, revelam intenções projetuais no campo da 
morfologia urbana, nas quais podem ser aplicados os enfoques contextuais de 
Lamas e Diez.  
 
Supõe-se que o arquiteto, assim como outros que se transferiram para centros 
periféricos do Brasil, tenha realizado "árduo" exercício de adaptação dos 
referenciais de seu ambiente acadêmico e ambiente urbano carioca, a seus 
encargos no Sul, o Rio de Janeiro é uma cidade com características climáticas 
diversas às cidades gaúchas, e clientela com aporte social, econômico e político 
diverso do cliente gaúcho. 
 
Assim, na análise da inserção urbana, deve-se identificar prováveis identidades 
e idiossincrasias dos objetos integrantes da amostragem desse
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trabalho, relacionadas com os ícones modernistas − referenciais temporais do 
arquiteto − e as adaptações dessas idéias ao ambiente construído gaúcho. 
 
As propostas de Holanda Mendonça, algumas para o poder público e as demais  
para clientes da iniciativa privada, de importância cultural e/ou econômica, 
localizam-se em sua maioria em Porto Alegre, ´e nas cidades de Erechim, 
Uruguaiana e Bagé. Estão inseridas em lotes urbanos, em malha figurativa 
tradicional, condicionadas às legislações vigentes, às situações topológicas, à 
orintação solar, aos limites e geometria dos lotes e, logicamente, ao programa. 
Materializam dessa forma exercícios de adaptação, com vínculos em maior ou 
menor grau de utilização desses referenciais cariocas. 

5.2 PERCURSOS 
A ideia do percurso na arquitetura se configura por conjunto de propriedades 
materiais que forçam a experiência da contemplação do objeto arquitetônico em 
diferentes posições e pontos de vista, bem como a relação entre o objeto e o 
fruidor. A estratégia conceitual a ordenar o objeto tanto internamente quanto 
externamente, demonstrada por Le Corbusier na Villa Savoye, revela a origem 
do conceito de promenade architecturale implícito na declaração conhecida nos 
meios da arquitetura moderna: 

A arquitetura árabe nos dá um ensinamento precioso. Ela é apreciada no 
percurso a pé; é caminhando, se deslocando que se vê desenvolverem as 
ordenações da arquitetura. Trata-se de um princípio contrário à arquitetura 
barroca que é concebida sobre o papel, ao redor de um ponto teórico fixo. 

Eu prefiro o ensinamento da arquitetura árabe (CORBUSIER, 1935:24 apud 
MACIEL, 2002:23).  

O tema da espacialidade, embora mais recentemente tenha se inserido como 
objeto de reflexão teórica no campo da arquitetura por seguidores de Le 
Corbusier, foi mencionado desde a Antiguidade. Platão define o espaço como 
chora, container ou receptáculo material de todas as coisas, ou uma condição 
abstrata que somente poderia ser apreendida pela razão92. Já de Aristóteles é a 
noção de espaço decorrente de uma relação percebida entre objetos, 
conceituação de espaço para a escala humana, o espaço relacionado ao corpo 
humano e aos objetos (AGUIAR, 2006).  

A espacialidade na arquitetura tem pesquisa iniciada por estudiosos alemães do 
final do séc. XIX, como August Schmarsow e Adolf Hildebrand, que introduzem 
a einfühlung, enfocando o papel do espaço - conceitual e experiencial - na 
cultura arquitetônica, incorporados posteriormente ao movimento moderno. 
Segundo Renato de Fusco, a cultura do einfühlung coloca valor estético nas 
ações subjetivas que emprestam sua emoção ao processo de constituição dos 
objetos. É a empatia que absorve poéticas distintas e de diferentes 
experiências. Produz a primeira teoria da expressão, ao questionar a posição do 
racionalismo de atribuir propriedades objetivas às coisas (DE FUSCO, 1986).

                                                           
92 Palavra extraída do Timeu de Platão, que significa um lugar que contém, a cada momento, as 
variações de fogo, ar, terra e água, ciclos de um mesmo elemento, cujas qualidades são 
cambiantes, elementos cuja aparência é variável. (ZONNO, 2014) 
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O espaço − como matéria espacial –, se ocupa das características e 
propriedades do vazio. Interessa a forma do vazio − espaço livre entre os 
objetos − e seu modo de arranjo, tanto na escala do interior dos edifícios, 
quanto na escala dos interiores urbanos. Ao invés da figura, o estudo da 
espacialidade focaliza o fundo, como vazio, domínio espacial do corpo e cenário 
no qual o movimento acontece.        
Em um enfoque inovador, Schmarsow propõe uma visão da arquitetura a partir 
do interior, com o observador em movimento (SCHMARSOW, 1994 apud 
AGUIAR, 2006:77). 

 (...) Nosso senso de espaço (raumgefühl) e nossa imaginação espacial 
(raumphantasie) pressionam na direção da criação espacial 
(raumgestaltung); numa busca de satisfação através da arte. Chamamos 
essa arte arquitetura; de um modo direto, ela é a criadora do espaço 
(raumgestalterin). 

 
Daí se origina o conceito de direcionalidade, fundamental nos desenvolvimentos 
subsequentes da teoria da arquitetura. Para Schmarsow, a direção mais 
importante em uma estrutura espacial seria a direção do livre movimento, e que 
a visão, a partir do posicionamento dos olhos, definiria a dimensão de 

profundidade. Ou seja, a medida da axialidade define a profundidade de uma 
situação espacial. A profundidade seria a dimensão mais específica da 
Arquitetura, o que implica no reconhecimento da dimensão cinestética do 

corpo93, ou seja, do corpo em movimento delimitado pelo espaço arquitetônico, 
um dos conceitos utilizados por Le Corbusier, na criação da promenade 

architecturale.  

 
Já Adolf Hildebrand (1994) diz que o observador em movimento divide a 
aparência total em muitas impressões visuais conectadas a partir do movimento 
dos olhos. Sugere que, para esse observador, o ver se torna um rastrear- 
scanning - e que a percepção resultante não seria mais visual, mas cinestética; 
ela propiciaria os elementos necessários para uma visão abstrata da forma 
composta a partir de uma sequência temporal de imagens, ou framings, recurso 
desde então utilizado por arquitetos e estudiosos, entre estes, Le Corbusier. 
Também antecipa a noção contemporânea do tema do vazio e, mais 
precisamente, o tema da configuração do vazio.  

 
Objetos devem ser utilizados para construir um espaço total e criar o que 
poderia ser denominado como uma malha cinestética, a qual, embora 
descontínua, sugere um volume total contínuo. Nesse sentido, o objeto 
individual se torna um componente estrutural; sua posição dentro do vazio é 
definida pelo desenvolvimento espacial mais geral e pela sua própria 
capacidade de evocar e estimular a nossa idéia de espaço (HILDEBRAND, 
1994:239). 

 
Na década de 30, Paul Frankl reconhece a influência das ideias de Schmarsow 
em seu relato da evolução da arquitetura entre 1420 e 1900, em que apresenta 
um método de análise na qual a descrição da espacialidade é elemento-chave.

                                                           
93 Considera-se predisposição cinestética-kinesthetic-, ligada ao papel do corpo em seus 
processos de percepção e cognição (AGUIAR, 2006). 
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Suas categorias são forma espacial, forma corporal, forma visível e intenção 
utilitária. O fundamento da sua descrição espacial é a polaridade entre os modos 
de compor por adição espacial e o modo de compor pela subdivisão de um todo 
preconcebido, a partir da comparação da geometria das plantas. Já na categoria 
intenção utilitária, Frankl relaciona o pano de fundo (o edifício) e o evento (o 
movimento dos corpos), considerando características culturais e processos 
sociais relacionados à configuração do espaço.  

Quando falo de utilidade em arquitetura quero dizer que a arquitetura 
configura a arena fixa para ações de duração específica e fornece o 
encaminhamento para uma determinada sequência de eventos. Assim como 
os eventos têm seu desenvolvimento lógico, da mesma forma ocorre com a 
sequência de espaços e as passagens principais e secundárias. (FRANKL, 
1982)  

 
Frankl introduz a noção de percurso, como resultado do deslocamento do corpo 
através do espaço. Introduz ainda a noção de axialidade: os corpos se 
deslocando através de eixos, uma noção que viria, poucos anos mais tarde, a 
constituir a base do pensamento teórico de Le Corbusier.  

Nas primeiras décadas do séc. XX, o conhecimento do einfuhlung e a aplicação 
de sequências espaciais transcende à Alemanha e repercute na École de 
Beaux-Arts.  

Para Recena e Castro Oliveira (2014), a articulação dos espaço moderno, é 
contrária ao conceito de marche, oriundo dos espaços alinhados da composição 

beaux arts, que culminaria num tableau concebido como quadro final ou o 
"fecho da composição ". 

(...) a articulação do espaço moderno ou de relações, requer seleções e 
hierarquizações de pontos focais selecionados pelo observador ao longo de 
seu deslocamento, em constante mutação. Nesse caso, a composição 
permanece em aberto diante de múltiplas possibilidades. Trata-se de uma 
montagem do espaço que será refeita sempre, recomposta inúmeras vezes, 
em um processo que vai além da pura contemplação: um processo de 
construção intelectual sobre uma base sensorial. (RECENA; CASTRO 
OLIVEIRA, 2014:12). 

Mas é na fundamentação teórica do movimento moderno que o tema da 
espacialidade adquire importância. Introduz-se o caráter topológico a partir da 
promenade arquitetural, interpretação do vitalfuhlung94, criado pelos 
historiadores alemães e introduz  o tema da axilialidade, como fundamento da 
ordenação espacial. Para Le Corbusier,   

O eixo é talvez a primeira manifestação humana; ele é o meio de todo ato 
humano. A criança que titubeia tende para o eixo, o homem que luta na 
tempestade da vida se traça um eixo. O eixo é o ordenador da arquitetura. 
(...) A arquitetura se estabelece sobre eixos (...) (LE CORBUSIER, 1977:133) 
 

No entender de Le Corbusier, um passeio arquitetônico é constituído por 
gradação de eixos, axialidades e quebras de axialidade, resultando conceitos de 
integração e segregação, graus de visíbilidade e de acessibilidade.

                                                           
94 Numa tradução aproximada, corresponderia ao sentimento ou à sensação da essência espacial 
(AGUIAR, 2006). 
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Sabe-se que Le Corbusier utiliza-se da combinação de perspectiva e planta 
para descrições espaciais que consideram o corpo em movimento. Em Vers une 

architecture, aponta que a sensação de percurso nas casas pompeanas é “rica”, 
onde se observam , mesmo a partir de princípios rígidos de ordenação, “hábeis 
fugas de eixos” na ligação de volumes diferenciados, os quais geram 
multiciplicidade de visões (LE CORBUSIER, 1977:137).  

Le Corbusier sugere que a planta seria o único meio com o qual podemos julgar 
a “estrutura completa” de uma obra arquitetônica, referindo-se obviamente à 
estrutura espacial, e, por conseguinte, à íntegra da espacialidade que revela 
uma atividade ou função. Embora reconheça as limitações da geometria e a 
“ilusão das plantas”, vê na planta o pensamento da espacialidade. Em artigo 
publicado no L’Esprit Nouveau, ele mostra como e porquê considera a planta 
como o principal instrumento na organização da forma arquitetônica e urbana, 
elemento gerador , o qual determina a totalidade da informação na definição de 
um edifício, considerando seus espaços, seus volumes, sua matéria, sua 
estrutura. Para ele  a estrutura se eleva desde a base e se desenvolve seguindo 
uma regra que está escrita na base da planta. Considera a planta uma 
abstração austera, uma algebrização árida à vista, o que exigé uma disciplina 
severa e um grande esforço intelectual destinado a gerar prazer sensorial.  

Le Corbusier reconhece a planta como uma descrição abstrata, fora de toda e 
qualquer experiência visual possível de ser desfrutada em um edifício.  

A planta é de certo modo um sumário, algo como uma índice analítico, e de 
modo tão condensado que parece clara como um cristal. E, como figura 
geométrica, ela contém uma quantidade enorme de idéias e o impulso de 
uma intenção (LE CORBUSIER, 1931:179 apud AGUIAR, 2006:8). 

 
No pós-guerra, a presença do observador em movimento se acentua na teoria 
da arquitetura. Em 1948, Zevi defende que a História da Arquitetura seria, 
essencialmente, a história das concepções espaciais. Diferencia o papel que o 
movimento tem na pintura e na escultura – nas quais constitui uma qualidade 
própria das obras - daquele desempenhado na arquitetura onde o homem, 
através de seu movimento, percebe o espaço de pontos de vista sucessivos, 
como a quarta dimensão, que pode demonstrar um estado de arte. Logo, o 
método descritivo utilizado por Zevi segue ao de Frankl, ao consolidar o papel 
do passeio arquitetônico como ferramenta de análise, já que considera que o 
espaço interior não pode ser representado de nenhuma forma: não pode ser 
conhecido e vivido a não ser por experiência direta, sendo o protagonista do fato 
arquitetônico (ZEVI, 1996). Ainda cita as limitações dos meios de representação 
da arquiteturas - projeções bidimensionais, perspectivas, fotografias e cinema e 
conclui: 

(...) a arquitetura não provém de um conjunto de larguras, comprimentos e 
alturas dos elementos construtivos que encerram o espaço, mas 
precisamente do vazio, do espaço encerrado, do espaço interior em que os 
homens andam e vivem. (...) (ZEVI, 1996:18).  
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Herman Hertzberger retoma o tema das gradações espaciais − ou da gradação 
dos eixos, segundo Le Corbusier − descritas pelo deslocamento do corpo no 
espaço arquitetônico. Em seus estudos mostra, através de diagramas, o que ele 
denomina como diferenciação territorial, estabelecida através das gradações de 

acessibilidade, as quais ordenam espacialmente aquilo que se conhece em 
arquitetura como programa. Demonstra que uma estrutura espacial é elemento 
essencial na liberação da criatividade na arquitetura e que a partir do 
entendimento das diferentes demandas territoriais se estabelece o modo 
adequado da articulação da forma, dos materiais, da luz, da cor, a qual tem nas 
gradações de acessibilidade o pano de fundo e elemento estruturador essencial. 
Considera o espaço arquitetônico como uma arena onde atores e os corpos se 
acomodam e compartilham o controle, de diferentes modos e em diferentes 
proporções (HERTZBERGER, 1999).  

Embora em edição dedicada à arquitetura doméstica unifamiliar Cornoldi (1999) 
explicita preocupações com a espacialidade da arquitetura. Refere-se à não 
restrição da abordagem das categorias tipológicas tradicionais, adicionando o 
que denomina de raumtypen − tipologia espacial. Esta pode ser entendida como 
o estudo dos diferentes tipos de espacialidade arquitetônica, envolvendo a 
análise da experiência do espaço através do movimento 95. 

 

                                                           
95 A tese "O Gosto pelo Sutil - confluências entre as casas de Daniele Calabi e Rino Levi" 
(COSTA, 2011), é referência de pesquisa, embora especfífica para o tema residencial.  

Segundo Cornoldi o estudo da tipologia espacial envolve a análise da 
experiência do espaço através do movimento e abrange:  

 (...) a tipologia formal na sua concepção completa, aquela da 
tridimensionalidade dinâmica (onde interferem as relações, ou seja, o 
movimento como 'quarta dimensão' (...) (CORNOLDI, 1994:18). 

Desta forma, com base nesses teóricos e/ou arquitetos, pode-se apreender na 
obra de Holanda Mendonça essa  ideia de percurso, a partir de sequências 
espaciais recorrentes, como interpretações dos objetos de referência da escola 

carioca.   

5.3 ESTRUTURA FORMAL/ SÍNTESE ANALÍTICA  
Nos exemplares de Holanda Mendonça, observam-se tipos, os quais pelas 
geometrias dos lotes, programas e uso corrente do ideário corbusiano  definem 
matriz tipológica comum, e lógicas compositivas dinâmicas, já que, pela 
natureza dos elementos de arquitetura e de composição, permitem arranjos 
diversos. É objeto desta pesquisa a identificação dessas estratégias de 
composição a partir de intenções projetuais que contemplem relações 
tipológicas. Porém, o “estado de arte” observado na obra de Holanda Mendonça 
deve ser atribuído a outros recursos projetuais embutidos no ideário do 
arquiteto, mesmo que em formação, assimilação e transformação de 
pressupostos intrínsecos na compreensão da arquitetura moderna, 
trascendentes à função puramente técnica. 
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Helio Piñón, pesquisador que vincula claramente teoria e ofício, refere-se a 
situações em que arquitetura e arte se confundem. Para ele, o projeto é 
atividade totalizadora, que sintetiza na forma os requisitos do programa, as 
sugestões do lugar e a disciplina da construção. Segundo Piñon, faz-se 
fundamental para a formação de uma consciência de expressão na 
modernidade a afirmação de Colín St. John, em relação às arquiteturas clássica 
e moderna, o qual postula que "assim como o critério de identidade na 
arquitetura clássica se baseia no sistema, na arquitetura moderna se embasa no 
programa"(PIÑON, 2009:128). Sustenta a ideia de que a adoção da 
modernidade não se deteve a uma simples renovação de uma linguagem 
arquitetônica, e sim a uma ”revolução” relacionada com o abandono dos 
sistemas canônicos do classicismo.  

Assim, na modernidade prevalece a intenção subjetiva do arquiteto no processo 
de concepção da legalidade formal da obra, com regras que não são anteriores 
ao ato de conceber − como no classicismo −, considerado em si mesmo, a partir 
do tipo, como uma manifestação abstrata, arquitetonicamente incompleta, 
principalmente pela sua imparcialidade programática. Ainda acrescenta que a 
consistência formal, que no classicismo vem garantida pelo tipo, é na 
modernidade o objetivo da ação de projeto, fazendo com que cada obra tenha 
sua própria constituição na origem dos critérios de legalidade formal que 
organiza seus espaços. Na edição, Piñon reforça que a forma, na produção 

moderna, transcende a um sistema prévio. É manifestação de ordem específica 
do objeto e se constrói com critérios de ordem diversos aos classicistas:  

(...) em lugar da simetria, a modernidade aspira ao equilibrio; em vez de 
fixar-se em critérios de igualdade, se orienta aos de equivalência; em lugar 
de aspirar a unidade, persegue a consistência; em vez de utilizar um critério 
hierárquico de ordem, a forma moderna propõe, enfim, a classificação 
(PIÑON, 2009:128).   

O exposto, em relação aos conceitos, teorias e posturas relacionadas com a 
leitura da arquitetura moderna revela-se adequado à leitura da obra de Holanda 
Mendonça e a de outros arquitetos da época, a priori, considerados 
modernistas.  

No tema da arquitetura moderna, no período de formação e atuação profissional 
de Holanda Mendonça, ficam expostos claramente gestos projetuais que 
resultam em partidos, ainda que com programas diversos, com forte identidade 
formal entre si, ao ponto de constituírem uma “matriz”, fundamentados nas 
bases conceituais que envolvem tradição e modernidade, os quais oscilam entre 
o sentido moderno de uma tradição ao esboço de uma tradição moderna. 
Considerar a oposição entre tradição e modernidade constitui-se em herança 
moderna, uma vez que é em relação ao processo de ruptura inaugurado pela 
modernidade que os padrões são definidos como tradicionais.  

O uso da composição na arquitetura está intimamente ligado à tradição 
arquitetônica, desde a Renascença. Já o conceito de composição no seu 
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sentido contemporâneo deriva-se dos  teóricos da "École des Beaux Arts", num 
conjunto de idéias relativas à antiguidade clássica. A composição na beaux arts, 
como técnica de projeto, é um método de ensino onde os elementos 
constituintes de uma edificação subordinam-se a um aspecto principal 
(principe), objetivando alcançar unidade, proporção e harmonia na obra 
arquitetônica. A "École des Beaux Arts" é responsável pela formulação de um 
método de projetação, no qual desenvolve-se primeiramente o partido (parti), 
como esquema diagramático básico definido a partir de esquemas tipológicos 
tradicionais e o esquisse, etapa de estudo que define com maior precisão as 
caracteristicas principais do edifício, até os desenhos finais.   

O não rompimento com o passado, premissa exposta em “Razões da Nova 
Arquitetura” (COSTA, 1934), distingue de um lado a questão essencial da 
composição arquitetônica e do outro, as considerações de ordem técnica e 
programática, autônomas em relação às tradições arquitetônicas do passado. 
Lucio Costa vê a arquitetura moderna distinta das anteriores em seu sentido e 
forma, mas guiada por aquilo que elas tinham de permanente: seus princípios e 
suas leis. Seguindo Guadet, considera que os princípios gerais da arte e da 
arquitetura são os mesmos em todas as épocas artísticas, apesar das fortes 
diferenças no aspecto externo. 

O pensamento de Lucio Costa, divulgado e amadurecido desde sua breve 
experiência na direção da E.N.B.A., em 1930, é o marco teórico sobre o qual se 
desenvolve a prática do grupo de jovens arquitetos no Rio de Janeiro a partir de 

1936, do qual fazem parte Oscar Niemeyer, Affonso Eduardo Reidy, Jorge 
Moreira e os irmãos Marcelo e Milton Roberto. E é nessa base teórica, que não 
descarta o vínculo com as teorias de composição do passado, que se embasa a 
“projetação” de Holanda Mendonça.  

 A reconstrução do processo projetual do arquiteto, na tentativa da identificação 
dos fatores que atuaram na concepção das propostas, considerando uma 
síntese de recursos metodológicos, teorias, e ideias que devem ter atuado na 
definição de um partido, permite a investigação dos graus de transferência dos 
pressupostos da escola carioca na obra de Holanda Mendonça.  

As propostas de Holanda Mendonça, nos seus oito anos de atividade 
profissional, parecem estar direcionadas para respostas dentro do ideário 
corbusiano e, por conseguinte carioca. O fio condutor do processo projetual do 
arquiteto ou parte de uma ideia modernista, ou resulta em uma ideia  
modernista. Ou seja, os recursos de composição, desde os espaços de 
transição entre público e privado, entre coberto aberto e construído fechado, nos 
programas mistos, comerciais e residenciais, multi e unifamiliares materializam-
se em estratégias que utilizam elementos de arquitetura e de composição que 
garantem características de família compositiva, pelo uso recorrente dos 
mesmos elementos.  

Há uma preocupação visivel do arquiteto, em estender suas estratégias de 
projeto para leituras das aparências externas dos objetos, visualizados à 
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distância, desde a via urbana, ou até mesmo intenções de inserção no skyline 
da cidade, o que deve ser verificado a partir da construção em 3D do exemplar 
abordado nas incursões analíticas.   

Carlos Martí Arís, em “Las varaciones de la identidade: ensayo sobre el tipo em 

arquitectura” (1993), refere-se ao momento no qual os padrões arquitetônicos 
estabelecem a substituição da estrutura formal tradicional para a moderna. 
Compara a arquitetura “tradicional” - com subsistemas que compõem o edifício, 
coincidentes entre si, sobrepostos de modo exato e unívoco, que estabelecem 
nitidamente sua forma tipológica − com a arquitetura moderna − onde todos 
esses subsistemas podem ser isolados e abstraídos, pensados de modo 
autônomo, segundo suas estratégias particulares as quais, embora cúmplices, 
não precisam ser necessariamente coincidentes. Ainda acrescenta que, 
enquanto na arquitetura tradicional todos os subsistemas convergem e se 
confundem com a estrutura formal, a sua independência na arquitetura moderna 
permite o abandono da imitação como procedimento fundamental, possibilitando 
o uso de esquemas ordenadores de qualquer origem, até em referenciais 
buscados na própria História da Arquitetura.   

De acordo com Arís, mediante a análise tipológica entre várias obras de 
arquitetura, é possível retirar aspectos particulares ou individuais dos 
fenômenos para possibilitar a percepção de suas dimensões gerais ou 
universais, permitindo uma compreensão “estrutural” da forma. 

 (...) o tipo arquitetônico se define pela presença de uma invariável formal 
que se manifesta em exemplos diversos e se situa em um nível da estrutura 
profunda da forma (MARTÍ ARÍS, 1993:12). 

 
Assim, o conceito de tipo arquitetônico caracteriza-se pela descrição de uma 
determinada estrutura formal, um princípio ordenador de uma série de 
elementos organizados de acordo com uma precisa relação, que adquirem uma 
determinada estrutura. 

 Nesse caso, a referência que se faz à estrutura não é como sistema “portante” 
de sustentação do edificio, e sim como forma e configuração geral do objeto. De 
maneira  generalizada, o estruturalismo pode ser definido como método de 
análise dos fenômenos cuja finalidade é determinar sua estrutura, na qual, 
supostamente, está implícido seu princípio de formação e inteligibilidade. 
Questiona-se a estrutura comum entre diversos sistemas que, à primeira vista, 
se apresentam como heterogêneos. 

Segundo Arís, tipo e estrutura são sinônimos no plano epistemológico. Dessa 
forma, pode-se encontrar uma forte semelhança entre análises tipológica e 
estrutural.  

A análise estrutural centra suas atenções nas articulações entre os elementos, 
já que cada um adquire seu valor somente pela relação que estabelece entre os 
demais. Esta relação não faz com que cada elemento perca sua identidade, 
porque esta é definida através da forma analisável dos elementos que a 
compõem. A busca da estrutura que pode estar sobreposta por vários 



A FRONTEIRA DO MODERNO: HOLANDA MENDONÇA E A DIFUSÃO DA ARQUITETURA MODERNA BRASILEIRA NO SUL                                                  CAPÍTULO 5 – CATEGORIAS DE ANÁLISE                                                                                          145 

fenômenos, ou sua condição material, passa para um segundo plano, fazendo 
com que a atenção principal fique centrada na forma de como esses elementos 
interagem entre si e se  transformam. 

Para Mahfuz (1995), as tipologias, mais do que implicarem uma estrutura 
irredutível, possibilitam uma transformação contínua. Nenhuma obra 
arquitetônica tem correspondência direta a um tipo, havendo sempre uma 
componente tradicional e uma inventiva, ou representada pela transformação e 
adaptação de tipos .   

                   Se a opção tipológica é necessária, ela não é suficiente. Os elementos 
inconfundíveis e insubstituíveis em cada projeto são a divergência quanto ao 
tipo que lhe é subjacente e o caráter que é fundido a ele. Enquanto o uso da 
tradição tem o efeito de estabelecer conexões culturais, é através da 
invenção que os valores circunstanciais são absorvidos em um projeto. 
Enquanto a essência da tradição é sua dimensão mítica e atemporal, a 
essência da invenção é sua preocupação com o aqui e agora (MAHFUZ, 
1995:84). 

Conforme Rafael Moneo (1978) na arquitetura moderna o tipo é modificado, 
decomposto, até reunir partes de diferentes tipos, aproximando-se de partido, 
ou parti, consistindo na escolha de um tipo e na atuação sobre ele ou na 
apreensão de partes de diferentes tipos. Essas partes seriam tipos - em sua 
definição mais estrita -, ou estruturas arquitetônicas elementares, recorrentes, 
com identidade clara, as quais passíveis de interagir com outras, passam a 
formar estruturas mais complexas (MARTÍ ARÍS, 1993). 

Desta forma, a utilização do tipo na Arquitetura Moderna acontece como uma 
referência tipológica a ser contraposta ou continuada em uma nova proposta, 
não constituindo pura repetição formal.  

Corona Martinez (1991:136), afirma que "um tipo tem um referente que é outro 
tipo, mas está separado dele por um número variável de transformações, 
ocorridas ao longo do processo de projeto, a partir das quais vão sendo 
construídas séries tipológicas..  

Na amostragem organizada em grupos de exemplares com programas 
similares, implantados em terrenos com características topológicas diversas - 
em esquinas, entre medianeiras, em lotes com três frentes ou tipo-quarteirão -  
identificam-se a partir das plantas, além de identidades, diversidades 
incorporadas a um tipo-gerador, dando origem a séries tipológicas, em arranjos 
que dispõem alguns elementos recorrentes, em outras estratégias. Esses 
fatores de estrutura formal dialogam com aspectos externos dos exemplares, 
em intenções projetuais do arquiteto endógenas ou exógenas, que resultam, 
igualmente, em aspectos de inserção urbana.            
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5.4 MATRIZ de ANÁLISE  
A definição de padrões de identidade na diversidade compositiva aparece a 
partir da articulação e aplicação subjetiva do "projetante" no plano de trabalho, 
ainda delimitado por terreno, programa, orçamento e cliente. Nesse momento 
desponta o "estado da arte" no processo.      

A delimitação de uma matriz de análise na obra de Holanda Mendonça se dá a 
partir da identificação "a priori" de um repertório de elementos arquitetônicos e 
de setorização comuns e recorrentes, que estabelecem identidades latentes 
entre as obras de referência − da escola carioca − e da obra de Holanda 
Mendonça, inserida no contexto urbano de Porto Alegre e de outras cidades 
gaúchas.  

Na edição que inventaria a Arquitetura Moderna em Porto Alegre de 1945/65 
Comas (2013) atesta a importância do valor artístico e das estratégias de 
comedimento, arroladas no quadro da arquitetura gaúcha. E complementa: 

(...) A arquitetura moderna constitui proposição inclusiva em mais de um 
sentido. Não trata apenas do sistema em que, segundo Lucio, duas 
concepções de forma opostas se completam e integram, a flor e o cristal. É 
sistema que admite diferentes espécies de flor e cristal, ao mesmo tempo 
que acolhe diferentes estágios de articulação entre suportes e paredes, a 
planta livre e a paralisada, a fachada livre e a enquadrada; aceita tanto o 
antagonismo quanto a gradação (COMAS, 2013: 23). 

 

[127] M.E.S.(1937). Disponível em: <http://images.adsttc.com/media/images/5248/9a56/e8e4/4e67 
/bf00/02a2/newsletter/sem-titulo.jpg?1380489807>. 
 [128] Aeroporto Santos Dumont (1937). Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/media/images/ 
magazines/grid_9/1592_065-1.jpg>. [2] 
[129] Villa Savoye. Le Corbusier.(1929). Disponível em: <https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/ 
236x/f2/d3/e8/f2d3e8bad25c0ba6f6de9003dcf7d364.jpg>. 
 
 
 

 



A FRONTEIRA DO MODERNO: HOLANDA MENDONÇA E A DIFUSÃO DA ARQUITETURA MODERNA BRASILEIRA NO SUL                                                  CAPÍTULO 5 – CATEGORIAS DE ANÁLISE                                                                                          147 

Embora se observe essa ideia de diversidade, até mesmo na obra de um 
mesmo autor, como Holanda Mendonça, pode-se estabelecer graus de 
identidade que se somam a repertório de elementos pré-estabelecidos.  

A sistematização do delineamento dos Elementos Arquitetônicos - de arquitetura 
e de composição -, e outras estratégias recorrentes na amostragem deste 
estudo tem base na dissertação de Luiz Felipe Machado Coelho Souza, 
denominada “Estudo de uma linguagem a partir dos elementos pertinentes a 
oito edificações localizadas na cidade de Rio de Janeiro” (SOUZA, 1998). 

Observa-se semelhança organizacional entre a seleção de oito exemplares de 
arquitetos diversos  de Souza (1998) e os 21 exemplares eleitos nessa 
pesquisa, embora do mesmo arquiteto, com intenções metodológicas comuns, 
no sentido de destacar identidades relacionadas com a produção de uma 
arquitetura modernista. Obviamente, o contexto da dissertação de Luiz Felipe 
pinça oito obras paradigmáticas da Arquitetura Moderna Brasileira, atributo que 
não se pretende transferir às obras de Holanda Mendonça, as quais, por sua 
vez, até mesmo por terem sido projetadas com referência à escola carioca, 
guardam parcela de qualidade e importância no quadro da arquitetura gaúcha. 
Assim como em Coelho de Souza , a partir de procedimentos sugeridos pela 
semiologia de Roland Barthes, procede-se rotina de seleção de elementos de 

arquitetura e de composição, pinçando-se do exame das plantas da 
amostragem e do trabalho de referência elementos arquitetônicos, os quais, a 

priori, devem compor os exemplares da amostragem proposta.  

Os consolos inutlizados amplamente na escola carioca, a partir de sua aplicação 
no "M.E.S"96 [127], e após no Aeroporto Santos Dumont [128], embora 
expressivos, não comparecem na obra de Holanda Mendonça, o que define a 
exclusão de tais elementos da análise. 

As rampas na arquitetura de matriz corbusiana, com ampla utilização e 
aplicação nos edifícios icônicos da escola carioca, são como um convite  ao 
passante para o percurso, sugerindo com mais ênfase direcionamentos 
preferencias. Estas são utilizadas por Le Corbusier desde a Villa Savoye, de 
1929, no que seria a primeira materialização da promenade architecturale [129].  

Creditando-se às características dos programas encomendados à Holanda 
Mendonça, identificam-se rampas unicamente de acesso às garagens, ao 
contrário dos exemplares cariocas, os quais têm nesse elemento forte 
expressividade vinculada, principalmente, à aproximação dos objetos e 
consequente reforço ao conceito corbusiano mencionado. 

 

                                                           
96 Utilizado no Brasil, em primeira mão, no prédio do Ministério da Educação e Saúde é elemento 
integrante do vocabulário dos arquitetos modernos, como ligação das lajes aos pilares, composto 
de retãmgulo em concreto armado;,da altura da viga de contorno ou laje tipo caixão, sendo um 
dos componentes do sistema estrutural - pilares, vigas e lajes -, reforçando a separação da 
estrutura das vedações, característica na teoria corbusiana (SOUZA, 1998:132).  
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A categoria dos elementos arquitetônicos não contextualiza o exemplar, bem 
como não permite a sua leitura plena, já que pinça dos objetos elementos 
comuns que definem um grau maior ou menor de identidade com os objetos 
modernistas. Aspectos oriundos da escola carioca, na percepção de elementos 
periféricos, epidérmicos, de alguns espaços recorrentes,de transição, externos e 
internos, entre outros, traduzem a "fisionomia" da linguagem de referência, a 
qual, de fato, deverá apenas ser confirmada, aliando-se a estes a aplicação das 
demais categorias de análise.  

Reconhece-se que a categoria dos elementos arquitetônicos estabelece relação 
de identidade com a estética de referência, desde recursos epidérmicos 
compositivos, configurados por seus elementos de arquitetura − pilotis, 
esquadrias, máscaras, cobogós, entre outros − e os elementos de composição, 
quanto por estratégias estruturais − construtivas e de forma − recorrentes nos 
objetos cariocas, e que retratam a teoria de cunho corbusiano adaptada ao solo 
brasileiro, a qual repete-se em Holanda Mendonça . 

Como a amostragem de objetos submetidos às categorias de análise está 
restrita à estética moderna teoricamente corbusiana, faz-se pertinente pinçar 
desse contexto os elementos de composição − hall de entrada, áreas cobertas, 
mezaninos, terraços, terraços jardim, entre outros −, os quais guardam forte 
identidade com essa teoria, e com a subsidiária escola carioca. 

Desta forma, os elementos escolhidos, pinçados do universo de obras icônicas 
de referência da escola carioca, incluem-se nas incursõres analíticas em 
ilustrações indicativas da "aplicação da matriz de análise" - registro da inclusão 
desses elementos nos objetos da amostragem. Já em direção aos aspectos 
conclusivos da tese, o "quadro de aplicação da matriz de análise", apresentado 
no item 7, sistematiza a frequência na recorrência desses elementos, na obra de 
Holanda Mendonça. 

A partir da compilação dos dados, efetuada com os devidos cruzamentos e 
relações, define-se a base para o desenvolvimento das demais categorias de 
análise na construção dos aspectos conclusivos do estudo, que deve pontuar o 
grau de identidade de Holanda Mendonça com a referida escola.    

5.4.1 Elementos de arquitetura estruturais  

 Segundo Comas (2013:19), no "Inventário da  Arquitetura Moderna de Porto 
Alegre 1945/1965", a colunata colossal aparece nas bases dos edifícios em três 
situações: em galeira associada a térreos comerciais com loja e sobreloja nos 
edifícios residenciais; em edifícios institucionais, formando pórtico frontal, e em 
função da topografia, em ponta de edifício residencial, ou galeria, como ao longo 
de áreas comuns fechadas [130][131][132][133]. Entre os elementos de 

arquitetura estruturais, destacam-se as seguintes situações: 
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- PILOTIS: compõe, juntamente com os demais pilares dispostos em linha, 
colunatas, ou espaço de passeio ao nível do térreo, encimado por lajes tipo 

caixão; delimita espaços como hall de entrada em simples ou dupla altura e 
lojas com sobrelojas; afasta-se de pano de vidro – elemento de fechamento da 
edificação −, para ser identificado como elemento estrutural independente do 
sistema de fechamento, retratando dois dos "cinco pontos de Arquitetura": 
estrutura independente e fachadas livres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- COLUNA CILÍNDRICA e OBLONGA: de simples ou de dupla altura: elemento 
estrutural localizado no pavimento de acesso − sob o corpo da edificação −, e 
nos pavimentos tipo, geralmente revestido por pastilhas ou mármore. 

- COLUNA PRISMÁTICA: com raras exceções, as versões "prismáticas" não são 
vistas em espaços nobres das construções do período, guardando-se para 
garagens e outros espaços hierarquicamente de menor importância na 
edificação. 

 

5.4.2 Áreas cobertas de acesso 

- MARQUISE: cobertura de acesso às edificações ou nos pavimentos superiores; 
marca e caracteriza a entrada principal das edificações; configura-se em 
superfície plana e/ou inclinada, em algumas vezes utilizadas como porte-

cochère, no acesso dos edifícios modernistas [132]. 

- TRANSIÇÃO: espaço situado no acesso das edificações, entre espaço público e 
privado, ou entre áreas cobertas abertas e fechadas, delimitados por entrepisos, 
colunas, colunatas, panos cegos lineares e/ou curvos com esquadrias em ferro 

Cc coluna cilindrica 
Co coluna oblonga  
Cp coluna prismática de seção quadrada ou retangular  
Pt pilotis 

[130] M.E.S. (1937) 
[131] Palácio da Justiça, de Carlos Fayet e Luiz Fernando Corona (1953) 
[132] Edifício Esplanada, de Fresnedo Siri (1954) 
[133] Edifício Faial, de Emil Bered (1962). Fonte: COMAS (2013)  
 



150    A FRONTEIRA DO MODERNO: HOLANDA MENDONÇA E A DIFUSÃO DA ARQUITETURA MODERNA BRASILEIRA NO SUL                                       CAPÍTULO 5 – CATEGORIAS DE ANÁLISE 

e vidro; em alguns momentos configuram esse espaço floreiras, espelhos 
d’água e muretas [133], em composições paisagisticas intermediárias.  

 

 

- COLUNATA: composta por colunas cilíndricas, oblongas ou prismáticas em 
linha, com alturas simples ou duplas que fazem a base de sustentação dos 
prédios em altura; elemento expressivo do ideário corbusiano, inspirado no 
peristilo da arquitetura grega, localizado na periferia da edificação, afastado dos 
limites dos panos de vedação do térreo e, em alguns momentos, das vedações 
das sobrelojas; define o perímetro externo da edificação em uma ou mais 
fachadas, possibilitando passeios cobertos e uso público, ou externo, nos 
intercolunios [134].  

5.4.3 Base 

O embasamento na arquitetura modernista apresenta-se como uma 
interpretação da arquitetura clássica tripartida, em base, corpo e coroamento. 
Em relação negativa com o solo, determina-se pela base recuada e 
consequente suspensão de "caixa" sobre pilotis. Já no plano recuado, 
encontram-se acessos ao prédio residencial, garagens e lojas comerciais, 
quando em uso misto [135]. 

Na superfície da base, geralmente precedida de colunatas e configurada entre 
colunas e elementos paisagísticos, definem-se formas variadas para acessos 
das funções residencial e lojas comerciais, bem como setores de contemplação 
a vitrines. 

Ma marquise 
Tr transição 
Cn colunata 

Br base recuada 
Al acesso loja/vitrine 

[132]. Edifício Copan (1951).São Paulo. Disponível em: <https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/25/ 
f1/be/25f1bec942098eaea8f1ae4e30e5e860.jpg>. 
[133] Cassino da Pampulha (1942). Belo Horizonte. Disponível em: <http://images.adsttc.com/ 
media/images/5733/6870/e58e/ce51/5b00/0003/large_jpg/8611.PRJ02.1.RESTAURO.MAP.FOTOS-
36_(Custom>. 
[134] M.E.S.(1937). Disponível em: <https://jackiearquitetura.files.wordpress.com/2015/05/mesp_flickr_t_o 
_ t_2.png>. 
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5.4.4 Elementos compositivos - térreo  

- HALL/ESCADA: Elemento funcional de acesso, estar e organizador dos 
encaminhamentos horizontais e verticais; espaço no qual se agregam valores 
plásticos, perceptíveis em sua forma e configuração; situados em pavimentos 
térreos de edifícios comerciais, multifuncionais e/ou multifamiliares, em pé 
direito simples ou duplo, envolvidos por colunas estruturais; as lojas e salões 
apresentam-se com as mesmas configurações espaciais, abrigando escadas 
helicoidais e pavimentos, igualmente em simples u dupla altura [136][137][138]. 
 

Pontuam-se situações diferenciadas em relação a espaços de acesso onde são 
comuns:  

- MEZANINO/SOBRELOJA: elementos de composição de prédios comerciais 
(sobrelojas) ou de uso misto, definidos entre laje intermediária e piso do primeiro 
pavimento tipo, gerados pelas colunas em dupla altura; configuram-se em 
pavimento idêntico ao pavimento térreo ou ,em parte, com pé-direito duplo, 
gerando sacada − tipo balcão interno −  para o pavimento inferior e esquadria 
de dupla altura [139]. 

- BALCÃO RECEPÇÃO/PEITORIL: elementos localizados principalmente nos 
acessos, para apoio da recepção, envoltos e/ou vinculadoss à estrutura e/ ou 
pilotis; peitoril compacto de circulações abertas e/ou sacadas [140].  

 

 

Lj loja 
Mz mezanino/sobreloja 
Bm balcão recepção/ peitoril  
Pd pé direto duplo 
He hall/escada 

[135] Edifício Resseguros (1941). M.M Roberto. Rio de Janeiro. Disponível em: <https://arcowebarquivos-
us.s3.amazonaws.com/imagens/02/78/arq_50278.jpg>. 
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5.4.5 Corpo da edificação  

Componente com características morfológicas perceptíveis à longa distância, 
composto por estruturas em concreto armado, elementos de vedação, grelhas 
máscaras em brise soleil  e/ou por outros elementos. Articulam-se quadros 
avançados, volumes suspensos, panos recuados, arremates tipo "cantoneiras", 
entre outros, definindo fisionomia da escola carioca [141][142]. 

- SACADA: espaço geralmente delimitado entre panos recuados e balcões, 
guarda-corpos metálicos ou brises verticais e horizontais delimitados por 
alvéolos verticais e posterior, configurando porção expressiva, de característica 
epidérmica, recorrente no ideário da escola carioca.  

- CORPO de ESCADA PERIFÉRICA: destaca-se do corpo da edificação; na forma de 
volume aditivo, prismático e/ou curvo; apresenta-se com envoltórios compactos 
ou esquadrias metálicas, enfatizando a função de circulação vertical [143].  

- PANO CEGO: componente de edificações em altura, em contraste aos setores 
com esquadrias; configura-se com revestimentos em pedra, cerâmica e outros 
materiais; empenas nas divisas compondo fachadas laterais que se articulam 
com subtrações do volume principal. 

[136] A.B.I. (1936). M.M. Roberto. Rio de Janeiro. Disponível em: <http://www.archdaily.com.br/br/01-
37838/classicos-da-arquitetura-sede-da-associacao-brasileira-de-imprensa-abi-irmaos-roberto/37838_ 
37855>. 
 [137] Estação de Hidroaviões. Disponível em: <http://images.adsttc.com/media/images/536a/50fc/ 
c07a/807e/de00/0005/slideshow/EHA_03.jpg?1399476464>. 
[138] Faculdade de Arquitetura URFJ. Disponível em: <http://www.infonet.com.br/sysinfonet/ 
images/secretarias/colunistas/grande-FAU-UFRJ.JPG>. 
[139] Cassino. Disponível em: <htp://1.bp.blogspot.com/-FneOFzQxTy0/UQO94t7-7II/AAAAAAA 
AAOU/p2x4gK-2ayM/s1600/curvas+do+cassino.jpg>. 
 [140] M.E.S. (1937). Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/media/images/magazines/grid_9/ 
defcbf4420a4_03mesp.jpg>, e QUEIROZ, 2007. 
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5.4.6 Coroamento 

Em alguns edifícios, observam-se recursos plásticos especiais, nos últimos 
pavimentos, através dos elementos de vedação, como balcões e brises em 
ritmos e desenhos diferenciados no ápice do pano frontal que configura o corpo 
da edificação. Porém, mais recorrentes são as estratégias formais definidas 
pelos volumes das "casa de máquinas", dos reservatórios e de outras funções 
especiais como salões de festas e reuniões, em alvenaria ou concreto armado, 
recuados em relação ao corpo principal, com visualização possível a longa 
distância, a qual pode ser interpretada como um coroamento da edificação; 
apresentam-se geralmente com formas prismáticas, cilíndricas e ou com trechos 
curvos [144]. 

Cs caixa suspensa 
Qa quadro avançado 
Sa Sacada 
Pr pano recuado 
Ex circulação externa  
Be balcão externo 
Ct cantoneira 
Ce corpo escada periférica 
Pc pano cego  

[141] Seguradoras (1948). M.M. Roberto. Rio de Janeiro. Disponível em: <https://arcowebarquivos-
us.s3.amazonaws.com/imagens/02/80/arq_50280.jpg>. 
[142] Obra do Berço (1937). Niemeyer. Rio de Janeiro. Disponível em: <http://www.dicasfree.com/wp-
content/uploads/Oscar-Niemeyer-A-Obra-do-Ber%C3%A7o.jpg>. e <http://d3swacfcujrr1g.cloudfront.net/img/ 
uploads/2000/01/002670130019.jpg>. 
[143] Parque Guinle. Disponível em: <http://www.archdaily.com.br/br/01-14549/classicos-da-arquitetura 
parque-eduardo-guinle-lucio-costa>. 
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As platibandas são componentes de arremate do corpo da edificação, nas 
residências e prédios em altura, definindo algumas situações características de 
coroamento.  

  

 

5.4.7 Elementos de arquitetura / vedação 

Elementos aplicados de forma "epidérmica" nas edificações, delimitados entre 
lajes; compostos de sacadas arrematadas por guarda corpos metálicos ou na 
formas de balcão em alvenaria, bem como de elementos vazados plástico 
−funcionais e esquadrias de fechamento.  

- BRISES: com percepção externa em trama formada por marcação horizontal ou 
vertical e percepção interna como filtro que ameniza as informações do exterior; 
elemento de composição de fachada e anteparo controlador da incidência de 
raios solares sobre os ambientes internos, fixos ou móveis, horizontais e/ou 
verticais, em materiais como fibro-cimento, alumínio ou concreto armado 
[145][146]. 

- ALVÉOLOS: elementos verticais ou horizontais, nos enquadramentos e 
delimitações dos brises horizontais e verticais, respectivamente [147].  

- COBOGÓ: elemento de arquitetura de vedação, com aplicação plástica comum 
à escola carioca, o qual se define, geralmente, como anteparo visual de zonas 
de serviço; exemplifica-se aplicado de forma composta, com mais de um 
elemento vazado e com o objetivo do enquadramento centralizado de 
esquadrias, no projeto dos edifícios do Parque Guinle, de Lucio Costa. 

Cp coroamento - platibanda 
Cc coroamento - ápice do corpo da edificação 
Cm coroamento - casa de rnáquinas e reservatórios 

[144] A.B.I.. M.M. Roberto (1937). Disponível em: <https://www.ufrgs.br/propar/publicacoes/ 
ARQtextos/PDFs_revista_2/2_Claudio%20Calovi.pdf>. 
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- TIJOLO de VIDRO: usado para delimitação de portas ou composição de panos 
retilíneos e/ou curvos, no interior e exterior das edificações. 

 - ESQUADRIA RITMADA e/ou CONTÍNUA: delineiam-se com continuidade, seguindo 
a fenétre en longueur e prerrogativas da teoria corbusiana, sendo que em 
algumas situações não apresentam essa configuração, quando se restingem à 
definição de um ritmo [148][149][150]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bh brise horizontal 
Bv brise vertical  
Ah alvéolo horizontal 
Av  alvéolo vertical  
Pv  painel vazado c/elementos verticais 
Cb painel cobogós 
Tv tijolo de vidro 
Ec esquadria contínua 
Er esquadria ritmada 

[148] M.E.S. (1937). Disponível em: <http://www.archdaily.com.br/br/01-134992/classicos-da-arquitetura-
ministerio-de-educacao-e-saude-slash-lucio-costa-e-equipe>. e <http://www.editoramonolito.com.br/uploads/ 
foto_02_ed31.jpg>. 
[149] Edifício Júlio de Barros Barreto.  M.M.M. Roberto. (1947). Disponível em: <https://arcowebarquivosus. 
s3.amazonaws.com/imagens/02/81/arq_50281.jpg>. 
[150] A.B.I. (1936). Disponível em: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9>. 

 

 
[145] Parque Guinle. Disponível em: <https://arquiteturaetc.files.wordpress.com/2015/12/parque-guinle-lucio-
costa-foto-de-cristiano>. 
[146] Faculdade de Arquitetura – UFRJ. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/media/images 
magazines/grid_9/2a39e4e29dba_02_01_fauufrj_entrevistatabacow.jpg>. 
[147] Banco Boa Vista.Disponível em: <http://www.rioecultura.com.br/coluna_patrimonio/img/121223_oscar-
02.jpg>. 
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5.4.8 Elementos compositivos/geral 

Verificam-se estratégias esparsas, recorrentes no ideário carioca, resultantes  
de outros gestos projetuais. Não se constituem como elementos de arquitetura 

ou elementos de composição, porém têm função complementar na leitura do 
vocabulário de referência. A identidade aparente das fachadas externas, além 
dos argumentos já mencionados, surge através da aplicação do gnaisse97 e 
azulejos, utilizados nos prédios cariocas entre as décadas de 40 a 60, até 
mesmo a partir de recomendações de Le Corbusier, em 1937.  

- LAJE ou COBERTURA INCLINADA: usual na escola carioca, em concreto armado, 
limitante da edificação, definida em uma água ou tipo borboleta [151][152], 
visualizam-se também coberturas inclinadas em telha de fibrocimento 
delimitadas por platibanda. 

- LAJE TIPO "CAIXÃO PERDIDO": laje/forro entre mezaninos e primeiro pavimento 
tipo, com  vigamento embutido; recebe luminárias embutidas tipo plafons 

circulares ou quadrados. 

- FORMA CURVA: resultante de gestos projetuais recorrentes na escola carioca, 
integrante de um contingente de edificações projetadas conforme o ideário 
corbusiano configuram-se contornando e limitando-se por colunas e em outras 
aplicações [153]. 

                                                           
97  Material de revestimento originario de rocha mineral, utilizado na forma de placas, amplamente 
utilizado nos prédios que originaram a escola carioca.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fc forma curva 
Li laje ou cobertura inclinada  
Cx laje tipo caixão 

[151] Iate Clube Pampulhade O. Niemeyer. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/ media/images/ 
magazines/grid_9/e847_011-6.jpg>. 
[152] Edifício Cepas, de Jorge Moreira (1952). Disponível em: <http://2.bp.blogspot.com/Uq_bsa 
QGmzU/TdARZC1HQFI/AAAAAAAAAvA/1qvQvfhgukA/s1600/Edf+Antonio+Ceppas .jpg>. 
[153] Edifício Seguradoras, de MMM Roberto (1949). Disponível em: <https://s-media-cacheak0.pinimg. 
com/736x/55/8e/e8/558ee81a37196705044975db8fe60306.jpg>. 
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5.4.9 Elementos de composição e de paisagismo 

- TERRRAÇO-JARDIM: o terrasse jardin, reflete o pensamento corbusiano, como 
um dos "Cinco Pontos da Arquitetura", com interpretação brasileira, 
principalmente de Oscar Niemeyer; situa-se em lugar privilegiado da edificação, 
simbolizando um resgate da área de piso para cidade; vê-se, originalmente, na 
Villa Savoye, em 1929, exemplar que demonstra com clareza a intenção 
conceitual de Le Corbusier [154][155]. 

- ELEMENTOS de PAISAGISMO/ FLOREIRAS e ESPELHOS DÁGUA : elementos em 
alvenaria, geralmente com bordas salientes ou mais comumente no mesmo 
plano [156]. 

- JARDIM FRONTAL: entre acessos de serviço, veículos e pedestres, tem função 
ornamental e de lazer; apresenta pisos revestidos em pedra portuguesa ou 
outros materiais e espécies vegetais diversas, com canteiros em formas 
sinuosas [157]. 

 

5.4.10 Elementos de composição especiais 

Tanto na arquitetura carioca do período heroico, quanto na prática de Holanda 
Mendonça no Rio Grande do Sul, observam-se programas como restaurantes, 
cineteatros e similares com espaços de salas de baile, pistas de dança, palco e 
plateia, e balcão de bar. Assim efetua-se o exame comparativo no que concerne 
a esses temas e suas configurações nos prédios gaúchos, quanto à recorrência 
e grau de identidade com a escola carioca [158]. 

T terraço/pátio interno 
Tj terraço jardim  
Ep elementos de paisagismo/floreira 
Jf jardim frontal 
Ea espelho d´água 

[154] M.E.S. Terraço Jardim. Disponível em: <http://www.archdaily.com.br/br/01-134992/classicos-da-
arquitetura-ministerio-de-educacao-e-saude-slash-lucio-costa-e-equipe>. 
[155]  Villa Savoye. Disponível em: <http://historiaearquitetura.blogspot.com.br/2013/10/o-telhado-verde- de-
le-corbusier.html>. 
[156]  Edifício Cepas. Disponível em: <https://casasbrasileiras.wordpress.com/2010/09/11/_casa_antonio-
cepas-jorge-moreira/>. 
[157] M.E.S. térreo/jardim frontal. Disponível em: <http://www.archdaily.com.br/br/01134992/classicos-da-
arquitetura-ministerio-de-educacao-e-saude-slash-lucio-costa-e-equipe>. 
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5.4.11 Elementos de setorização 

 

A partir dos anos 30, mais intensamente na virada da década de 40 do séc.XX, 
começam a ser aplicadas estratégias de setorização nas edificações residenciais 
multifamiliares, como reflexo de mudança de hábitos, principalmente das classes 
mais abastadas. Implanta-se um novo conceito de moradia, seja para elite 
econômica − como os edifícios do Parque Guinle, de Lúcio Costa −, ou para uso 
social − como o Pedregulho .de Affonso Reidy −, ambos com proposta que 
demostram setorização criteriosa, em apartamentos em um pavimento e/ou em 
duplex.(LIMA,2005:169).  

 

Especialmente para classe alta observa-se uma demanda por projetos 
diferenciados e que contemplam espacialmente sistematização funcional, a qual 
delimita claramente zonas e fluxos social e de serviço, desde os espaços 
condominiais de acesso e circulação até o interior dos apartamentos. Observam-
se acessos e equipamentos setorizados como escadas, elevadores e terraços − 
destinados especificamente ao serviço −, bem como a inclusão das 
dependências do zelador, lavanderias (no ápice dos edifícios) e garagens. No 
interior dos apartamentos ou unidades, a setorização comparece na distribuição 
funcional espacializada dos setores social, serviço e íntimo [159]. 

G distrib. geral (sem setorização) 
Sc distrib. social (encaminhamento setorizado) 
Sv distrib. serviço (encaminhamento setorizado) 
Eg elevador geral ( sem setorização) 
El elevador social (exclusivo acesso área social apartamentos) 
Es elevador de serviço (exclusivo acesso serviço apartamentos) 
Ga garagem  
Az apartamento zelador 

Pl plateia  
Pa palco 
Pi pista de dança 
Ba bar / restaurante  

[158] Cassino da Pampulha (1942) - Oscar Niemeyer. Disponível em: <http://www.au.pini.com.br/arquitetura 
-urbanismo/226/imagens>. 

 

[159] Parque Guinle. Lucio Costa (1948). Disponível em: <http://www.archdaily.com.br/br/01-14549/ 
classicos-da-arquitetura-parque-eduardo-guinle-lucio-costa/14549_15413>. 

 



A FRONTEIRA DO MODERNO: HOLANDA MENDONÇA E A DIFUSÃO DA ARQUITETURA MODERNA BRASILEIRA NO SUL                                                   CAPÍTULO 6 – INCURSÕES ANALÍTICAS                                                                                          159 

6. INCURSÕES ANALÍTICAS 
 
6.1  NA SOP - OS PRIMEIROS EXEMPLARES: 
Casa do Pequenino (1947)98 e Mercado Público de Uruguaiana 
(1949)99 
 
A Casa do Pequenino, primeiro encargo profissional de Holanda Mendonça 
para Porto Alegre , está localizada na recém implantada Avenida Ipiranga [160], 
em terreno de grande visibilidade. O projeto apresenta-se como um desafio 
inicial para o arquiteto, a serviço da SOP - Secretaria de Obras Públicas do 
Estado do Rio Grande do Sul. 

 

 

 

 

 

                                                           
98 Av. Azenha esq.Av.Ipiranga. Porto Alegre 
99 Av. Getúlio Vargas esq.Rua Domingos de Almeida. Uruguaiana - RS 

 

Já o Mercado de Uruguaiana [161], de acordo com reportagens do Jornal 
Correio do Povo da época seria um dos primeiros edifícios de inspiração 
corbusiana construídos no interior do estado, o que deveria transferir uma 
imagem progressista para a cidade (BUENO, 2012:95). 

Esses projetos situam-se como alavanca "publicitária" para o arquiteto, que traz 
da academia  praticamente todos os pressupostos de uma escola em afirmação, 
que desencadeia uma lógica projetual vinculada à adaptação dessas referências 
ao contexto gaúcho.   

Considerando-se, por um lado, a sua inexperiência, por outro deve-se julgar 
positiva a possibilidade de transferência direta da arquitetura de seu 
aprendizado acadêmico na ENBA/FNA para a prática dessa arquitetura no meio 
profissional gaúcho, sem interferências intermediárias no âmbito acadêmico ou 
profissional. 

[160] Casa do Pequenino. Planta de Situação. Fonte: arquivo Municipal de Porto Alegre, filme 146 de 
1948, processo 02040. 

[161] Mercado de Uruguaiana. Imagem Google Earth. 
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FICHA TÉCNICA − Casa do Pequenino 
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FICHA TÉCNICA − Mercado de Uruguaiana 
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INSERÇÃO URBANA [163][164] 

A Casa do Pequenino, implantada em sítio amplo, envolve conexões, acessos 
e áreas abertas de lazer comuns a um prédio lindeiro. O arquiteto propõe barras 
conectadas, de diferentes dimensões, implantadas no lote em volumes que 
configuram ligações entre as macrofunções do programa, a partir do pavimento 
térreo. No primeiro objeto criado por Holanda Mendonça, Luccas (2004:126) cita 
referências temáticas e estéticas com a "Obra do Berço", de Oscar Niemeyer, 
projetada em 1937. As semelhanças estão na aplicação quase literal dos 
elementos de arquitetura corbusianos visualizados na proposta de Niemeyer, já 
que, nesse caso, em lote de esquina porém de pequeno porte, o arquiteto 
propõe uma planta em "U" que resulta frontalmente em caixa suspensa [162]. 

 

 
 
 

Na intenção de leitura dos vínculos projetuais entre o arquiteto e a escola 

carioca, observa-se outras identidades, com relação às aproximações, 
encaminhamentos e articulações volumétricas proporcionadas na proposta da 
Casa do Pequenino. O M.E.S. − no centro do Rio, imóvel único em quarteirão 
implanta-se ao centro do lote, com funções em volumes lançados 
ortogonalmente, em alturas diversas, com áreas cobertas e terraços −, também 
pode estar no rol das referências projetuais do recém formado arquiteto, nesses 
aspectos de implantação citados. 

 A Casa do Pequenino, ao vincular-se em uma face à função adjacente e 
outras duas faces de esquina para as vias, configura-se permeável, com 
diversos acessos e pluralidade de volumes, em harmonia com outras funções 
existentes na Avenida Ipiranga, que liberam grande parte dos lotes.  

Conforme Bueno (2012), o Mercado de Uruguaiana localiza-se em lote que 
configura pequeno quarteirão central, em proposta que privilegia plasticamente 
a fachada frontal, voltada para a via principal, e desiquilibra hierarquicamente as 
duas faces laterais identicas, já que uma delas é precedida de pequena praça − 
excedente do lote − , situada na esquina externa do quarteirão. 
A partir das imagens, pode-se verificar que, embora com características de 
porte semelhantes, as duas propostas situam-se com condições topológicas 
diversas. 

[162] Obra do Berço. Oscar Niemeyer. (1937). Imagem. Disponível em: <http://www.vitruvius. 
com.br/media/images/magazines/grid_9/d046fe5e9c50_03obraberco_niemeyer.jpg>; Plantas baixas. 
Disponível em: <http://spe.fotolog.com/photo/46/53/114/niemeyer/1066402317_f.jpg>. 
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O Mercado de Uruguaina [164] revela hierarquia espacial que demarca  
frontalidade, em planta praticamente acadêmica, com acessos frontal - para via 
principal e laterais, adequando-se à malha figurativa do local, como mescla 
harmônica às pré-existências do entorno imediato, igualmente com relação 
positiva entre as quatro fachadas. As duas propostas constrastam em termos de 
compreensão volumétrica do lugar, já que o Mercado, por sua característica 
compacta, permite um reconhecimento espacial instantâneo, ao passo que a 
Casa do Pequenino estabelece uma percepção fragmentada.       

 

 

PERCURSOS [165][166] 

As estratégias apontadas nos diagramas sinalizam a intenção de movimento 
que o arquiteto reserva a esses empreendimentos.  
Na Casa do Pequenino gera encaminhamentos periféricos, que podem ser 
atingidos pelas duas faces externas do prédio (P. a-d; P. e-g) e outra a partir de 
praça interna (P. h-k ; P. l-m). A partir das escadas, permite passeios diversos, 
que conduzem às funções principais, como salas de aula (P. n-o) e especiais, 
como terraços(P. o-r; P. s-t), em pavimento elevado e auditório, no ápice da 
composição (P. v-y). 

      

[164] Inserção Urbana − Mercado Público de Uruguaiana. Imagem. Fonte: Karla Barros Coelho e 
redesenhos em 3D da autora.  

 

[163] Inserção Urbana −.Casa do Pequenino. Imagem década de 50 e perspectivas. Fonte: acervo Ronaldo 
Bastos e redesenhos em 3D da autora.  
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[ 166] Percursos − Mercado de Uruguaiana. Fonte: elaboração da autora 

[165] Percursos − Casa do Pequenino. Fonte: elaboração da autora. 
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Pela compacidade volumétrica a proposta do Mercado de Uruguaiana permite 
percurso de contorno, em três lados (P. a-f), atingindo um acesso frontal ao 
setor administrativo e à função principal e dois laterais imediatos à função 
comercial pública, os quais conduzem aos encaminhamentos internos (P. k-n). 
As lojas e acesso ao restaurante situam-se, igualmente, no contorno. Este 
último, configurado como função "nobre" do conjunto, está na parte frontal da 
composição, permitindo percurso desde o acesso externo até balcões 
superiores da sacada frontal (P. g-j). 

O percurso em "U" externo, que contempla funções de caráter diverso, a partir 
dos acessos laterais, assume internamente contorno completo da atividade fim 
de "mercado público", ou seja, da exposição das "bancas" de vendas. 

Observa-se que o arquiteto utiliza colunatas de contorno, principalmente 
demarcando acessos cobertos e configurando limites de espaços abertos do 
térreo. A partir do centro do "H" - um miolo em retângulo alongado -, o qual 
efetua distribuição horizontal e vertical coloca as atividades "fim" do complexo 
em duas extremidades opostas.   

ESTRUTURA FORMAL/SÍNTESE ANALÍTICA [167] 

 A Casa do Pequenino é um partido organizado em volumes justapostos, na 
forma de "H" (desconsiderando a extensão a Norte). Bueno (2012:363) cita a 
inexperiência do autor em resolver programa complexo, ao que se pode 

acrescentar algumas concessões formais que destituem a plena síntese da 
proposta.     
A estrutura em pilotis, no volume configurado como frontal, envolve planta livre 
nas salas de atividades, o que gera flexibilidade para as vedações, adequadas 
às necessidades, em cada pavimento. Com isso consegue transmitir 
uniformidade para essa fachada, a partir de elementos compositivos, como 
alvéolos e brises horizontais, os quais situam-se como dispositivos de proteção 
solar nas salas de atividade.    

Para a outra haste do "H" mescla funções especiais e de serviço, coroando o 
volume com versão de terraço jardim delimitado por quadros vazados, numa 
interpretação poética - de enquadramento da paisagem -, porém funcional - 
como pátio de lazer elevado e protegido para o usuário infantil -, provável 
vínculo referencial ao terraço jardim da Villa Savoye, de Le Corbusier. 

O Mercado de Uruguaiana é uma planta retangular configurada a partir de um 
cubo homogêneo, que oculta seu recorte interno, em tipo pátio - tradicional para 
o programa - a partir da fachada principal que conduz a vistas laterais idênticas 
e fachada posterior cega 

Para tanto, o pavimento térreo é contornado por colunata em "U", resultante de 
avanços do pavimento superior, a partir de porção frontal norte do restaurante, e 
de terraços abertos laterais, os quais culminam em volume posterior compacto, 
na porção sul do lote. 
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A adoção de proposta axial, igualitária, equilibrada, em todas as direções, reflete 
uma geometria própria para o tema "mercado", com tripartição em planta, ao 
inserir espaços de acesso à frente, atividade de apoio ao fundo e, entre esses, 
lojas ao centro, na configuração de um "O" − comum ao tema de mercado −  
reservadas à atividade-fim, com as bancas. 

Outro gesto que demarca preocupação com fatores de acessibilidade e 
permeabilidade da proposta, conveniente para o tema "mercado", é o 
lançamento de acessos pares, equidistantes do centro da composição, em três 
fachadas. Na vista frontal e nas laterais eles estão precedidos de colunata 

periférica à frente do setor externo das lojas, como arremate da malha estrutural 
homogênea que se estende para o interior. 

O procedimento adequado em relação ao conforto térmico tem resposta a partir 
de sistema em shed, que determina ventilação e iluminação uniforme para o 
"salão", aliada a rasgos horizontais na porção superior das paredes laterais, 
acima dos terraços.  

O restaurante em pavimento superior, à frente da composição, acrescenta ao 
conjunto uma característica nobre e própria do programa de "Mercado Público", 
o que, no caso, parece ser o momento no qual a proposta mais se aproxima da 
ideia da escola carioca, configurando-se como caixa suspensa, obviamente 
aliada à colunata configurada no pavimento térreo.  

Essa caixa é rasgada frontalmente para a definição de duas fatias de idêntica 
largura: sacada delimitada pelos pilotis que vêm do térreo e quatro vãos 
compostos por alvéolos verticais que delimitam janelas encimadas por brises. 
Confome Bueno (2012:97) "cada um dos módulos é protegido da insolação 
norte através de dois brises horizontais inclinados, solução claramente inspirada 
na fachada do Ministério da Educação e Saúde (1937)".  

Observa-se nos diagramas elementos compositivos irregulares em posições 
estratégicas − em nível funcional e compositivo −, como áreas "molhadas" e 
funções secundárias. Localizam-se internamente, liberando o exterior para 
elementos de arquitetura regulares, como se observa nas Fachada Leste da 
Casa do Pequenino e fachada frontal norte do Mercado, onde verificam-se 
brises com alveólos. Nos compartimentos periféricos com elementos de 

composição irregulares insere adaptações dimensionais à estrutura 
independente. 

As diferenças de lançamento entre os dois projetos devem-se às características 
dos lotes e às questões programáticas. A Casa do Pequenino, além da suposta 
necessidade da liberação de espaços abertos, agrupa funções de 
características diversas, fator que, leva o arquiteto a projetar setores autônomos 
(barras retangulares) em vários pavimentos, a partir das circulações e 
distribuições comuns, e a fazer algumas concessões funcionais que 
comprometem a volumetria resultante.  
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O lote de esquina privilegia os encaminhamentos externos pelas duas vias 
limitantes, reservando o interior para os espaços de lazer compartilhados com o 
prédio educacional vizinho.    

APLICAÇÃO da MATRIZ de ANÁLISE [168] 

Em geometrias diversas, onde contrastam volumetria justaposta e compacta, o 
arquiteto maneja funções principais e elementos de distribuição das propostas 
de forma organizada e clara. Reserva os elementos irregulares para locais não 
periféricos, de forma a garantir a fisionomia de algumas fachadas.  
Em relação às linhas que norteiam a composição vê-se tripartição em planta e 
elevação nos dois exemplares. O recurso da frontalidade, com a utilização dos 
dispositivos de proteção adequados, é visível nas fachadas norte (principal) e 
leste, do Mercado e da Casa do Pequenino, respectivamente. 

Insere no programa educacional a função de um auditório, de caráter mais 
artístico do que puramente "escolar", com palco, funções de arte-educação e 
terraço para atividades externas. Utiliza nessa função localizada no ápice do 
edifício panos curvos, laje inclinada e marquise, elementos recorrentes nos seus 
projetos.   

Além dos aspectos mencionados de identidade com os exemplares cariocas, 
vê-se ainda no Mercado de Uruguaiana panos externos com estereotomia 
quadrícular em gnaisse, recurso utilizado nos prédios cariocas, segundo Luccas 
(2004:127), o que o arquiteto reproduz em seus desenhos originais.

[167] Estrutura Formal/Síntese Analítica − Casa do Pequenino e Mercado de Uruguaiana. Fonte: 
elaboração da autora. 
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[168] Aplicação da Matriz de Análise − Casa do Pequenino e Mercado de Uruguaiana. Fonte: elaboração da autora. 
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6.2 PROGRAMAS ESPECIAIS em ERECHIM: Clube do Comércio 
(1950)100 e Edifício Zanin (1953) 101  

Erechim, centro regional  em relação à capiltal do Estado, é cenário do projeto do 
Clube do Comércio [169], que surge após a iniciativa de reconstrução da sede 
do clube, destruído por um incêndio [170], para o qual Holanda Mendonça é 
convidado como profissional autônomo. 

 

 

                                                           
100 Av Maurício Cardoso esq.Rua Nelson Ehlers, Erechim. 
101 Av.Maurício Cardoso, 123, Erechim. 
 
 

Após três anos, em momento profissional no qual já tem a experiência de 
dezenas de projetos102, em sua maioria de grande porte, surge uma segunda 
proposta na carreira do arquiteto103, para a mesma cidade, em momento que já 
demonstra certa maturidade profissional, com 32 anos. 

O encargo de um programa multifuncional − cineteatro, lojas comerciais e 
apartamentos − em lote contíguo ao Clube do Comércio, proporciona ao arquiteto 
expor justapostas duas propostas modernas, na época bastante avançadas para um 
município do interior gaúcho. A capacidade de ocupação da plateia baixa e superior é 
prevista para um total de aproximandamente 1.000 pessoas. A sala, preparada para 
projeção de filmes e espetáculos teatrais e musicais, contém palco equipado para 
projeções cinematográficas e espaços como fosso para orquestra, camarins e 
urdimento adequado, que coloca Erechim no âmbito das cidades gaúchas que 
aderem às grandes salas de projeções e espetáculos nos anos 50104.     

                                                           
102 No seu "Sumário", Bueno apresenta o Edifício Zanin como o 32° projetado pelo arquiteto, em 
contexto inventariado que abrange a totalidade do conjunto de suas obras que considerou de 
relevância e que possuíam documentação que comprovassem autoria do arquiteto (BUENO, 
2012).  
103 O responsável pela obra, engenheiro erechinense Firmino Girardello, diplomado na Faculdade 
de Engenharia de Porto Alegre é entusiasta do trabalho do arquiteto, o qual divulga em nível 
estadual, a partir do processo de projeto e construção do Clube do Comércio de Erechim, com a 
mesma "Construtora Gaúcha".  
104 O próprio Holanda Mendonça é incumbido do projeto para o Cine Hotel Consórcio Bagé, um 
ano depois e, conforme Bueno (2012:363), constam indícios de autoria do Edifício e Cinema 
Continente, em Porto Alegre, de 1953. Ver item 6.7 . 

[169] Clube do Comércio e Edifício Zanin. 
[170] Sede Antiga Clube do Comércio de Erechim  
Fonte: arquivo da Construtora Gaúcha In BUENO (2012). 
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FICHA TÉCNICA − CLUBE do COMÉRCIO 
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FICHA TÉCNICA − EDIFÍCIO ZANIN  
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INSERÇÃO URBANA [172] 

O Clube do Comércio, na esquina  da Avenida Nelson Ehlers com a Avenida 
Maurício Cardoso, seguido pelo Edifício Zanin, compõem juntos extrato urbano 
homogêneo, na zona mais central de Erechim105 [171]. Ambos programas 
mistos, distribuem no térreo, além dos acessos às funções principais, lojas 
comercais, restaurante e apartamentos.   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                           
105 A cidade criada em 1918, por decreto de Borges de Medeiros, implanta-se a partir de desenho 
urbano em "diagonais", aos moldes de Belo Horizonte. A execução de projeto é autorizada pelo 
então Secretário de Obras C. Torres Gonçalves, em topografia acentuada e inadequada para tal 
desenho. Curiosamente, o mesmo, em visita posterior á cidade se surpreende com o resultado, 
quando admite o desconhecimento desse dado. Disponível em: <http://www.pmerechim.rs.gov.br/ 
pagina/327/origens-do-desenho-urbano-da-cidade>. 
 

 

 

Da mesma forma que a experiência do Mercado de Uruguaiana, estabelece em 
Erechim um diálogo direto com o "contínuo" de edificações dos quarteirões centrais, 
sendo que aqui lhe é proporcionada uma possibilidade de contextualização absoluta 
entre o clube e o cineteatro, o que, contrariamente, se verifica com concessão 
plástica importante, visível no desalinhamento do gabarito dos pavimentos. Apesar 
disso, a inserção das propostas é impactante, pelas colunatas frontais continuas 

[171] Área Central de Erechim. Fonte: Prefeitura Municipal de Erechim. 

 

[172] Inserção Urbana − Clube de Erechim e Edifício Zanin. Fonte: acervo Marcos Bueno e redesenhos 
da autora.  
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lançadas à frente da base recuada dos edifícios, pelos recursos formais 
"epidérmicos" constantes no corpo dos dois exemplares e, principalmente, por 
inaugurarem, duplamente, a inserção da estética de cunho modernista no centro 
urbano da cidade.   

 PERCURSOS [173] [174] 

No térreo multifuncional do Clube do Comércio, o arquiteto lança acessos ao 
clube e ao restaurante, com atendimento também externo, nas duas 
extremidades opostas ao vértice do lote, distribuindo quatro lojas na porção 
intermediária resultante, o que induz a mescla de acessos envolta a passeio 
coberto (P. a-d). 

 Entre a estrutura independente sucedem-se as funções, delimitadas por panos de 
vedação não estruturais. A partir de hall, a escada centralizada, em largura 
sobredimensionada têm primeiro lance que atinge pavimento para salas de estar e 
restaurante (interno) (P. e-h). No segundo pavimento situa-se o salão de baile (P. i-l), 
encimado, em terceiro pavimento, por um mezanino e outras funções adjacentes (P. 
n-p). No espaço térreo do restaurante, têm-se acesso exclusivamente externo, a partir 
de porta tipo "pivotante", em recinto cilindrico, bancadas de bar, salão de atendimento, 
cozinha/apoio e circulação vertical ao fundo, que determina encaminhamentos de 
serviço do clube (P. q-s).  

 

 

 
[173] Percursos – Clube do Comércio Erechim. Fonte: elaboração da autora. 
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 No Edifício Zanin, em um primeiro momento que prossegue a partir da esquina 
estabelece possível contemplação dos espaços comerciais e encaminhamentos para 
o cineteatro e condomínio residencial (P. a-c).  

Configura-se sequência de encaminhamentos, intercalados por grupamentos de 
degraus. Em percurso através da linha em pilotis, atinge-se o plano da bilheteria, 
posicionada em pequena "ilha" ao centro que força o deslocamento para ambas as 
laterais até foyer. Deste, precedido de pano central reservado a paisagismo 
contemplativo e espelho d´água, culmina-se no interior da "plateia" do cineteatro, 
demarcado por estrutura em pilotis (P. d-g). 

O acesso aos apartamentos dá-se pelo mesmo foyer do cinema a partir de escadaria 
monumental em "U" que atinge o pavimento da plateia superior com sanitários e 
funções de apoio (P. h-j).  Após acesso ao pavimento da plateia superior, sobrepõe-se 
outra escada em "U", de menor largura, que atinge o primeiro pavimento de 
apartamentos, com uma unidade do condomínio residencial .Este ainda mistura 
funções destinadas ao cinema, com espaço para depósito de filmes, interligado à 
cabine de projeções em um pavimento acima (P. h-j). Ao contrário da proposta de 
zoneamento no Clube de Erechim, a qual organiza adequadamente percursos claros 
e sequenciais, o Edifício Zanin revela estratégias de encaminhamentos complexas e 
intrincadas, ao forçar acomodação de funções distintas. As lojas autônomas dividem o 
passeio com as demais funções e configuram-se em dois pavimentos permitindo 
visualização da via no pavimento superior (P. k-m).    

[174] Percursos − Edifício Zanin. Fonte: elaboração da autora. 
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ESTRUTURA FORMAL/SÍNTESE ANALÍTICA [176] 
Nos dois programas mistos verificam-se partições em planta com o objetivo de 
agrupar funções diversas. O Clube de Erechim organiza-se em estrutura 
independente, a partir do térreo, em três pavimentos, com bipartição em planta 
que define no lado interno do lote retângulo com zona de circulação e apoio, e 
do outro um quadrado com as funções principais.  

O salão de baile é contornado internamente por mezanino com bordas em 
formato sinuoso, coincidentes com a pista  de dança no pavimento inferior, o 
que define espaço central vertical [175]. Limitando-se externamente com os dois 
panos em brises, recebe internamente painéis vazados nos limites curvos da 
pista, em referência direta à pista de dança do Cassino da Pampulha (1942), de 
Oscar Niemeyer. A fachada norte é composta de uma grelha de alvéolos em 
proporção vertical, acoplada ao volume único do edifício. Nessa  fachada, a 
aplicação nos alvéolos de par de brises horizontais nos últimos pavimentos, e 
trio no primeiro, deixa claro que a solução refere-se ao projeto do Ministério da 
Educação (1936), de Lucio Costa e equipe.  Já  outra fachada, configura-se de 
acordo com sua orientação solar   e com outra referência, como cita Bueno:   

 (...) A fachada leste é composta em faixas de brises verticais que dominam 
quase toda sua superfície, rompidas apenas pela sacada/balcão do salão de 
festas que se abre para a Avenida, com inspiração clara, como já foi dito, na 
Obra do Berço (1936), de Oscar Niemeyer (BUENO, 2012:106,108). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[175] Imagens interior  − Clube de Erechim. Fonte: acervo Marcos Bueno. 
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O volume gerado pela composição entre duas esquinas, empregado na A.B.I. 
(1936), dos Irmãos Roberto, guardadas as devidas proporções, situa-se como 
um argumento que tem nesse exemplar uma característica de aplicação 
"epidérmica", de cunho praticamente ortodoxo, dentro do ideário da escola 

carioca que vai ser utilizado em inúmeros projetos do arquiteto, nos anos 
seguintes. Desse exemplar, identifica-se a transferência do gesto do térreo 
recuado com colunata frontal e suspensão dos pavimentos superiores, contudo, 
sem a aresta articulada de conexão entre duas fachadas, visivel no prédio da 
A.B.I..  
No Edifício Zanin Holanda Mendonça retorna aos partidos que estabelecem 
argumento da frontalidade, em nível "epidérmico" de fachada. Dispõe as unidades 
comerciais à frente, em ambas as extremidades do térreo e sobreloja, reservando 
acesso ao cineteatro pelo centro, que precede grande sala na quase totalidade 
restante do lote e acomodando o edifício de apartamentos em quatro pavimentos 
superiores, localizados no setor periférico do lote, anterior ao volume do cineteatro. 

Observa-se nos diagramas os elementos compositivos irregulares, dispostos nos 
quadrantes internos de ambas composições, em prol de fachadas isentas de 
aberturas alheias às estratégias periféricas. 

Lança térreo comercial recuado, precedido de colunata em três vãos, que suspende 
porção frontal referente ao corpo da composição, em altura resultante dos 

[176] Estrutura Formal/Síntese Analítica − Clube de Erechim e Edifício Zanin. Fonte: elaboração 
da autora. 
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condicionantes projetuais da função de cineteatro106. O espaço coberto retangular de 
distribuição, entre as lojas frontais, com largura ampla, complementa-se com a 
verticalidade retratada no porte elevado das colunas circulares, cuja altura foi gerada a 
partir da definição de rampa descendente entre plateia e palco, de acordo com  
condicionantes de acústica e de angulação visual [177].  

A tripartição em planta, destacando as funções de acesso, transição, apartamentos e 
apoio no retângulo frontal, que é seguido pelo "corpo" da sala de cineteatro e ao fundo 
palco e apoios. O esforço é de acomodação de todos os compartimentos de 
permanência prolongada para a fachada frontal oeste, com exceção do hall de entrada 
e sala, que ventilam por um poço de luz em "miolo" central da planta que serve aos 
demais pavimentos. Uma subtração no setor sul do terreno efetua a iluminação de 
banhos e setores secundários do programa. 

No 3° e 4° pavimento, lança quatro apartamentos em duplex, com estratégia visível de 
reduzir em um pavimento áreas de condomínio107, devido à complexidade do 
programa e proximidade do volume da plateia superior . 

 

 

                                                           
106 Na proposta não constam as colunas em dupla altura, configurando pés-direitos duplos e 
mezaninos, privando a proposta dos passeios e momentos visuais que sugerem.    
107 Segundo Bueno (2012), pode-se traçar paralelo em relação à proposta de Le Corbusier para 
os apartamentos em duplex da Unité de Marselha, projetada em 1947 e concluída em 1952, 
referência em Holanda Mendonça pouco provável já que paralelas temporalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [177] Cineteatro. Edifício Zanin. Fonte: acervo Marcos Bueno. 
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 A planta distribui duas unidades frontais oeste, que se utilizam do uso de sacadas e 
brises verticais, e outras duas de fundos, à leste, prejudicadas pela proximidade do 
volume que aflora a partir do limite superior da "caixa" do cineteatro.  

Diferente do projeto do Clube do Comércio − proposta em estrutura independente, 
com pilotis,  na íntegra −, no Edifício Zanin deixa aflorar colunas, que praticamente 
"simulam" uma idéia de estrututra independente em toda a proposta (apresentada 
com estrutura embutida nas paredes), o que na realidade contempla apenas a fatia  

  

mais externa do volume frontal. Ainda, tal estrutura − exposta à frente dos panos de 
vedação dos compartimentos frontais −, configura-se como faixa avançada sobre o 
corpo suspenso desde a colunata à frente do pano recuado do térreo. Os vãos 
resultantes recebem  retícula regular que contorna sacadas em grelha de grandes 
alvéolos, enquadrando brises verticais metálicos em chapa curvada, adequados 
para insolação oeste [178].  

[178] Brises horizontais e verticais. Acervo Marcos Bueno. 

 

         

[178] Edifício Zanin. Brises horizontais e verticais. Fonte: acervo Marcos Bueno. 
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À exceção do primeiro pavimento, que não recebe os dispositivos, define faixa 
horizontal diferenciada, provavelmente devido à função comercial do programa, o  
que resulta em reforço ou diferenciação plástica próxima à parte inferior do quadro 
que delimita a composição. 

Em programa complexo, para ser aplicado em terreno estreito e profundo, são visíveis 
algumas concessões de projeto108. Exemplificam-se nas resoluções intrincadas do 
arquiteto para a definição dos acessos ao cineteatro, tanto no pavimento inferior e 
plateia, quanto para os apartamentos. Misturam-se funções de características diversas 
nas mesmas áreas de distribuição, o que gera conflitos de uso. 

Uma proposta plástica que trabalhava dentro da sintaxe moderna que era 
produzida no centro do país, e tentava minimizar os efeitos da realidade 
local, gerando uma arquitetura que buscava colaborar na transformação da 
imagem provinciana da cidade (BUENO, 2012:285). 

 
Acrescenta-se na proposta do Edifício Zanin a dificuldade do arquiteto em 
garantir clareza funcional e plástica no tema misto, e em revelar externamente o 
caráter do programa e a diferenciação, ou identidade visual de cada tema, 
contrastando com a proposta do Clube de Erechim, onde logra acomodar 
naturalmente as funções e compartimentos com base na estrutura 
independente.  

                                                           
108 A construção do Edifício Zanin não segue ao projeto original, reduzindo os brises verticais 
para duas faixas na porção superior do alvéolo, "liberando o restante  das visuais para a avenida", 
conforme Bueno (2012:285). 
 

 APLICAÇÃO da  MATRIZ de ANÁLISE [179] 

No Clube de Erechim, Holanda Mendonça usa as delimitações verticais dos 
quadros de contorno dos brises em ambas as fachadas, em contraponto à 
esquina ortogonal, o que resulta em vértice, ou cantoneira, de caráter 
expressivo. Os espaços traduzem a fisionomia da escola carioca, com diálogos 
entre pilotis, paredes divisórias, escadas e outros elementos. 

As fachadas de esquinas opostas pelas características de orientação solar são 
condicionantes que sugerem o uso de dispositivos de controle de sol e 
luminosidade, especialmente para arquitetos que têm nos seus referenciais a 
escola carioca. No caso específico do partido do Clube de Erechim, o arquiteto 
lança brises horizontais e verticais que se revertem em conteúdo plástico, aliado 
à estratégia funcional adequada. 

No Edifício Zanin a articulação complexa que busca situações favoráveis no 
aspecto espacial de circulação e de percurso, já que as funções dos três temas 
implantados no programa se entrelaçam, revela resultado oposto em nível 
periférico através de fachada simples e homogênea, pela "fisionomia" estritamente 
composta por elementos "epidérmicos" da escola carioca. 



184     A FRONTEIRA DO MODERNO: HOLANDA MENDONÇA E A DIFUSÃO DA ARQUITETURA MODERNA BRASILEIRA NO SUL                                     CAPÍTULO 6 – INCURSÕES ANALÍTICAS 
 

 [179] Aplicação da Matriz de Análise −Clube de Eerchim e Edifício Zanin. Fonte: elaboração da autora. 
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6.3 PROGRAMAS RESIDENCIAIS UNIFAMILIARES − as casas Dante 
Campana (1950)109, Jorge Casado d'Azevedo (1950)110, Holy 
Ravanello (1953)111 e Nicanor Gomes (1955)112  

O tema doméstico instiga Holanda Mendonça a aplicar na escala da casa uma 
síntese de seus pressupostos projetuais, já utilizados nos temas multifamiliar, 
comercial e especial. O tema da moradia - unifamiliar ou multifamiliar acrescenta 
o compromisso de interpretação de novo modo de vida vinculado à 
modernidade, ditado tanto pela técnica quanto por novas expectativas estéticas 
e funcionais.  

Em relação à habitação unifamiliar, os arquitetos cariocas de orientação 
moderna procuravam soluções prototípicas para situações genéricas, nas quais 
a edificação apresentasse autonomia em relação ao lote, sem que isso 
significasse arranjos menos eficientes para o sítio. No Rio, são utilizados 
preferencialmente volumes “platônicos” pousados direta ou indiretamente no 
solo com o artifício da suspensão proporcionada pelos pilotis.  

No caso carioca, esta solução ainda se valia de recursos autóctones, como 
a expansão de elementos rompendo o perímetro das edificações – rampas, 
passagens, marquises, varandas, espelhos d’água, etc. -, reiterando a 
extroversão daquela produção; e a criação de espaços de sombra 
estabelecendo transições entre o interior e exterior: obtinha-se, deste modo, 

                                                           
109 Rua Corte Real esq.Rua Felipe de Oliveira. Porto Alegre-RS 
110Rua Comendador Caminha, 60. Porto Alegre-RS. 
111 Rua Almirante Abreu; número não identificado (BUENO, 2012).Porto Alegre-RS 
112 Avenida Tupy Silveira, 1481. Bagé-RS 
 

uma relação melhor com o contexto circundante. Tais sombreamentos 
remetem à alveolaridade preconizada por Le Corbusier, a partir de suas 
células habitacionais inspiradas na Cartuxa de Galuzzo, e à tradição da 
arquitetura brasileira tropical. Feliz intersecção entre a tradição local e 
vanguarda purista, esta característica marcou decisivamente os projetos 
cariocas (LUCCAS, 2004:6). 

No programa específico da habitação unifamiliar, as características de 
autonomia ao lote e caráter prototípico aparecem em diversos grupos de obras 
da escola carioca, a partir dos anos 40. Conforme Luccas (2004), um primeiro 
grupo enfatiza a adoção de volumes cúbicos soltos no terreno, a exemplo de 
Oscar Niemeyer na Casa da Lagoa (1942) [180]. 

[180] Casa da Lagoa (1942). O. Niemeyer. Rio de Janeiro. Fonte: HECK (2005). 
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Um segundo grupo, posterior, reúne composições axiais de residências urbanas 
em lotes amplos, como as casas rurais da região serrana do Rio, especialmente 
Petrópolis, como a  Casa Guilherme Brandi (1952) de Sérgio Bernardes [181] e 
a Casa João Antero de Carvalho (1954) de Bina Fonyat e Tércio Pacheco [182], 
que utilizam volumes paralelos conectados por passagem em rampa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O terceiro grupo refere-se às casas entre medianeiras, que têm como exemplos 
prototípicos as casas em fita desenvolvidas por Niemeyer para o Centro Técnico 
da Aeronáutica (1947), em São José dos Campos [183], com suas coberturas 
de pequena inclinação e espaços de pé-direito duplo como átrio assegurando a 
continuidade espacial interna. Uma variante é a Casa Francisco Peixoto em 
Cataguases (1943), de Niemeyer, implantada transversalmente no lote com 
pequenos recuos em relação às divisas [184]. 

[181] Casa Guilherme Brandi (1952), de Sérgio Bernardes. Petrópolis. Disponível em: 
<https://casasbrasileiras.wordpress.com/2012/07/03/casa-brandi/>. 
 [182] Casa João Antero de Carvalho (1954), de Bina Fonyat e Tércio Pacheco. Petrópolis. Disponível 
em: <http://www.au.pini.com.br/arquiteturavista-1.jpg/>. 
 
 

 

[183] Centro Técnico da Aeronáutica (1947), de Niemeyer. São José dos Campos. 
[184] Casa Francisco Peixoto (1943). O. Niemeyer. Cataguases. Fonte: ALMEIDA (2005).  
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Os três grupos apresentam composições em duas alas paralelas em um só 
volume articuladas por escadas, rampas ou passadiços - na Casa da Lagoa de 
Niemeyer, ou arranjo com dois volumes paralelos conectados - como na Casa 
Prudente de Morais Neto -, também de Niemeyer [185]. 

Estas experiências constituíram um conjunto de soluções arquetípicas que 
buscavam a continuidade espacial interior e a ideia de promenade das casas 
corbusianas dos anos 20, a partir de escadas e rampas introduzidas na primeira 
casa Niemeyer e na casa Prudente de Morais Neto (...) na qual o arquiteto 
explorava pela primeira vez a forma da fachada inclinada, exaustivamente 
realizada nos anos seguintes. Niemeyer foi o pioneiro na busca da continuidade 
espacial interior na casa moderna brasileira; um recurso que atingia a dimensão 
vertical, integrando diferentes pavimentos (LUCCAS, 2004:8). 

 

As residências escolhidas para a amostragem retratam, em maior ou menor 
grau, estratégias recorrentes da escola carioca utilizadas pelo arquiteto, via de 
regra para clientes da elite econômica e cultural de Porto Alegre, como o Eng. 
Jorge Casado d’Azevedo − sócio da empresa ABC −, ou Dante Campana113 
(1950) e Holy Ravanello (1953)114 − clientes da mesma empresa. De Bagé-RS, 
inclui-se o projeto para Nicanor Gomes115 (1955) em período que faz contatos 
na cidade, durante o desenvolvimento do empreendimento Cine Hotel 
Consórcio Bagé.  

Envolvendo-se quase que exclusivamente em projetos de porte, comerciais e/ou 
multifamiliares, as solicitações de projetos de residências eram raras e 
solicitadas geralmente por clientes de outros empreendimentos da ABC ou 
ligados à empresa. 

 Nesses encargos unifamiliares o arquiteto tenta transferir o ideário habitual, 
aplicado nos inúmeros edifícios que projeta. Destaca-se a Casa Jorge Casado 
d’Azevedo, já considerada pela historiografia gaúcha um ícone da Arquitetura 
Moderna no Rio Grande do Sul. 
 

                                                           
113 Intelectual, contabilista, professor universitário e ligado à empresa ABC (BUENO, 2012:113). 
114 Projetos aprovados em setembro de 1953 (BUENO, 2012:273). 
115 Nicanor Gomes veterinário e pecuarista.      
 

[185] Casa Prudente de Morais (1943), de Niemeyer. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/ 
media/images/magazines/grid_9/c0ac_370-17.jpg>. 
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FICHA TÉCNICA − CASA DANTE CAMPANA 
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FICHA TÉCNICA − CASA CASADO D'AZEVEDO 
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FICHA TÉCNICA − CASA HOLY RAVANELLO  
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FICHA TÉCNICA − NICANOR GOMES  
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INSERÇÃO URBANA.[186][188] [189][190] 

As casas da amostragem envolvem referenciais e analogias com o restante de 
sua obra. Com excessâo da Casa Casado d'Azevedo, projeto mais 
comprometido com a lógica projetual relacionada com elementos de arquitetura 
periféricos da escola carioca, verificada nos edifícios, demonstram concessões 
geométricas visíveis que parecem resultar de particularidades programáticas. 
Em nível urbano situam-se em zonas residenciais consolidadas, sendo três lotes 
entre medianeiras e um de esquina. 

 

A Casa Dante Campana, implantada em esquina, é o primeiro projeto 
unifamiliar do arquiteto, no qual atravessa tranversalmente o lote, desde a 
lateral interna até a lateral externa. Assim o partido nega essa situação de 
esquina, com acesso principal ao centro e balcão avançado em toda largura do 
lote, o que traduz característica de frontalidade para a composição. Desta forma 
revela na fachada lateral externa um pano quase cego − desde a base em 
desnível −, expondo limites recortados, resultantes das estratégias frontais e de 
programa.  

As demais casas na amostragem − Casado d'Azevedo, Holy Ravanello e 
Nicanor Gomes − em lotes entre medianeiras assumem, na íntegra, caráter de 
frontalidade, fechando o lote praticamente em toda a testada.  

 

 

 

 

 

 

[187] Casa Jorge Casado d'Azevedo, perspectiva de 1950. Fonte: acervo João 
Alberto Fonseca da Silva. 

[186] Inserção Urbana − Casa Dante Campana. Fonte: acervo Marcos Bueno; e redesenhos em 3D da 
autora.   
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Em entorno francamente residencial, a Casa Casado d'Azevedo, implantada 
na Rua Comendador Caminha, a partir de grande recuo frontal [187], localiza-se 
em frente ao Hipódromo do Moinhos de Vento, então sede do Jockey Club e 
futuro Parque Moinhos de Vento, já previsto na época. Desde recuo avantajado 
em aclive, o terreno recebe volume suspenso em embasamento negativo, 
configurado por área coberta de baixa altura, com forte horizontalidade espacial, 
literalmente encerrando o lote transversalmente. 

 

 

Na Casa Holy Ravanello, com frente sul, declive na lateral norte e aclive na 
parte posterior, o arquiteto aplica características compositivas recorrentes, com 
a suspensão parcial do pavimento superior, simulando caixa elevada a partir de 
térreo recuado, precedido de encaminhamentos e ajardinamentos frontais em 
formatos curvos. Revela apropriação adequada ao lugar, com gabaritos de 
altura e recuos praticados no restante do quarteirão. 

A proposta da Casa Nicanor Gomes, em lote  retangular com testada ampla e 
pouca profundidade, rende-se à fita contínua de prédios que compõem a 
avenida principal da cidade de Bagé. A variante, incomum para época, é o recuo 
frontal, em lançamento geminado aos imóveis lindeiros no alinhamento, com 
sutil definição de continuidade predial praticada em ambas as laterais. Como um 
terrasse jardin protegido por peitoril em gradil, o trecho frontal anterior ao 

[189] Inserção Urbana – Casa Holy Ravanello. Fontes: imagem Google Earth acesso 2017 e 
redesenhos em 3D da autora.   

 

[188] Inserção Urbana − Casa Casado d'Azevedo (1950). Fontes: Arquivo Municipal de Porto Alegre e 
LUCCAS (2004); e redesenhos em 3D da autora.  
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acesso à residência, define momento de contemplação, privacidade e proteção, 
paralelo ao passeio urbano, com trânsito constante de pedestres. 

No âmbito plástico, configura um "vazio" um frontal delimitado por panos laterais 
de mesmo porte, resultantes de um prédio racionalista em dois pavimentos a sul 
e de exemplar eclético a norte, em gesto contextual semelhante ao de Le 
Corbusier para a Casa Curutchet, em La Plata116. A partir de seus panos cegos 
laterais efetua o enquadramento equilibrado do volume em caixa suspensa e 
avançada em relação à parede frontal do pavimento térreo elevado.  

                                                           
116 Ver item 3.3 Confluências "lá e  cá" no quadro da arquitetura gaúcha".  

PERCURSOS [191][192][193][194] 

Na Casa Dante Campana, a partir de jardim frontal envolto a canteiros sinuosos 
(P. a-d), no interior da residência faz-se a leitura imediata da circulação vertical 
que comprende os três pavimentos da composição − "miolo" com triplo pé-

direito que distribui, primeiramente, zonas social e de serviço.  

Em movimento ascendente desloca-se ao pavimento superior com a distribuição 
dos dormitórios, frontalmente arrematados por sacada conjunta, recurso 
corrente nas propostas do arquiteto (P.e-i). Em direção ao pavimento inferior 
conduz-se a outros compartimentos especiais e estar íntimo, este ladeado por 
terraço, o qual permite a contemplação do pátio em declive (P. j-k). 

A Casa Casado d'Azevedo antecipa questões de privacidade, distribuição e 
percurso espacial, forçando sutilmente, a partir do alinhamento, uma verdadeira 
promenade desde o espaço externo até o interior da residência. Evidencia-se, 
nesse percurso exemplar, uma estratégia conceitual do arquiteto em ordenar a 
geometria do objeto tanto interna quanto externamente, induzindo o usuário a 
fruir, desde o acesso, vistas que promovem surpresas e momentos especiais de 
contemplação e descoberta.  

[190] Inserção Urbana − Casa Nicanor Gomes. Fontes: fotos e redesenhos em 3D da autora . 
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Através das imagens remanescentes, as quais incluem longo recuo frontal já 
mencionado − transição entre a rua e casa −, do qual inexistem registros nos 
desenhos117, sucedem-se canteiros de formas cilíndricas, revestidos em pedra, 
e estares frontais abertos que se integram à área coberta denominada em 
planta como “terraço coberto”, que também conduzem aos acessos à garagem 
e interior da residência (P. a-f).  

Nessa estratégia do arquiteto, bem mais que um recurso de acesso à 
residência, visualiza-se uma interpretação própria para o tema do terrasse 

jardin118. É provável a intenção projetual de estabelecer uma inversão do pátio 
tradicional, através da criação de espaço real de estar e instigante 
contemplação do panorama do hipódromo, possível à época.  

A antecâmara de acesso, inclinada e em curva, apresenta pilaretes de seção 
circular incorporados e coluna isenta, enfatizada pela floreira de linhas sinuosas 
que vem da garagem e avança sobre o “hall’, o qual faz a distribuição para as 
zonas social, serviço e íntima (P. g-i). 

A partir de circulação vertical atinge-se o pavimento superior através de 
circulação tranversal com banhos nas extremidades, sobreposta ao último vão 

                                                           
117 Plantas registradas no Arquivo Público Municipal não incluem desenhos do setor frontal 
construído.    
118 A denominação “terraço coberto”,  a partir de sua configuração com formas sinuosas, “lago” e 
floreiras confirma  a analogia , com, um dos cinco pontos da arquitetura preconizados por Le 
Corbusier e retratados fortemente na escola carioca .   

[191] Percursos − Casa Dante Campana. Fonte: elaboração da autora. 
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dos pilotis do pavimento térreo. A solução demonstra, principalmente na zona 
íntima, um recurso compositivo, geométrico e funcional paritário e equilibrado na 
acomodação da planta do pavimento superior. 

 

 

Ao contrário de outras propostas citadas como referência, especialmente a 
Casa Francisco Peixoto, o que na Casa Casado d'Azevedo se pressupõe 
condicionante programático, a ligação entre o living room e a circulação superior 
a partir da escada que seria visualmente contínua aparece encoberta por 
parede lateral que recebe generoso vão de acesso. Daí, a partir dos dormitórios, 
repete-se a unificação funcional através de sacada conjunta frontal, que permite 
visualização incomum do Hipódromo (P. j-n). 

Nesse caso, a promenade architecturale sugerida entre o living room e a 
circulação vertical, movimentos cotidianos entre ambientes articulados 
visualmente em espaço comum, numa estratégia possivelmente proposital do 
arquiteto, concretiza-se apenas no imaginário do observador, ao qual ficam 
permitidos momentos de partida ou chegada, fragmentados porém importantes 
na dinâmica espacial do percurso “entrepisos”. 

Na Casa Holy Ravanello repetem-se encenações hierárquicas articuladas pelo 
arquiteto nos acessos das residências. Precede a composição por jardim frontal, 
que se articula sem função de acesso principal, caracterizando-se como 
ambiente de estar protegido da via por canteiros ajardinados, em formas curvas 
e que conduz sutilmente à zona de serviço (P. g-i).  

A partir de área coberta, subtração no térreo do volume único em dois 
pavimentos, lança garagem e acessos a consultório médico e ao programa da 
residência, através de porta ladeada por panos em curva (P. e-g).  [192] Percursos − Casa Casado d’Azevedo. Fonte: elaboração da autora. 
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No pavimento superior, dedicado à função residencial, a partir da circulação 
vertical acessa área social, que permite visualização da rua, e terraço interno 
sobreposto à garagem no térreo (P. h-j). Após acesso à zona de serviço, um 
caminho processual longo distribui os compartimentos da área íntima, com 
simples visualização da parte posterior da composição, sem as costumeiras 
sacadas e terraços (P. k-l). 

Observa-se que o arranjo compositivo da Holy Ravanello, com supressão de 
inúmeros argumentos habituais relacionados aos percursos que proporciona, 
como sacadas contínuas, terraços e outros, apresenta identidades com a 
Casado d'Azevedo, considerando-se a sequencia de percursos e momentos 
visuais, mesmo com projeto executado três anos após. 

Na Casa Nicanor Gomes, última residência projetada pelo arquiteto, verificam-
se ainda pressupostos usuais de Holanda Mendonça, em relação às sequências 
espaciais. No quadrante sul lança jardim frontal elevado que precede acessos 
externos aparentemente unificados (P. a-d), os quais direcionam de forma 
autônoma de um lado para amplo hall de distribuição - denominado "visitas e 
circulação" -, e de outro, "apartamento"119 com estar e quartos conectados por 
espaço "kitchen", igualmente ligado a banho social. Já no quadrante oposto, ao 
rés do chão, lança acesso de veículos e de serviço no alinhamento do 
quadrante sul do lote, que conduz ao pátio (P. e-h).  

Do hall, as opções de encaminhamento dão-se na direção do estar (P. i-l) e 
após, do jantar e "varanda", copa, cozinha e dependências de serviço, 
configurados em adições consecutivas, preenchendo pequena faixa de terreno, 
até fundo do lote. A partir do mesmo hall, em direção lateral esquerda, está a 
circulação vertical, localizada no "miolo" da composição. Esta escada gera

                                                           
119 Atualmente, estes compartimentos são utilizados como escritório. 

[193] Percursos − Casa Holy Ravanello. Fonte:elaboração da autora.  
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leitura vertical, desde a base até a laje supeior, atingindo setor principal em 
meio nível ascendente [195]. Neste, dois espaços de estar subdividem-se 
parcialmente por pano que envolve lareira [196], entre ambiente frontal 
complementado por sacada "proeminente" conforme Bueno (2012), a qual 
precede momento hierárquico de contato com a avenida e com o pátio (P. m-q).  

Prossegue-se em meio nível acima, até primeiro patamar, permitindo acesso a 
banho e closet a serviço dos três dormitórios de solteiro, e após mais meio nível 
acima, ao dormitório de casal, vestir e banho posterior. E finaliza com a 
interligação dos dormitórios frontais através de terraço longitudinal definido em 
toda a testada, arrematado por esquadrias em venezianas corridas [197], gesto 
de unificação compositiva (P. r-v).  

Como parte da construção primária da proposta, embora não conste em projeto, 
verifica-se no mesmo nível da área íntima ladeada por terraço posterior 
ampliação sobreposta à cozinha, no pavimento inferior, na forma de terrasse 

jardin [198]. Com canteiros, estar e pequeno espelho d'água em formas 
sinuosas, assentados sobre a última adição do térreo correspondente, o que 
registra a ampliação do passeio arquitetônico presente no ideário projetual de 
Holanda Mendonça. 

[194] Percursos − Casa Nicanor Gomes. Fonte: elaboração da autora. 
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ESTRUTURA FORMAL/SÍNTESE ANALÍTICA [200] 

Percebe-se que Holanda Mendonça estrutura seus projetos visando incluir 
poética espacial recorrente, que se inicia já nos momentos de acesso, com 
maior ou menor maestria. Especialmente nas casas, conduz a geometria da 
planta no sentido de garantir a inclusão de caixas elevadas, varandas continuas, 
encaminhamentos e integração visual dos ambientes, entre outros 
pressupostos.  
Na Casa Dante Campana observa-se tripartição no sentido longitudinal da 
planta − nos pavimentos intermediário e inferior − e bipartição transversal no 
pavimento superior, o que revela falta de rigor geométrico na composição. Com 
base recuada que suspende o corpo em pavimento superior, com inserção de 
brises horizontais (suprimidos na construção) e coroamento em platibanda, 
argumento apresentado nas demais residencias do arquiteto. A inclusão de 
amplos terraços e sacadas, com brises verticais para orientação oeste, o que 
igualmente acrescenta identidade com as demais obras de Holanda Mendonça. 

Observa-se que nas residências os desnível dos lotes provocam atitudes 
diferenciadas [199]. Na Dante Campana o declive acentuado do lote permite a 
inserção de pavimento com característica parcial de subsolo, com funções 
específicas do programa, resultando numa fachada posterior em três 
pavimentos.  [195] Circulação vertical. Fonte: da autora 

[196]  Elemento de transição de espaço – lareira. Fonte: da autora  
[197]  Sacada frontal com  venezianas e  brises horizontais. Fonte: da autora  
[198] "Terraço jardim". Fonte: acervo Emílio Roberto  Mansur e redesenhos da autora.  
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Na Holy Ravanello a situação se inverte, ou seja, o arquiteto acomoda funções 
sobrepostas na parte frontal do lote, em terreno que apresenta forte aclive. Já 
na Casa Casado d'Azevedo, após percurso longo tem-se leve aclive,envolto a 
canteiros curvos, muretas  em meio cilindro até área sobre pilotis, ladeada pelo 

volume da garagem. Estabelece um contraponto material entre a massa da 
garagem − a sul −, e espelho d´água em curva, arrematados por muro encimado 
por trechos em pilotis, que define vão aberto, na lateral norte do lote.120. 

A subtração frontal em área coberta sob pilotis , suspende a caixa elevada que 
frontalmente abriga a área íntima, onde lança os dormitórios protegidos por 
varanda em brises verticais da qual proporciona, talvez propositalmente, a 
contemplação da pista do antigo Hipódromo Moinhos de Vento. 

 Resulta, no sentido oposto, a comunicação vertical da circulação aberta da área 
íntima com o espaço do “living-room”, qualidade funcional e plástica que se 
supõe um dos pressupostos norteadores fundamentais da composição. Trata-se 
de premissa visível na Casa da Lagoa (1942) e com mais ênfase na Casa 
Francisco Peixoto (1943) ambas de Oscar Niemeyer, que podem ser citadas 
como provável referência de Holanda Mendonça nesse projeto. Nas duas 
Niemeyer aplica os conceitos de promenade architecturale, alveolaridade, 
continuidade espacial e outros pontos da nova arquitetura difundida desde os 
anos 20 por Le Corbusier, assimilados e transformados a partir dos anos 30 
pelos arquitetos da escola carioca (ABREU FILHO;GONÇALVES,2015).  

 

 

                                                           
120 O espaço projetado em tema residencial  delineado entre pilotis, que   permite, entre outros 
usos,  a circulação de automóveis, pode ter inspiração na  Villa Savoye (1928), de Le Corbusier.     

[199] Declives terreno  casas Dante Campana  e Holy Ravanello. Fonte: arquivo Público Miunicipal  de 
Porto Alegre, filme 211 de 1951, processo 09818 e filme 273 de 1953, processo 48524. 

 



A FRONTEIRA DO MODERNO: HOLANDA MENDONÇA E A DIFUSÃO DA ARQUITETURA MODERNA BRASILEIRA NO SUL                                                   CAPÍTULO 6 – INCURSÕES ANALÍTICAS                                                                                          205 

 

[200] Estrutura Formal/Síntese Analítica− Casa Dante Campana, Casa Casado d'Azevedo, Casa Holy Ravanello e Casa Nicanor Gomes. Fonte: elaboração da autora. 
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Na Casa Casado d'Azevedo verifica-se tripartição em planta, com partes 
coincidentes em ambos os pavimentos. Os vãos do térreo resultam 
transversalmente no pavimento superior, dormitório de casal resultante da soma 
da garagem e vão menor inferior e três dormitórios de solteiro, de larguras 
idênticas, lançados na primeira partição  transversal.  Na partição intermediária, 
onde se sucedem living room, escada e pequeno pátio de ar e luz, conecta-se a 
terceira, com volume posterior que estabelece relações funcionais diretas com 
jantar, cozinha e saleta/escritório, respectivamente. Observam-se na composição, 
assim como nos objetos análogos citados121, atributos típicos da escola carioca. 

A sequência de espaços e compartimentos da residência que se acomodam 
naturalmente em zonas específicas agrupadas em volumes autônomos, 
configuram relações dialéticas  de forma e função, ilustrando a prática projetual do 
arquiteto, alinhada com o modo projetual carioca da década anterior.  

Segundo Bueno, “uma grande cobertura de pouca inclinação unifica as três 
faixas que organizam o programa, permitindo uma leitura unitária da 
composição” (BUENO, 2012:127). Assim, o lançamento de uma água no sentido 
inverso da fachada frontal configura platibanda, sem cobertura visível, e valoriza 
a faixa horizontal alongada da varanda, com seu arremate em brises.  

                                                           
121 Casa da Lagoa e Casa Francisco Peixoto, ambas de Oscar Niemeyer.  

Esse argumento, que confere autonomia à plataforma uniforme suspensa em 
pilotis, sintetiza e traduz, em nível de fachada, a qualidade plástica do projeto, 
como um todo.  

A composição é inédita no quadro da arquitetura gaúcha da época (e ainda 
hoje), em arranjos internos providos de continuidade espacial entre os 
pavimentos.  

O critério de orientação solar para o posicionamento dos dormitórios alia-se à  
intenção de visualização frontal do antigo Hipódromo Moinhos de Vento, como um 
“palanque” precedido pela varanda configurada com sequência ininterrupta de 
brises metálicos verticais122. Estes se inserem pelo aspecto plástico, definidor de 
privacidade, sombreamento e luminosidade, tanto quanto de controle solar, em 
uma orientação leste. Pode-se comentar que essa estratégia de fachada, além de 
outras influências, retrata práticas anteriores do arquiteto. Já as aberturas para 
oeste da circulação superior e para norte do jantar, as quais recebem os mesmos 
elementos, agora somente como “quebra-sóis”123, traduzem intenção projetual de 
efeitos reguladores compositivos.  

 O exemplar, pequena mostra da síntese de Holanda Mendonça em versão  
unifamiliar, incomum em portfólio repleto de  edificios multifamiliares, traduz uma 

                                                           
122 No projeto original, existia um balcão que interrompia a sequência dos brises diversificando a 
composição. Tal proposta talvez se inspirasse no modelo da Obra do Berço, onde a fachada em 
brises também é rompida por um balcão, segundo Marcos Bueno (2012:125). 
123 Insolação adequada para brises verticais. 
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combinação ideal de fatores como  terreno, orçamento, programa e cliente, que 
permitiram, enquanto foi possível124, a materialização de um ícone gaúcho, 
como produto da escola carioca  

Já na Holy Havanello, a não ser em compacto vazio da escada, vê-se ausência 
de ambientes em dupla altura e/ ou integrados, áreas cobertas de acesso 
configuradas com pilotis, entre outros elementos de arquitetura e de 

composição.  

A "caixa" do pavimento superior, apoiada no alinhamento norte, gera nesse 
quadrante, no pavimento térreo, área coberta de acesso social e de garagem. 
Na extremidade sul, respeita o recuo lateral e configura empena vertical 
praticamente cega, em pavimento duplo,  o que permite acesso secundário em 
aclíve, na direção posterior do lote, até o pavimento "suspenso" na parte frontal 
da composição, agora assentado sobre o terreno, configurando térreo.  

O encargo que se situa praticamente em programa misto, já que prevê no 
pavimento inferior acessos a escritório, com dois compartimentos e sanitário, 
implanta escada para o pavimento superior em "U" reservando vazio ou 
mezanino somente em trecho superior desta , impedindo maior visualização 
entre pisos. 

                                                           
124 Imóvel não demolido,porém totalmente desfigurado  por reformas de forte impacto, as quais 
aproveitam, em parte o espaço interno, porém destituindo na íntegra os argumentos externos.    

No pavimento superior, em matriz geométrica da planta que remete a  um "H", 
reserva funções residenciais, a partir da circulação vertical, com zona  social à 
frente, serviço ao centro e zona íntima em parte posterior. No sentido de 
acomodação dos dormitórios e banho ao fundo, lança corredor "longo", 
precedido de meio lance de escada. Desta forma, a partir de planta bipartida 
longitudinalmente no pavimento ´terreo e tripartida na tranversal no pavimento 
superior observam-se concessões de projeto  do arquiteto , onde mesclam-se, 
sem rigor, zonas funcionais distintas.   

A solução para a cobertura não emprega a caimento único, porém delineia-se 
com pouca inclinação em duas águas, com os devidos arremates em calhas 
sem beirais, transmitindo ainda a  fisionomia  modernista.  

A delimitação do trecho frontal do pavimento superior, com uma parte sobre o 
vazio da garagem e outra sobre o escritório, delimita plano interno com 
revestimento em pastilhas que, aparentemente, conecta as aberturas frontais de 
dimensões diversas. Conforme Bueno, o projeto não se situa entre os mais 
significativos de Holanda Mendonça, ao que acrescenta:  

Mesmo que este projeto não seja um dos mais significativos de Holanda 
Mendonça, e sua tradicional compartimentação não corresponde à 
integração espacial típica das residências modernas cariocas, cabe destacar 
sua importância pela ousadia de trabalhar dentro de uma linguagem 
incomum para o tema residencial na Porto Alegre da época.(...) (BUENO, 
2012:115). 
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Na Casa Nicanor Gomes, cujos projetos não constam assinaturas de Holanda 
Mendonça no selo das plantas, talvez por questões burocráticas, têm-se 
informações verbais de sua autoria. É visível a característica projetual do 
arquiteto, retratada  em detalhes nas plantas baixas, cortes e vistas do projeto 
arquitetônico. Supõe-se que a elaboração da proposta dá-se  em 1955, 
paralelamente ao processo do Cine Hotel Consórcio Bagé em encargo 
acertado, provavelmente, como reflexo do seu envolvimento com esse 
empreendimento e consequente contato com a elite bajeense, no caso, Nicanor 
Gomes125. 

A composição articula-se sem rigor geométrico, já que demarca, em ambos 
pavimentos tripartição longitudinal em planta, em parte da composição, sem 
comprender exatamente as zonas funcionais de projeto. Porém, nota-se que há 
uma intenção compositiva de caráter dinâmico, pela elevação da parte frontal do 
pavimento térreo decorrente de aclive do lote em relação a sua porção posterior, 
a partir do qual o arquiteto articula o partido em "meios níveis", através de 
circulação vertical implantada no "miolo" central dos pavimentos.   

                                                           
125 A obra, constante  da dissertação de mestrado “Arquitetura bajeense: o delinear da 
modernidade: 1930-1970”, do PROPAR/UFRGS (GONÇALVES, 2006:195), nessa ocasião teve 
autoria confirmada pelo Eng. Ned Wild Quintana (1926, contemporâneo de Holanda Mendonça), 
bem como por Custódio Gomes, filho do proprietário. A "autoria oficial", ou, a responsabilidade 
técnica dos projetos foi constatada recentemente, através do acesso às  plantas originais, com 
aprovado na Prefeitura Municipal em 17 de janeiro de 1956, disponibilizadas pelo  atual 
proprietário Emílio Roberto Salim Mansur, constando os nomes de Cezar Teixeira de Freitas e 
Cláudio S. Teixeira de Freitas , respectivamente engenheiro responsável técnico e  arquiteto 
"projetista".     

Posiciona na porção norte acesso de veículos, caracterizado como uma 
"passagem coberta" que permite movimento de transpasse até o pátio, ou 
percurso funcional alternativo. Ao centro da testada, localiza acesso de 
escritório, em nível, ladeado por escada que direciona meio lance acima do 
passeio, atingindo  a sul terraço limitado por muro de contenção em 
praticamente 2/3 da testada, que precede acesso à residencia, como recurso 
habitual do arquiteto. 

A alternativa espacial de composição, complexa internamente, revela síntese 
clara em nível de fachada (BUENO, 2012:355), a partir do volume suspenso no 
pavimento superior, que envolve sacada contínua alongada , sutilmente apoiado 
em pano posicionado perpendicularmente, de inspiração neoplasticista, o qual 
acrescenta fisionomia mista à composição. 

A platibanda frontal coroa o volume, encobrindo cobertura  em uma água 
descendente, em direção posterior, proposta recorrente nos trabalhos de 
Holanda Mendonça, sobre a qual Bueno comenta: 

(...) a cobertura com telhado em  platibanda reforça a aparência abstrata da 
residência, numa composição em planos que denota certo “amadure-
cimento” do arquiteto, no sentido em que deixa de lado as referências mais 
explícitas ao ideário da  escola carioca e transita dentro de uma articulação 
que tende às vanguardas modernas (BUENO, 2012:355). 

Embora com a supressão de dispositivos inibidores dos efeitos da insolação 
oeste, os quais seriam de aplicação óbvia − funcional e plástica −, ameniza a 
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questão através da sacada coberta frontal e brises horizontais fixos nas 
bandeirolas das portas de vidro e venezianas de correr.  

Os terraços lançados  sobre as adições do térreo amenizam a  característica 
aditiva, concessão plástica do arquiteto, em respostas  funcionais do programa.          

APLICAÇÃO da MATRIZ de ANÁLISE [200] 

Sem considerar a relação temporal de concepção das propostas dos quatro 
exemplares destacados na amostragem, pode-se visualizar na Casa Casado 
d'Azevedo inúmeros indicadores que revelam identidade plena com a escola 

carioca e que estão apontados na Matriz de Análise, como                                                                   
elementos de arquitetura estruturais − colunas cilindricas e pilotis −, elementos 
compositivos do térreo, elementos de vedação − brises e painéis vazados −, 
elementos de paisagismo − jardins,espelho dágua e terraços. Vê-se recursos na 
base e nas áreas cobertas de acesso, corpo − em caixa suspensa −, e 
coroamento da edificação. Ainda vê-se cobertura inclinada e critérios de 
setorização.  

As formas curvas aparecem em canteiros e muretas, revestidas em pedra tipo 
grés complementando a tectônica do projeto. 

Na Casa Dante Campana − primeira residência do arquiteto −, observa-se os 
mesmos elementos da Casa Casado d'Azevedo, porém com a algumas 
supressões, como o não uso de pilotis e falta de integração espacial interna. 
Verifica-se, a partir do acesso, emprego de revestimentos em pedra, que se 

extendem para o interior da residência, em floreiras que configuram o jardim 
frointal e transpassam panos de esquadrias. Na fachada lateral externa tem-se 
volume que envolve a chaminé desde o embasamento, igualmente com   
revestimento em pedra ladeado por amplo painel em tijolo de vidro, elemento 
recorrente nas obras do arquiteto. 

Na Casa Holy Ravanello, a partir do reduzido número de itens presentes na 
Matriz de Análise reconhece-se uma fisionomia menos carioca no conjunto dos 
exemplares unifamiliares da amostra. Na fachada principal expõe as esquadrias 
da parte social da residência em quadro, como artifício de unificação das 
aberturas através de um fundo comum revestido em pedra, levemente avançado 
em relação à base, o que demonstra intençao projetual da fisionomia de corpo 
único suspenso.    

Pela inclusão de elementos que envolvem encaminhamentos de transição entre 
espaço aberto e fechado pode-se relacionar a proposta da Holy Ravanello à 
estratégia da Casa Casado d'Azevedo, jardim frontal composto por canteiros 
sinuosos e recuo da garagem envolto à área coberta que apresenta os acessos, 
com pilaretes circulares laterais à porta de acesso às funções residenciais e de 
trabalho. 
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[200] Aplicação da Matriz de Análise − Casa Dante Campana, Casa Casado dAzevedo, Casa Holy Ravanello e Casa Nicanor Gomes. Fonte: elaboração da autora. 
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Na Casa Nicanor Gomes, embora verifique-se a não inclusão de alguns 
argumentos, como estrutura aparente em pilotis e brises nas sacadas 
superiores, a partir dos desenhos de Holanda Mendonça alternam-se, interna e 
externamente, elementos de arquitetura que refletem escola carioca, como 
brises verticais e horizontais em madeira, acima das esquadrias [201], na 
ventilação de entrepisos [202], assim como revestimentos em pedra tipo gres e 
pequenas peças em cerâmica irregulares, entre outros.  

 

 

 

 

 

Curiosamente observam-se guardacorpos internos dos lances de escada em 
motivos niemeyerianos de paralelogramos com faces convexas numa alusão 
"precoce" às colunas do "Palácio da Alvorada"126 [203].  

Notam-se, principalmente na base elevada do objeto, argumentos incomuns na 
obra de Holanda Mendonça, sinal da assimilação de outras alternativas 
compositivas, já observadas em Porto Alegre na época, nas  obras dos  
contemporâneos Emil Bered e Luiz Fernando Corona. 

                                                           
126 Considerando-se o período de construção da casa, admitem-se referências destacadas dos 
projetos de Brasília, da mesma época.   

[201] Casa Nicanor Gomes  
− brise vertical interno. Fonte: fotos da 
autora 
 
 

 [202] Casa Nicanor Gomes − brise horizontal  
 [203] Casa Nicanor Gomes − guarda-corpo. Fonte: fotos da autora. 
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Nesse exemplar pode-se identificar mescla da matriz corbusiana com estratégia 
neoplasticista. Visualiza-se sequencia de apoios, desde pano revestido em 
pedra − extensão de mureta que limita jardim frontal − que recebe pano 

coincidente encimado por dois pequenos trechos em pilotis, os quais apoiam 
laje de  sacada em meio nível acima, limitada lateralmente por outro painel 
vertical. Este, por sua vez, efetua apoio em posição intermediária, da sacada 
longitudinal que compõe volume avançado em relação à base [204].   

No ápice dos volumes das casas destacadas na amostragem  são recorrentes 
coberturas em telhas, com inclinações suaves em uma água, com a excessão 
da Holy Ravanello, em duas. Contornadas por platibandas, delineiam 
frontalmente arremates das "caixas suspensas" visíveis, com mais ou menos, 
ênfase, nos quatro exemplares.  

Parafraseando Bueno, os argumentos identificados nos últimos trabalhos de 
Holanda Mendonça, onde se inclui o exemplar bajeense, situam-se como um 
momento que expõe supressão de elementos e concessões formais/funcionais, 
contraponto a característica da Casa Casado d’Azevedo, "na qual sobriedade 
dórica confere uma beleza mais simples e pura”.  

Desta forma, embora se constate que apenas na Casa Casado d'Azevedo a 
aplicação, praticamente na íntegra, dos elementos compositivos pertinentes ao 
tema, expostos na Matriz de Análise desse estudo, as demais residencias − 
Dante Campana, Holy Ravanello e Nicanor Gomes −, demonstram   
igualmente  identidade comum, pela aplicação recorrente e diversificada desses 
elementos por Holanda Mendonça.  

[204] Casa Nicanor Gomes. Fonte: acervo Marcos Bueno e fotos da autora. 
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6.4 Edifícios multifamiliares em lotes entre medianeiras − Santa  
Terezinha (1950)127, Excelsior (1952)128, Cerro Formoso (1952)129, 
Ricardo Eichler (1953)130, São Sebastião" ( 1953)131, e General Osório 
(1955)132. 
 
Vinculado à ABC −- Azevedo Bastian e Castilhos −, Holanda Mendonça projeta 
o Edifício Santa Terezinha, seu primeiro prédio em altura, "encravado" na 
Avenida Salgado Filho, via de importância no centro de Porto Alegre, aberta na 
década de 40. No início da década de 50 observa-se forte demanda residencial 
de parte da elite porto-alegrense que "migra" de edifícios centrais ou de 
habitações unifamiliares para edifícios implantados nas novas avenidas e nas 
radiais próximas do centro, como as Avenidas Independência e 24 de Outubro. 

Era o fascínio da edificação em altura, juntamente com outros padrões de 
exigência do mercado imobiliário, como a adoção de setorização, 
individualização de encaminhamentos a zonas de serviço, social e íntima e 
incorporação de novos elementos de conforto para atendimento dessa clientela. 
As iniciativas de vanguarda são historicamente lideradas por clientes com níveis 
econômico e cultural elevados, como a maioria da clientela da "ABC" e de 
Holanda Mendonça . 

                                                           
127 Avenida Salgado Filho, 98. Porto Alegre-RS . 
128 Rua Riachuelo, 1200. Porto Alegre-RS. 
129 Praça Júlio de Castilhos, 64. Porto Alegre–RS. 
130 Rua Dr.Flores, 383. Porto Alegre-RS. 
131 Av. Independência, 550 . Porto Alegre-RS. 
132 Av. Borges de Medeiros, 1141. Porto Alegre-RS. 

É o caso do Dr. Amarílio Macedo133, proprietário do Cerro Formoso, na Praça 
Júlio de Castilhos. 

O Edifício Ricardo Eichler, com a denominação do proprietário, empresário do 
ramo de comércio de automóveis é  outro empreendimento da ABC134, em lote 
próximo à esquina da Avenida Salgado Filho, em extrato urbano com forte 
tendência à verticalização, na época135, próximo ao SantaTerezinha [205]. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                           
133  Dr. Amarílio Macedo, médico, formado na Alemanha, e que atuava no Hospital Moinhos de 
Vento, também pecuarista, de família tradicional de São Gabriel-RS.  
134 Projeto assinado pelo engenheiro Eugênio Vilanova Castilhos. 
135 Amigo de Holanda Mendonça, proprietário da empresa da qual  compra Cadilac que "o 
arquiteto exibia orgulhosamente pelas ruas da capital" (BUENO, 2012:257). 

[205] Edifícios Santa Terezinha e Ricardo Eichler. Fonte: redesenhos em 3D da autora. 
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Localizado na Rua Riachuelo, igualmente em via central de Porto Alegre, o 
Edifício Excelsior organiza-se em modalidade semelhante às atuais 
incorporações, a partir de investidores ou proprietários de cada unidade, 
identificados nas pranchas aprovadas na Prefeitura Municipal, em 1952136. Os 
edifícios constituem um grupo de exemplares que, em lotes entre medianeiras 
apontam para similaridades projetuais.  

O tema do edifício residencial multifamiliar em terrenos retangulares ortogonais 
entre medianeiras é recorrente na obra de Holanda Mendonça. Com as mesmas 
características topológicas dos edifícios Excelsior e Cerro Formoso, quanto ao 
programa, critérios de setorização e sítios alongados e de meio de quadra, os 
dois últimos edifícios deste grupo, implantam-se em lotes de forma não 
regular, situação topológica que define propostas diferenciadas e atípicas 
nesse rol de propostas do arquiteto [206]. 

O Edifício São Sebastião (1953) localiza-se numa das radiais de maior 
importância na cidade, Avenida Independência, direcionado especialmente 
para a classe alta137, é um investimento da imobiliária de mesmo nome, 
assinado pelos engenheiros da ABC João Carlos Caldeira Bastian e Eugênio 
Vilanova Castilhos (BUENO, 2012: 265). 
                                                           
136 Nas pranchas assinam João Carlos Caldeira Bastian, como  representante da ABC, bem como 
18 proprietários, entre eles Eugênio Vilanova Castilhos e Marcello Casado d’Azevedo, ambos 
engenheiros da ABC, e Almir Duarte, vinculado ao Banco de Província e cliente em outros 
projetos de Holanda Mendonça.(BUENO, 2012) 
137 Exemplar mencionado por  Raquel Lima (2005:83), referindo-ser a "onda" de elitização da 
forma de morar na cidade de Porto Alegre, nos anos 50. 

Já o Edifício General Osório (1955) tem como cliente o Grêmio Beneficente 
dos Oficiais do Exército.- GBOEX, para o qual o arquiteto projeta em 1953 o 
Edifício Duque de Caxias, quando ainda estava na ABC. Implanta-se ao final 
do trecho central da Avenida Borges de Medeiros, um dos pioneiros em 
altura nesse setor da via urbana, assim como os edifócios Sulacap (1938), 
Sulamérica (1938) e Edifício União (1943), de autoria de Arnaldo Gladosh.

[206] Edifício São Sebastião e Edifício General Osório. Plantas de Situação. Fonte: Arquivo Municipal 
de Porto Alegre, filme 265 de 1953, processo 30579 e filme 303 de 1955, processo 27029. 
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FICHA TÉCNICA − EDIFÍCIO SANTA TEREZINHA 
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FICHA TÉCNICA − EDIFÍCIO EXCELSIOR 
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FICHA TÉCNICA − EDIFÍCIO CERRO FORMOSO   



A FRONTEIRA DO MODERNO: HOLANDA MENDONÇA E A DIFUSÃO DA ARQUITETURA MODERNA BRASILEIRA NO SUL                                                   CAPÍTULO 6 – INCURSÕES ANALÍTICAS                                                                                          219 

 



220     A FRONTEIRA DO MODERNO: HOLANDA MENDONÇA E A DIFUSÃO DA ARQUITETURA MODERNA BRASILEIRA NO SUL                                     CAPÍTULO 6 – INCURSÕES ANALÍTICAS 
 

FICHA TÉCNICA − EDIFÍCIO RICARDO EICHLER 
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FICHA TÉCNICA − EDIFÍCIO SÃO SEBASTIÃO 
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FICHA TÉCNICA − EDIFÍCIO GENERAL OSÓRIO  
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 INSERÇÃO URBANA [207][208][209][211][212][213] 

Os lotes reservados para os edifícios em estudo estão plenamente inseridos na 
malha urbana figurativa, da área central de Porto Alegre. Em relação ao Edifício 
Santa Terezinha138 Bueno afirma: 
 

O tratamento da edificação reforçando a simetria e estaticidade da 
composição não deixa de refletir uma postura vinculada à tradição, que em 
momentos específicos é rompida dentro de uma dinâmica moderna carioca. 
(...) (BUENO, 2012:121) 

Projetado em 1950, tem solução de planta que busca efeitos "epidérmicos", 
vistos nos objetos modernistas cariocas, porém perfeitamente adequado à 
malha tradicional figurativa de Porto Alegre, a partir das determinações do plano 
para a Avenida Salgado Filho, vigente na época, que direcionava as propostas a 
argumentos "fachadistas", com alturas pré-determinadas para conformação da 
barra contínua dos edifícios pares. Já as estratégias de acesso do térreo 
introduzem espaços que exibem encaminhamentos envoltos em elementos de 

arquitetura e de composição corbusianos, como colunas de pavimento duplo.  

A escada semicilindrica acoplada à fachada posteriror, como o que se verifica 
no Santa Terezinha, situa-se como referência explícita à do Edifício Nova 
                                                           
138 Insere-se nas publicações características da divulgação da arquitetura moderna em Porto 
Alegre, na publicação de Xavier e Mizoguchi, de 1987,e mais recentemente incluído na publicação 
de Comas e Piñon que inclui o edifício no seu "Inventário da Arquitetura Moderna em Porto 
Alegre", de 2013. As dissertações de mestrado de Fernanda Jung Drebes, denominada “O edifício 
de apartamentos e a arquitetura moderna”, e de José Carlos Marques,” A história de uma via: o 
advento da arquitetura moderna e a configuração da Av. Salgado Filho, Porto Alegre1940-1970”, 
discorrem especificamente sobre o Edifício Sta. Terezinha, projetado por Holanda Mendonça em 
1950. 

Cintra, no Parque Guinle, de Lucio Costa (WISNIK, 2001), na qual, além do 
valor plástico indiscutível, acrescenta-se a vantagem funcional, ao reservar 
menor espaço em planta. De forma visível, ou não, estas são recorrentes na 
obra de Holanda Mendonça, exemplificando-se também nos edifícios Excelsior 
e Cerro Formoso, mesmo em lotes entre medianeiras.  

[207] Inserção Urbana − Edifício SantaTerezinha. Fonte: acervo João Alberto Fonseca da Silva; acervo 
Uniritter; acervo Ronaldo Bastos e redesenhos em 3D da autora. 
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Em partidos quase identicos, o Excelsior e o Cerro Formoso, em lotes 
estreitos e alongados, destinam-se unicamente à função residencial incluindo 
em seu interior vagas de garagem. Em ambos Holanda Mendonça ocupa-se da 
distribuição dos encaminhamentos através do lançamento de duas linhas de 
pilotis oblongos ao centro da testada, com os intercolúnios reservados a acesso 
de pedestres, transferindo para as laterais opostas entrada e saída de veículos. 
No Excelsior Holanda Mendonça demonstra, aparentemente, pouca 
preocupação com a volumetria resultante no ápice da edificação e nas laterais, 

em contraste com a regularidade da fachada principal. Embora visível a forte 
intenção de frontalidade transferida para o edifício, expõe parte da fachada 
lateral oeste como resultante da variação de plantas. Integrado ao miolo urbano 
central o edifício faz-se visível a partir dos dois pavimentos da Biblioteca Pública 
de Porto Alegre, com panos cegos laterais, em ambas as extremidades, 
interrompidos ao centro pela escada semicircular, marca "registrada" em seus 
projetos.  

[208] Inserção Urbana−- Edifício Excelsior. Fonte: acervo Marcos Bueno, Ronaldo Bastos e redesenhos 
em 3D da autora.  

[209]  Inserção Urbana − Edifício Cerro Formoso. Fonte: acervo Ronalddo Bastos e redesenhos em 3D 
da autora. 
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O Cerro Formoso destaca-se por sua inserção urbana, ao se relacionar de 
forma homogênea e harmônica com o extrato urbano circundante, o que "ajuda 
a compor um dos espaços mais agradáveis da cidade" (BUENO, 2012:232). 
Insere-se no desenho urbano do entorno da Praça Júlio de Castilhos, lido como 
continuação da Rua 24 de Outubro, num continuo  − praticamente absoluto − de 
prédios com um mesmo gabarito de altura .  

Casualmente,a porção oeste faz-se expressiva pela configuração de panos 

cegos nas extremidades que se opõem ao recuo do centro da composição em 
"H", onde se insere a escada semicilíndrica. Arrisca-se a comentar que a 

"vizinhança" do exemplar dos anos 40 − Edifício Batovi −, em menor altura, 
poderia ser percebida e/ou prevista pelo arquiteto, nesse gesto  contextual . Já 
nos anos 60 a continuidade absoluta se concretiza com a construção do Edifício 
Alegrete, no seu lado leste [210]. 

[210]  Entorno Praça Júlio de Castilhos.                                                      
Fonte: NASCIMENTO (2016: 170) 

[211] Inserção Urbana - Edifício Ricardo Eichler e Edifício Santa Terezinha. Fonte: acervo Marcos Bueno e 
redesenhos em 3D da autora.  
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Próximo ao Santa Terezinha, o  Edifício Ricardo Eichler está na área central 
com processo de verticalização mais acentuado da época, e insere-se no 
quarteirão  com gabarito ainda elevado em relação ao entorno imediato.   

O lançamento das lojas comerciais do térreo e a configuração do acesso ao 
condomínio residencial definem uma solução de rigidez formal, que contrasta 
com outros partidos, como por exemplo o pavimento térreo do Flores da 
Cunha139 − plural, equilibrado e com graduação livre entre os espaços e 
funções comerciais e de acesso residencial.  

Assim observam-se nas propostas ora examinadas plantas geradas a partir dos 
programas e condições topológicas dos lotes, bem como a utilização  recorrente 
de recursos da escola carioca com colunatas, fachadas com brises  e escadas 
semicilindricas adicionadas nos volumes dos edifícios, argumentos visíveis em 
nível urbano. 

Os edifícios São Sebastião e General Osório , ambos  implantados em 
avenidas previstas pelo Plano Diretor para verticalidade, são construídos em 
período que ainda despontavam  poucos "arranha-céus" nos respectivos 
trechos. Por isso são volumes que afloram quase que totalmente   na paisagem 
urbana de inserção, destacando-se no contexto .  

                                                           
139 Ver item 6.5 Edifícios multifamiliares em lotes de esquina. 

Em relação à acomodação da planta nesses lotes não regulares, observa-se 
que o arquiteto consegue trabalhar com planta em "H", com algumas 
concessões geradas pela geometria.  

No caso do São Sebastião o volume resultante tem identidade com as outras 
propostas multifamiliares para terrenos regulares entre medianeiras, apesar das 
dimensões não regulares do lote. Em  terreno atípico140, com testada sul de 
nove metros de largura que se amplia na direção oeste-fundos, tem 
complexidade resolvida em pavimento tipo "H", com apartamento frontal e 
posterior, esse  apoiado em porção já alargada do lote. 

                                                           
140 Segundo Raquel Lima(2005:228), o Edifício São Sebastião tem uma localização instigante, por 
definir recuos no passeio junto à  Independência em meio de quadra, entre a Rua Barros Cassal e 
Garibaldi, e por estar definido na época como lote de esquina. 

[212] Inserção urbana - Edifício São Sebastião. Fonte: acervo Marcos Bueno e redesenhos em 3D da 
autora.  
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No General Osório, insinua outro "H", porém com muitas adaptações, em 
função dos recortes do lote. No formato do terreno − resultado de operações 
imobiliárias anteriores −, Holanda Mendonça efetua estratégias projetuais 
correntes, articulando a planta em direção à expressão compositiva da 
fachada. Ou seja, traduz na vista frontal uniformidade, com um visível eixo 
central, o que revela regularidade de planta e cuidado de situar os 

elementos compositivos irregulares para a parte interna do lote. Assim, o 
volume configura-se claramente na fachada visível da Avenida Borges de 
Medeiros, como parte de um prisma retangular, que na direção da 
profundidade do lotes apresenta-se com inúmeras faces e volumetrias. 
Estas permanecem expostas até os dias atuais, pois o sítio está em entorno 
de prédios históricos em meio a outros exemplares em menor altura. A 
verticalidade, que parece isolada no quarteirão de inserção, encontra 
identidade na direção do centro da cidade, na continuação da avenida.   
 
PERCURSOS [214][215][216][217][218][219] 

Segundo Comas (2013), a colunata colossal é recorrente em galeria associada 
a térreo comercial com loja e sobreloja, em edifícios residenciais modernos. No 
passeio frontal é sugerido a partir das extremidades do lote cautelosa subtração 
ao centro, visando permitir a inserção da colunata que reforça os acessos 
propostos. No Santa Terezinha os desenhos sinuosos das sobrelojas que 
arrematam os mezaninos demarcam continuidade de visualização, configurados 
em dupla altura, desde o passeio público até o acesso do prédio (P. a-e). Os 
percursos verificados no Santa Terezinha revelam a intenção processual do 
arquiteto, principalmente a partir dos passeios, atingindo halls de entrada, 
sobrelojas e mezaninos . 

[213] Inserção urbana − Edifício General Osório. Fonte: acervo Ronaldo Bastos, Marcos Bueno e imagens 
em 3D da autora. 
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Já nos pavimentos tipo os encaminhamerntos restringem-se a fatores de 
setorizaçãode acessos e zonas funcionais141. 

                                                           
141 Conforme Bueno (2012:237) "a gradação foi muito utilizada por Holanda Mendonça na 
transição entres o espaço interno e externo". Exemplifica com os edifícios Santa Terezinha, e 
Formac.  

O hall de entrada, lançado a partir do acesso residencial, acomoda funções de 
recepção e de serviço e situa sequência de eventos envolvendo os 
direcionamentos do programa, como acesso a elevador e à escada em "S" para 
mezanino, onde prossegue no primeiro lance de circulação vertical erm forma 
semicilindrica. (P. g-j) 

O percurso no Edifício Excelsior inicia-se após transpasse do plano de 
inserção da porta para o hall e  estabelece visualização do ambiente interno 
demarcado por dois pilotis que envolvem escada e balcão de recepção e efetua 
a distribuição para elevadores e garagem (P. a-e). 

Repete a mesma estratégia utilizada nos edifícios SantaTerezinha e  
Formac142 , no lançamento antecipado de escada em lance único levemente 
curvado, que contorna pilotis e segue até mezanino com bordas convexas que 
delimitam pé direito colossal, possibilitando a contemplação da Rua Riachuelo à 
distância, através das esquadrias alongadas frontais (P. f-g).  

A percepção do "duplo" hall, a partir do passeio no pavimento térreo, pode, 
enfim, ser concluída no mezanino, de onde atinge a escada em meio cilindro e 
elevadores, que seguem até o último pavimento, onde permite  a implantação 
de um terraço "panorâmico", com um único pilotis de intenção plástica e 
estrutural , como apoio dos reservatórios (P. h-i).  

                                                           
142 Ver item  6.6 Edifícios  comerciais. 

[214]  Percursos − Edifício Santa Terezinha. Fonte: elaboração da autora. 
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Os elementos que articula no Cerro Formoso, bem como as situações que 
configura, como hall exageradamente alongado, acessos em pilotis, canteiros 
com jardins, panos curvos, paredes oblíquas, tijolos de vidro, sinuosidades, 
mezaninos, escadas, entre outros, determinam o cenário desejado pelo 
arquiteto, observado por Bueno (2012:227):  

O cuidado com que Mendonça trabalha o térreo, proporcionando a fluidez e 
hierarquia necessária a cada elemento componente do espaço, demonstra 
um pensamento baseado na “promenade” arquitetural de Le Corbusier. 
Nestes ambientes sociais é que Holanda Mendonça demonstra seu domínio 
sobre a linguagem moderna carioca, trabalhando seus elementos típicos e 
proporcionando espaços de grande qualidade.  

O percurso continuado do térreo conclui-se de forma exposta até se atingir o 
elevador social do apartamento posterior (P. a-g). Ainda sobre o hall implanta 
escada em leve curva em direção a terraço de lazer localizado em porção  
posterior do lote, precedido por mezanino com "sacada" interna, que permite a 
contemplação da Praça Júlio de Castilhos à uma distância resultante do hall 
longitudinal em pé direito duplo (P. h-j). 

Em argumento processional de inspiração carioca, explora a relação do hall com 
a praça frontal e sua farta vegetação. Já no Excelsior, bem como no Vista 
Alegre143, os halls são espaços de significado intrínseco de visualização 
vertical, pois não oferecem paisagem de magnitude a ser explorada 
externamente. 

                                                           
143 Ver item Item 6.5 Edifícios multifamiliares em lotes de esquina. 

[215]  Percursos − Edifício Excelsior. Fonte: elaboração da autora. 
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O acesso à escada semicilindrica, o que sinaliza critérios de setorização fica 
reservado à área posterior da circulação de serviço, esta com visual para o hall 
frontal, em pé direito duplo144 (P. k-l).  

A partir do passeio, em vão estrutural externo, processa percurso lateral dos 
acessos de serviço e garagem, em divisão clara entre zonas funcionais (P. m-
q). 

Na busca por espaços de uso aberto, após mezanino e distribuições da 
circulação do setor de serviço, dependências de zelador e depósito, o arquiteto 
explora, aos fundos, terraço de lazer, com play ground coberto pelo excedente 
dos pavimentos tipo superiores (P. j-k). 

No "Cerro Formoso" Holanda Mendonça define a ocupação do terreno 
uniforme, sem subtrações, as quais, nos exemplares anteriores aqui 
mencionados, desfiguram o resultado volumétrico como um todo, já que não 
mantém o volume como um prisma único. 

                                                           
144 Diverso ao Excelsior e Santa Terezinha, momento que acontece ainda no mezanino do hall 
de entrada. 

[216] Percursos − Edifício Cerro Formoso. Fonte: elaboração da autora.  
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A proposta do Edifício Ricardo Eichler é restrita a linhas ortogonais, quase 
acadêmicas. Demarcado por duas colunas oblongas em dupla altura, a 
promenade architecturale é induzida a partir do passeio protegido pela 
sobreposição dos pavimentos tipo, na forma de galeria axial e linear. Como em 

um propileu, permite a contemplação de vitrines internas das lojas comerciais, 
em ambas as laterais, identidade reforçada pelo lançamento de lances de 
degraus sucessivos145 (P. a-d), reforçando o caráter processional ascendente. 
Ainda observa-se que no interior dos espaços comerciais induz o usuário a 
deslocamentos, tanto para terraços longitudinais em porções posterior 
excedente do térreo e frontal do imóvel (P. e-h), quanto para atingir intercolunios 
da sobreloja, com visuais para a Rua Dr.Flores (P. i-j).      

No Edifício São Sebastião o percurso inicia em passeio demarcado por única 
linha de pilotis que atinge o acesso ao primeiro hall (P. a-c) e determina setor 
frontal em duas alas, que na sequência desdobram-se em três, situando entrada 
e saída de veículos nas laterais e as funções do condomínio ao centro. Na 
lateral oeste, precedido pelo acesso a uma sala de uso múltiplo, prossegue-se 
em direção ao hall posterior, que divide espaço com trânsito de veículos146 (P. 
d-g). A leste, desde rampa de acesso ao subsolo visualiza-se terraço (com 
rasgos para iluminação e ventilação do subsolo) lateral à sala múltipla do 
condomínio (P. h-i). Esta situação determina conflito de fluxos, com resultado 
amenizado pelo reduzido número de usuários. 

                                                           
145 Pela vocação de uso comercial, já existente na Rua Dr. Flores, ficam  estabelecidos pavimento 
térreo essencialmente comercial e sobreloja, de forma parcial, cedendo porção posterior para 
apartamentos do condomínio residencial.   
146 Esta situação determina conflito de fluxos, com resultado amenizado pelo reduzido  número de 
usuários. 

[217] Percursos − Edifício Ricardo Eichler. Fonte: elaboração da autora.  
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O General Osório, com passeio processado a partir de quatro vãos frontais 
(P.a-c), configurados por três colunas cilindricas em dupla altura, deixa ao 
centro o acesso de pedestres e usos comerciais e, nas laterais, as rampas de 
entrada e saída das garagens e acessos de serviço (P. h-j) e (P. p-q). 

[218]  Percursos − Edifício São Sebastião. Fonte: elaboração da autora. 

[219]  Percursos − Edifício General  Osório. Fonte: elaboração da autora. 
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A visualização vertical com mezanino recuado a partir do acesso, faz-se 
agrupada e contínua nos três espaços frontais do hall de entrada monumental,  
Em posições intermediárias nesse caminho entre acessos, situam-se o terraço do 
lado sul e os acessos e passagem de veículos do lado norte (P. d-g). 

Assim, as esquadrias em dupla altura permitem a contemplação de visuais para 
o exterior do prédio, "emolduradas" pela colunata frontal, a partir dos vazio em 
pé direito dulpo das lojas, e do vazio em mezanino do condomínio147 (P. m-o e 
P. k-l).  

Após dois pavimentos de garagem − térreo e sobreloja −, a partir dos 
elevadores destacados para a ala posterior do condomínio, acessa-se no 
primeiro pavimento terraço coberto de lazer, subtraído do setor posterior do 
pavimento tipo, estruturado pelas mesmas colunas retangulares dos dois 
pavimentos inferiores, agora em formato oblongo. Este, embora espaço residual 
de planta, sem estratégias formais de uso e de paisagismo, configura- se com 
inspiração corbusiana ,envolto em intercolunios (P. r-s).  

 
ESTRUTURA FORMAL/SÍNTESE ANALÍTICA [220][221]  

A inclusão do Edifício Santa Terezinha entre os prédios modernos escolhidos 
para o "Inventário da Arquitetura Moderna em Porto Alegre − 1945/1965" coloca 
o exemplar como um dos ícones da Arquitetura Moderna em Porto Alegre e, 

                                                           
147 Configuração observada no Edifício Santa Terezinha.  

logo, um dos ícones arquitetônicos da obra produzida por Carlos Alberto de 
Holanda Mendonça.   

No Santa Terezinha o arquiteto interpreta o programa misto para lojas no térreo 
encimadas por nove pavimentos com apartamentos. Localiza hall de entrada 
para função multifamiliar ao centro e duas lojas em ambas as laterais, 
conduzindo a demarcação quase imperceptível de um eixo central, que se dilui 
entre as sacadas superiores. A geometria axial reforça-se a partir de colunata 
em dupla altura, entre pisos do térreo e sobreloja, o que sutilmente eleva o 
corpo da edificação. Os apartamentos situam-se no sentido paralelo ao lote e os 
encaminhamentos de acesso no sentido transversal, gerando miolo central de 
distribuição que se estende para os pavimentos tipo. É evidente um paralelo 
com o Flores da Cunha148, que embora situado em esquina, e praticamente 
quadrado, subdivide o lote em duas alas paralelas à face da Avenida 
Independência, pela qual efetua eixo de acesso transversal, bem como miolo 
central de distribuição, nos pavimentos tipo.    

Os edifícios com lotes entre medianeiras, pelas características dimensionais, 
geram propostas diferenciadas. A relação de contraste entre  largura e 
profundidade de um lote é um aspecto que, relacionado com o programa, 
interfere no partido. Determinam uma proporção alongada, que força estratégias 
mais longitudinais que transversais.  

                                                           
148 Ver item 6.5 Edifícios multifamliares em lotes de esquina. 
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O Excelsior e Cerro Formoso, bem como o Vista Alegre149, de esquina, todos 
com testadas reduzidas em relação às profundidades, têm partido que lança no 
pavimento térreo linhas de acesso e encaminhamentos paralelos ao lote e alas 
de apartamentos frontal e posterior, conectadas por "miolo" central de 
circulação, e em alguns casos, de serviço, ao centro da dimensão longitudinal. 
Definem a figura de tipologia em "H", gerando séries tipológicas, ou seja, 
transformações do tipo recorrentes. O tipo "H", além de definir tripartição em 
projeção horizontal, possibilita a iluminação e ventilação de compartimentos 
secundários nessa faixa intermediária e estreita da planta. Nessa configuração 
situa-se os edifícios São Sebastião e General Osório (embora com dimensões 
variáveis) e Ricardo Eichler, com setores social e íntimo colados nas 
extremidades opostas do lote que recuam internamente para definir as áreas de 
iluminação e ventilação dos setores de serviço e de alguns dormitórios internos.   

Na fachada frontal do Santa Terezinha a proposta estabelece um reforço 
negativo das reentrâncias das sacadas na linha axial da composição, que 
culmina em "coroamento" recuado, com o volume da casa de máquinas e 
reservatório elevados, ladeados por porção de apartamento de zelador mais 
baixo e terraço num recurso de balanço assimétrico. O critério  de axialidade do 
Santa Terezinha pode denotar  um vínculo de Holanda Mendonça com a teoria 
acadêmica, o que pode ser verificado igualmente no Ricardo Eichler.  

                                                           
149  Ver item 6.5 Edifícios multifamiliares em lotes de esquina. 

Outro exemplar em terreno alongado em meio de quadra é o Edifício 
Excelsior. A planta em "H", que localiza circulação vertical em escada e 
elevadores na sua parte estreita, bem como algumas funções dos 
apartamentos, é identica entre 2° e 9° piso. Já entre o  10° e 14° pavimento, 
adota variações do tipo, que demonstram a flexibiidade da estrutura, ao definir 
um apartamento por andar. 

Holanda Mendonça faz concessões formais e funcionais visíveis no Edifício 
Excelsior, no qual "se entrega" às necessidades de adaptação ao programa, 
abrindo mão dos precedentes funcionalistas em inúmeros pontos do projeto. 
Porém inclui com habilidade os elementos que parece perseguir desde o início 
de sua atividade projetual, em metodologia que inclui diálogos com os aspectos 
estruturais, geometrias, e visualizações espaciais. 

A partir do térreo recuado em dupla altura, a fachada frontal expõe faixas 
horizontais arrematadas pelos panos cegos laterais, com as variações já 
mencionadas nos pavimentos superiores. Os volumes do ápice da edificação, 
têm visualização permitida à distância. Aparecem delimitados por formas 
"amebóides" e estão dispostos bilateralmente ao centro e à frente da circulação 
vertical, o que pode explicitar a intenção plástica de uso de formas dinâmicas, o 
que também é observado em algumas de suas experiências anteriores.         
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[220]  Estrutura Formal/Síntese Analítica − Edifício Santa Terezinha, Edifício Excelsior e Edifício Cerro Formoso. Fonte: elaboração da autora.  
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[221]  Estrutura Formal/Síntese Analítica − Edifício Ricardo Eichler, Edifício São Sebastião e Edifício  General Osório. Fonte: elaboração da autora. 
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O Edifício Cerro Formoso [222], segundo Raquel Lima (2005:253), é um dos 
exemplares que compõe o "catálogo" da Praça Júlio de Castilhos, onde se 
configuram antes − os edifícios Esplanada (1952), e Plaza (1952) − e depois 
dele  − Armênia(1955), Embaixador(1958) e Alegrete (1961).  

Nos moldes tipológicos que Holanda Mendonça utilizava para este padrão de 
edificação, o edifício  apresenta fortes semelhanças com a planta do Edifício 
Excelsior150, geradas provavelmente pelas características do lote, orientação 
solar e programa, e logicamente, pela dinâmica projetual do arquiteto.  

                                                           
150 Assim como no Excelsior, a responsabilidade técnica é do engenheiro João Carlos Caldeira 
Bastian, pela ABC. 

A partir de planta em "H" os gestos formais em nível de fachada frontal e 
posterior são idênticos aos apresentados no Excelsior, impostos pela dicotomia 
entre orientação solar norte e sul. Salienta-se que, devido à repetição plena do 
tipo entre o 1° e 11° pavimentos, a composição é visivelmente regular e 
harmônica, porém encimada por variação da planta do 12° pavimento, no qual 
"rasga" sacada em toda a testada, precedida de duas colunas centrais que 
insinuam prolongamento das colunas do térreo, em estratégia de sutil diálogo 
entre base e coroamento151. 

A fachada norte interna152 apresenta duas faixas diferenciadas, resultantes de 
características de planta, tratadas com procedimentos epidérmicos, da mesma 
forma que na fachada posterior do Excelsior.  

Dessa forma visualiza-se, principalmente nesses dois exemplares − Excelsior e 
Cerro Formoso − tipologias recorrentes utilizadas pelo arquiteto, o qual 
interpreta o lote em direção a propostas praticamente idênticas.  

                                                           
151 Segundo Bueno (2012), embora não constem desenhos posteriores, seriam prováveis 
alterações dessa fachada pelo arquiteto, materializadas na construção existente, duas faixas 
diferenciadas, inclusive em coloração, referente às salas e dormitórios, procedimento que o 
pesquisador remete a tendências da época de adoção de procedimentos neoplasticistas.  
152 Encoberta por prédio de altura similar na parte posterior do quarteirão.  
 

[222] Edifício Cerro Formoso. Fonte: acervo Marcos Bueno.  
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Em terreno com as dimensões equilibradas entre largura e profundidade o 
Edifício Ricardo Eichler, também entre medianeiras, tem planta em tipo "H", 
nos moldes dos edifícios anteriores do arquiteto. Em testada ampla, permite a 
acomodação de dois apartamentos em cada fachada - frontal e posterior. 

 A malha em pilotis que define o apoio estrutural do prédio confere 
expressividade e uma fisionomia mais acadêmica do que modernista para a 
composição, o que já se verifica na composição do Santa Terezinha e 
Formac153, com eixo de simetria enfatizado, apesar dos elementos de 

arquitetura claramente modernos.   

O pavimento tipo, em lançamento quase óbvio, contém quatro apartamentos, 
distribuídos dois a dois, de frente e fundos e com orientações leste e oeste, 
respectivamente. Assim, no corpo do edifício, mantendo a noção de simetria e 
ressaltando opção de frontalidade, já que se articula com panos cegos laterais, 
"cola" quadro avançado, que delimita aberturas do centro da fachada, excluindo 
linha de aberturas referentes aos dormitórios, em ambas as laterais.  

A partir dos desenhos disponibilizados, não se verifica nenhum recurso 
compositivo, a não ser resultante das plantas, como sacadas recuadas e 
aberturas alinhadas verticalmente. Esse fator que revela importância secundária 
de um local interno de quarteirão e inserido em malha consolidada em altura, 
além da não preocupação do cliente e/ ou arquiteto com o uso de recursos 

                                                           
153 Ver item 6.6 Edifícios comerciais.  

inibidores de insolação nas fachadas leste e oeste. Igualmente as vistas laterais, 
com formas apenas resultantes da planta, continuam expostas as zonas de 
serviço, pelo fato do edifício permanecer sem continuidade de gabarito viário. 
Acrescenta alvéolos verticais na forma de brises, bilateralmente, encobrindo 
esquadrias dos banhos como critério plástico e de privacidade.  

A proposta do Ricardo Eichler expõe com clareza os argumentos de Holanda 
Mendonça, numa opção voluntária de geometria cartesiana, ortogonal, 
diferenciada de suas propostas anteriores e posteriores, num ímpeto mais 

protomoderno que corbusiano ou niemeyriano . 

Nos lotes entre medianeiras, em polígonos não ortogonais, como o São 
Sebastião e General Osório, o projeto acomoda-se no sentido de garantir as 
funções do programa, o que no caso dos edifícios em estudo gera 
concessões formais.  

Em função disso, até mesmo o lançamento estrutural altera-se ao longo da 
profundidade do lote. No Cerro Formoso, Excelsior e Vista Alegre 154, em 
lotes regulares, a divisão estrutural prevê três vãos, o que nos São Serbastião 
e General Osório altera-se de dois vãos para quatro vãos ao longo da 
profundidade do lote.  

                                                           
154 Ver item 6.5 Edifícios multifamiliares em lotes de esquina. 
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No São Sebastião a demarcação estrutural em pilotis "joga" com os panos de 
vedação a partir da porta de acesso do edifício, oscilando entre um lado e outro das 
colunas em direção ao setor posterior do hall, com os dois elevadores ao fundo. 
Alternam-se esquadrias em ferro e vidro, na vedação das escadas e nos panos 
norte e sul. 

Em relação a aspectos de visualização externa, trata-se de primeiro edifício da 
amostragem com a configuração de colunas de altura simples, sem a 
característica imponente de suspensão de caixa elevada, assim como não 
definem espaços em mezanino que traduziriam expressividade em nível dos 
acessos dos pavimentos térreo e aspecto monumental para a composição.   

O corpo da edificação, composto por 11 pavimentos tipo e configurado como 
caixa elevada a partir de térreo recuado, delineia-se com regularidade, sem 
diferenciações nos pavimentos tipo e de coroamento. As sacadas, como 
colagens aplicadas ao corpo do prédio, apresentam articulações que se 
alternam em guarda-corpos com ou sem floreiras, que definem arremates em 
gradis de diferentes alturas, procedimento de cunho estético [223]. Verifica-se 
no edifício intenção apenas de frontalidade, pela não eleição de argumentos 
plásticos que contemplem  laterais e fundos da edificação, setores  
parcialmenteva á mostra até os dias de hoje, a partir da não complementação 
do tecido urbano de edifícios com mesmo gabarito de altura.   

[223] Edifício São Sebastião. Sacadas/alternância. Fonte: acervo Marcos Bueno.  
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No projeto do Edifício General Osório, além da adaptação do pavimento tipo às 
características complexas do lote, e definição de setorizações, visualizam-se 
recursos dinâmicos na definição das sequências de espaços do hall de entrada, 
sobre o que Bueno observa:  

Tanto este quanto outros ensinamentos advindos do trabalho de Le Corbusier, 
como a intenção de uma “promenade” arquitetural, ficam claros à medida que 
observamos o cuidado com que o arquiteto trabalha o nível térreo deste projeto  
(BUENO, 2016:319) 

A fachada, demarcada a partir do corpo suspenso sobre pilotis que simula 
colunata colossal no térreo recuado, ensaia as mesmas características de 
frontalidade observadas nos projetos do Cerro Formoso e Excelsior. Guarda 
forte identidade com este último, já que se desprende dos alvéolos com 
demarcações horizontais e verticais, optando por  panos de arremate que se 
articulam sutilmente entre as faixas estruturais resultantes. A diferença nesse 
edifício é a forte verticalidade atingida pelos 22 pavimentos, valorizada pela 
testada reduzida [224], numa proporção superior a 4:1. 

Holanda Mendonça, sete anos após seu início profissional, segue projetando com 
os mesmos elementos de composição e de arquitetura de referência, como  pilotis, 

espaços contínuos, terraços, cobogós, entre outros, contemplando promenade 

architectural, principalmente nos momentos de acesso aos edifícios a partir dos 
passeios em colunatas e halls de entrada.  
 [224] Edifício General Osório. Fonte: acervo Marcos Bueno.  
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APLICAÇÃO da MATRIZ de ANÁLISE [227] [228] 

O Edifício Santa Terezinha, um dos primeiros edifícios multifamiliares 
produzidos por Holanda Mendonça [225], sintetiza, de certa forma, gestos 
posteriores recorrentes nas demais obras do arquiteto, e que estão listados na 
"Matriz de Análise".  
Vê-se acessos em pilotis de dupla altura, os quais suspendem caixa elevada, a 
partir de base recuada em térreo e sobreloja, e corpo configurado pela colagem 
de alvéolos horizontais e verticais com brises e sacadas embutidas, e 
coroamento recuado, composto pelo volume dos reservatórios e casa de 
máquinas.  

Verifica-se pé-direito colossal, a partir do acesso, seguido por hall de entrada e 
espaços com forte verticalidade e que envolvem promenades architecturales. 
Quanto ao procedimento, usual na projetação do arquiteto, Bueno observa:  

Mais uma vez Holanda Mendonça desenha os espaços comuns de acesso, 
valorizando a percepção do usuário. O espaço do pilotis se conforma em 
passagem, com um forte direcionamento, assim como as paredes curvas e 
anguladas que orientam o passante no espaço remetendo à promenade 
arquitetônica de Le Corbusier. A linguagem é trabalhada dentro da sintaxe 
carioca, onde a planta livre é valorizada deixando clara a independência da 
estrutura com relação aos elementos de vedação (BUENO, 2012:211).

[225] Edifício Santa Terezinha. Elevação e Corte originais. Fonte: Arquivo Municipal de Porto 
Alegre, filme 211 de 1951, processo 09405.   
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Compõe no corpo do edifício "grelha" acoplada, lançada a partir de pequenos 
vãos cegos, que permitem recuo lateral para limite do quadro periférico de 
contorno. Este envolve os vãos das janelas e sacadas contínuas com alvéolos 
de proporção verticalizada, arrematados em dois brises horizontais por vão, 
efetuando a devida proteção solar155 [226]. 
No Santa Terezinha, os jardins, com muretas revestidas em pedra e em formas 
curvas são dispostos em planos opostos, ou seja, junto à calçada e ao fundo do 
hall (abaixo do espaço da escada), elemento paisagístico presente no conjunto 
de obras do arquiteto. É também recorrente a configuração de quadros, 
delimitados por alvéolos verticais e horizontais, que agrupam várais esquadrias 
contínuas ou ritmadas. Esta situaçao é presenciada no Ricardo Eichler156, bem 
como no Vista Alegre e Flores da Cunha, em lotes de esquina157.  

Além dos aspectos vinculados aos elementos de composição e de arquitetura 
insere-se na "Matriz de Análise" o argumento da setorização, ou seja, do 
recurso de zoneamento das funções social e de serviço e seus decorrentes 
fluxos, característica já vinculada à modernidade doméstica dos anos 40- 50, no 
Rio de Janeiro e na época (início da década de 50) ainda inédita no programa 
residencial porto-alegrense. 

                                                           
155 A inspiração primária é do M.E.S., em aplicação de próxima identidade. 
156 Recurso utilizado  no Edifício Banco da Provincia Farrapos. Ver item 6.7 Prédios 
Comerciais. 
157 Ver item 6.5 Prédios multifamiliares em lotes de esquina. 

[226] Edifício Santa Terezinha. Fonte: foto do 
arquiteto Ricardo Calovi. 
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[227] Aplicação da Matriz de Análise − edifícios  Santa Terezinha, Excelsior, Cerro Formoso. Fonte: elaboração da autora.   
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[228] Aplicação da Matriz de Análise − edifícios Ricardo Eichler, São Sebastião e General Osório. Fonte: elaboração da autora.   
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Conforme Lima (2005:229), mais que a estética resultante, o diferencial está 
nesses critérios projetuais de setorização.           

Mas são os apartamentos que demonstram a modernidade do habitar. É 
quase imperceptível que um lote que não tem 10 metros de largura abrigue 
apartamentos tão modernos, funcionais e com tanta independência entre 
setores (...) O grande diferencial destes apartamentos é a privacidade dos 
setores. Eles ocorrem a partir da separação entre área de serviço e área 
social (LIMA, 2005:229). 

Os apartamentos, além de contarem com os acessos de serviço, proporcionam 
a partir desses, o alcance da zona íntima dos dormitórios sem transpasses na 
zona social. Acrescenta-se ao programa a garagem para automóveis, que 
acrescia valor imobiliário aos empreendimentos. Lançadas em um ou dois 
subsolos, inserem-se nos programas de quatro edifícios − Excelsior, Cerro 
Formoso, São Sebastião e General Osório − dos seis analisados158. A 
materialização de um novo modo de vida que prevê privacidade, setorização e 
conforto, pela inclusão de garagens, acrescenta à capital gaúcha espaço de 
visível conceito moderno. 

Consta nos edifícios espaço de transição, desde o passeio até a base recuada, 
em vãos estruturais em colunatas, a partir dos quais segrega os fluxos social, 
serviço e  de veículos 

Vinculadas aos critérios de setorização, e localizadas no corpo da edificação,  

                                                           
158 Vê-se igualmente garagens no Vista Alegre, Flores da Cunha  e o conjunto Cine Hotel 
Consórcio Bagé, nos itens 6. 5 e 6.7. da tese. 

pontuam-se as escadas de serviço, em posição geralmente periférica, 
traduzindo forte expressividade às composições, em gestos de adaptação do 
uso desse elemento, aplicado em exemplares cariocas. Dos seis edifícios 
agrupados, o Santa Terezinha, Excelsior e Cerro Formoso, além dos edifícios  
de esquina Vista Alegre e Flores da Cunha159, apresentam escadas em "semi-
cilindros" externos ao volume principal, lançadas  por razões funcionais mas 
igualmente estéticas. As escadas cilindricas, em leque, descartando outras 
vantagens e desvantagens de uso, proporcionam um passeio contínuo e 
agradável, bem como sugerem economia de espaço.    

O acesso aos apartamentos se dá a partir de elevadores privativos de um 
apartamento ou para cada par de apartamentos, e com a interpenetração entre 
zonas íntima e serviço das unidades.  

É frenquente o uso de sacadas, com aberturas recuadas, e lançadas 
alternadamente com janelas periféricas, situadas à frente dos compartimentos 
principais, visíveis, após o Santa Terezinha, nos edifícios Vista Alegre, 
Excelsior, Cerro Formoso, Flores da Cunha e Ricardo Eichler. Repetem-se, 
igualmente, circulações periféricas limitadas por "balcões", principalmente em 
fachadas laterais. 

Como é corrente o critério da frontalidade, o arquiteto elege a fachada principal 
para aplicação dos brises, como função plástica e de proteção solar, 

                                                           
159 Ver item  6.5 Edifícios multifamiliares em lotes de esquina. 
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estendendo, em alguns prédios, esses elementos para as fachadas posteriores.  
Verifica-se preferência pelos brises horizontais, com os respectivos quadros em 
alvéolos, principalmente nos dormitórios e estares ,e brises verticais utilizados 
em outras situações. Verifica-se com recorrência revestimentos em pedra, 
cobogós em delimitação entre espaços, divisórias sinuosas, painéis em tiljolos 
de vidro e em madeira, aplicados em diversas situações de projeto, o que 
amplia a identidade com os exemplares cariocas e com o rol de elementos 
aplicados nos projetos do arquiteto. As diferenciações funcionais dos 
apartamentos dos últimos pavimentos ou de cobertura definem diferenciação no 
ápice da composição, como leve estratégia de coroamento. Já o volume de 
cobertura, localizado ao centro da composição,  não é visível  ao nível da via, 
bem como não apresenta formas diferenciadas que demostrem alguma intenção 
projetual do arquiteto . 

No Edifício São Sebastião, em espaço alongado, define-se conceito de 
setorização do prédio, já aplicado pelo arquiteto no Cerro Formoso, com 
acessos a elevadores sociais em extremidades opostas, intercalados por 
conjunto de escada e elevador de serviço.  

Da mesma forma, vê-se no São Sebastião, a partir de hall de entrada 
elevadores sociais privativos no pavimento tipo para cada apartamento - frontal 
e posterior -, ambos com zonas social e serviço individualizadas. Posiciona 
entre os dois acessos sociais, sala de uso múltiplo, com distribuição à escada e 
elevador da zona de serviço.  

Observa-se que, a não ser em alguns gestos observados no pavimento térreo, 
como pilotis frontais, acesso recuado, e paisagismo, restritos aos acessos, o 
exemplar não apresenta elementos compositivos da escola carioca, recorrentes 
nos edifícios anteriores. A proposta caracteriza-se como quase "inédita" no 
conjunto de obras de Holanda Mendonça até esse momento, já que o resultado 
se descola quase integralmente dos pressupostos até então adotados, e sinaliza 
outras estratégias incluídas no seu ideário projetual. 

No General Osório, a opção da mescla de funções no térreo deve-se 
provavelmente ao valor comercial de imóvel na Avenida Borges de Medeiros, 
assim como nas propostas anteriores do Vista Alegre e Flores da Cunha, 
ambos em lotes de esquina160, unidades construídas em padrão alto, que 
também fazem essa concessão. As duas lojas entre a entrada do condomínio 
residencial apropriam-se de porção acima dos acessos da garagem nos níveis 
do térreo e sobreloja.  

Complementa-se a ocupação no nível das sobrelojas com localização do 
primeiro apartamento de zelador e espaço condominial acessado a partir da 
primeira escada de serviço, com "sacadas internas" para pé direito duplo do hall 
de entrada. 

                                                           
160 Ver item 6.5 Edfifícios multifamiliares em lotes de esquina.  
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Para o apartamento central de orientação norte/sul, com layout resultante da 
geometria irregular do lote, aproveita-se do acesso e elevador de serviço dos 
apartamentos frontais e utiliza os dois elevadores posteriores para acesso 
social, reservados para os três apartamentos do setor posterior, os quais  
revelam geometria complexa para a acomodação dos compartimentos.        

Esta solução, frágil no aspecto da setorização, devido aos conflitos entre 
acessos social e serviço nos apartamentos central e posteriores, revela uma 
alternativa de planta já praticada pelo arquiteto. nos apartamentos centrais do 
Edifício José Carrion Móglia161 (1955), integrante do conjunto Cine Hotel 
Consórcio Bagé. 

 
A cobertura é tradicional, parte com telhas em duas águas delimitadas por 
platibanda, e parte (na divisa sul do lote) reservada para escada, casa de 
máquinas e o segundo apartamento do zelador, este com acesso e aberturas a 
norte, ladeadas por terraço. Acima desses compartimentos, afloram 
visivelmente diversos  volumes, sem critérios formais compositivos.  
 
A proposta original, ora redesenhada, apresenta um pequeno deslocamento 
entre as alturas nos vãos centrais. Estas ocorrem entre limite inferior das vergas 
e a altura superior dos peitoris, resultantes das vigas invertidas, que, nas 
extremidades compõem as sacadas arrematadas por revestimentos em duas 
cores. Nestas, configuram-se, recuados, os planos em cobogós dos banhos.  

                                                           
161 Ver item 6.7. 

Já a obra construída elimina as diferenciações entre peitoris de sacadas e  
arremates das janelas conferindo outra lógica compositiva para o edifício. A 
construção se destitui das "sutilezas" iniciais e passa a configurar quatro vãos 
no mesmo plano, com faixas horizontais que se cruzam com a estrutura vertical 
redefinida [229]. 

Alguns  elementos não aparecem, como brises, que protegeriam as aberturas, ou 
que definiriam uma fisionomia da escola carioca. A supressão desse elementos    
pode ser um sinal de uma tendência que se esgota, ou da assimilação de outras 
tendências pelo arquiteto.. 

 

 
 
 

[229] Edifício São Sebastião. Fonte: acervo Marcos Bueno. 
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6.5 Edifícios multifamiliares em terrenos de esquina − Vista Alegre 
(1952)162, Flores da Cunha (1953)163 
 

Assim como nos edifícios em lotes entre medianeiras, clientes diferenciados 
culturalmente e economicamente, como  Agnelo Flores da Cunha, ligado à 
ABC164, eram os  empreendedores típicos desses empreendimentos. Encargos 
que despontam nas zonas mais nobres da cidade, em sítios que envolvem 
entorno significativo, como é o caso do Vista Alegre [230], o qual ladeia a 
Catedral Metropolitana, e o Flores da Cunha, à frente da Santa Casa de 
Caridade [231] .  

Constituem-se em marco incial de vias nas quais se multiplicam, em anos 
posteriores, prédios em altura, sendo muitos deles em esquinas, as quais 
proporcionavam uma uitlização mais eficiente, em termos de aeração, bem 
como uma visualização volumétrica na íntegra.   

O Vista Alegre165 desponta de forma pioneira, em local ainda com 
predominância de habitações unifamiliares e disponibilizando apartamentos com 
visualização privilegiada da cidade, como sutilmente o nome indica.  

                                                           
162 Rua Duque de Caxias esq. Rua Espírito Santo. Porto Alegre-RS.  
163 Avenida Independênica, 98. Porto Alegre-RS. 
164Assina pela ABC João Carlos Caldeira Bastian, sendo engenheiro responsável pela obra Rui 
Caldeira Bastian. 
165 Tem como engenheiro responsável, vinculado à empresa construtora A.B.C. Marcello Casado 
d’Azevedo. 

 A situação topológica de esquina, a qual conduz a essa análise comparativa 
dos edifícios, sugere partidos com semelhanças projetuais, embora os lotes 
tenham diferenças dimensionais significativas, sendo o primeiro alongado e 
o segundo praticamente quadrado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[230] Edifício Vista Alegre  e entorno. Fonte: acervo Ronaldo Bastos. 
[231] Vista Edifício Flores da Cunha e entorno. Fonte: acervo Ronaldo Bastos. 
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FICHA TÉCNICA − EDIFÍCIO VISTA ALEGRE 
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FICHA TÉCNICA − EDIFÍCIO FLORES DA CUNHA 
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INSERÇÃO URBANA [232] [233]  

O Edifício Vista Alegre situa-se na esquina das ruas Duque de Caxias e 
Espírito Santo, na área central de Porto Alegre e ocupa a totalidade externa do 
lote, remetendo novamente à leitura de objeto isolado, já que o lote lateral se 
constitui em prédio de dois pavimentos, destinado à função pública e fachada 
posterior igualmente descoberta. Assim como no Excelsior e Cerro Formoso, 
ambos entre medianeiras, mesmo em esquina, estabelece frontalidade para a 
fachada da Rua Duque de Caxias, inserindo elementos recorrentes desde a 
base do edifício, como colunata colossal, base recuada e brises, já no corpo da 
composição.  

A fachada posterior igualmente recebe proteção em brises, como argumento de 
proteção solar que acrescenta valor plástico, da mesma forma que no Cerro 
Formoso. Por fim, na face externa, a qual o volume da Catedral Metropolitana 
inibe a visibilidade propõe, em fachada alongada, argumentos expostos em 
faixas verticais que alternam funções de estar, dormitórios e sacadas. Reserva 
os elementos compositivos irregulares, com exceção de dois vãos de banhos, 
para fachada lateral interna precedida de circulação aberta. Nesta  insere, 
recorrente escada semicilíndrica externa..  

Destaca-se que no Vista Alegre, embora em esquina que se configura com uma 
hierarquia desigual entre as duas faces externas, o arquiteto estabelece 
praticamente um recurso de frontalidade para a fachada  estreita da Rua Duque de 
Caxias, gesto pertinente que remete a planta à geometria similar aos demais prédios  
entre medianeiras da amostragem.  

O Edifício Flores da Cunha, implanta-se em terreno com dimensões 
generosas, na esquina delimitada pelas Avenida Independência e Rua Coronel 
Vicente, com posição adequada no quarteirão figurativo, `no sentido de permitir 
continuidade morfológica em direção leste, o que se verifica em outras vias e 
locais da cidade, como na Avenida Salgado Filho, Borges de Medeiros e na 
Praça Júlio de Castilhos.  

[232] Inserção Urbana − Edifício Vista Alegre. Fontes: acervo Ronaldo Bastos e redesenhos em 3D da 
autora.  
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Como em outros exemplares de esquina166 o arquiteto opta pela configuração 
em “U”, revelando externamente volume compacto e único. A articulação entre 
as fachadas combina suspensão do corpo do prédio pela colunata frontal da 
Avenida Independência e embasamento, delimitado pelo acesso de garagens em 
parte da Rua Cel Vicente.  

 

 

 

                                                           
166  Ver Banco da Província Farrapos e Consórcio, no item 6.6.  

Devido à testada extensa para a avenida há o aproveitamento conveniente do 
térreo´para lojas comerciais167, espaço distribuído entre o acesso ao condomínio 
residencial e à garagem, lançada entre setor posterior do térreo e subsolo, a 
partir do desnível acentuado da Rua Coronel Vicente168.  

Da mesma forma que em outros edifícios anteriores, utiliza-se do recuo do 
pavimento térreo para área coberta em pilotis de dupla altura, a partir do qual 
suspende o corpo do edifício com 12 pavimentos.  

PERCURSOS [234][235] 

No Vista Alegre, o edifício residencial cede lugar à loja comercial lançada no 
térreo (com parte no subsolo), após grande recuo para a Rua Duque de Caxias, 
via importante e com provável fluxo de usuários. Os acessos à loja comercial e 
ao hall do condomínio residencial dão-se inseridos à estrutura frontal em pilotis 

(P. a-c).  

No sentido da profundidade do lote, desde a porta envolta a pano em tijolo de 

vidro segue-se no hall, em meio nível acima até os acessos sociais aos 
apartamentos, através de elevadores privativos, dispostos dois a dois (P. d-h). 
Na mesma fachada interna, através de escada semicilíndrica e elevador de 
serviço, coloca circulação aberta alongada que conduz às zonas de serviço dos 

                                                           
167 Da amostragem: Santa Terezinha,Vista Alegre, General Osório, Ricardo Eichler e Edifício 
José Carrion Móglia, do Cine Hotel Consórcio Bagé. 
168 As garagens começam a ser incluídas nos programas residencias de Holanda Mendonça, a 
partir do Edifício Vista Alegre. 

[233] Inserção Urbana − Edifício Flores da Cunha. Fonte: acervo Ronaldo Bastos e redesenhos em 
3D da autora. 
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quatro apartamentos em cada pavimento tipo. Já no ápice, a partir da mesma 
escada têm-se acesso a terraço com área semi coberta sob pilotis (P. i-k). 

 

O Edifício Flores da Cunha , expõe a estrutura a partir do  pavimento térreo, 
na forma de colunas cilíndricas que compõem a área coberta periférica. Além da 
contemplação protegida dos acessos ao condomínio residencial e garagem, 
inclui três lojas nos interstícios do hall de entrada para os apartamentos, com 
frente para a Avenida Independência. Estas desalinham-se lateralmente, de 
forma a garantir individualidade e ampliação de linha de vitrines para cada 
unidade comercial. A estratégia reservada para deslocamento dos usuários em 
direção ao acesso à terceira loja, desde a via de maior incidência de público 
culmina com subtração de pequena fatia paralela à Rua Coronel Vicente (P. a-
f). 

Entre os vãos estruturais que definem os espaços comerciais, dá-se o acesso 
do condomínio, já introvertido se relacionado com a profundidade da área 
coberta frontal destinada à contemplação das vitrines dos espaços comerciais. 
Percorre-se o hall até trecho composto por duas colunas oblongas, intercaladas 
por outra cilíndrica, que enquadram o jardim intermediário (P. g-i). 

Da mesma forma que no Cerro Formoso, a partir da porta de acesso do prédio 
envolta em parede de tijolos de vidro, delimita grande hall longitudinal (P. g-i) 
que distribui elevadores sociais em ambas as extremidades169. Através deles 
tem-se acesso à escada de serviço que atinge pavimento da sobreloja embutida  
em vãos laterais ao hall, para a partir do primeiro pavimento tipo desdobrar-se 
nas duas escadas semicilindricas (P. j-l). 
                                                           
169 Configurações semelhantes  ao hall de acesso do Edifício Cerro Formoso. 

[234] Percursos − Edifício Vista Alegre. Fonte: elaboração da autora. 
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Desta vez, sem os usuais mezaninos que permitem a contemplação do térreo 
em dupla altura, o arquiteto cobre o espaço inferior do hall na altura de um pé-
direito, na forma de terraço coberto, artifício compositivo que garante a inclusão 
nesse espaço das duas circulações verticais em semicilindro, destinadas às 
duas alas de apartamentos. Da parede envidraçada, inversa à localização dos 

elevadores, vislumbra-se jardim, nos moldes da escola carioca, com curvas e 
formas amebóides, área de iluminação interna dos setores de serviço dos 
apartamentos.  

Nas justificativas para o emprego de escadas semicilíndricas, no Flores da 
Cunha [236], acrescenta-se à vantagem funcional de redução do espaço de 
projeto, a possibilidade de contemplação plena dos espaços circundantes, 
envolvendo igualmente vãos envidraçados. Além disso, ao estender o uso das 
escadas até a cobertura, integram-se às volumetrias do ápice da edificação, 
compondo quase imperceptível coroamento recuado170.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
170 No projeto visualiza-se cobertura em laje, que denota intenção de uso, a partir das escadas, 
que no desenho original atingem apenas casa de máquinas e reservatórios.  

[236] Vista interna escadas. Edifício Flores da Cunha. Fonte: elaboração da autora. 

[235] Percursos − Edifício Flores da Cunha. Fonte: elaboração da autora.  
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ESTRUTURA FORMAL/SÍNTESE ANALÍTICA [237] 

O Edifício Vista Alegre, segundo Marcos Bueno (2012) reflete uma 
simplificação dos argumentos da escola carioca aplicados à clientela local, a 
qual assume mudança de hábitos: 

(...) A simplificação dos elementos deixa a sensualidade e extroversão 
contidas dentro de poucos gestos que garantem a vinculação à expressão 
dominante na época. O tratamento centralizado das fachadas tenta conferir 
compacidade a um objeto complexo, numa atitude elementar inspirada pela 
barra corbusiana e pelas propostas volumétricas simplificadas da 
urbanidade moderna. Mesmo que contida em relação aos modelos do centro 
do país, não se pode deixar de constatar uma distensão nos costumes 
locais, com a inserção desta arquitetura que de alguma forma vinha 
transformar o modo de morar na capital gaúcha (BUENO, 2012:202). 

A eleição da esquina menor como principal, na proposta, é um argumento 
lógico, já que, de grande visibilidade, fica no "topo" da Avenida Duque de Caxias 
e a lateral para via secundária em declive. Assim o partido em "C" que distribui o 
acesso ao condomínio e aos apartamentos no sentido longitudinal do lote 
concentra compartimentos principais para as duas fachadas periféricas e a de 
fundos, o que resulta na aplicação de elementos irregulares para a fachada 
interna. Na cobertura, centralizada na planta tipo, Holanda Mendonça 
estabelece dois níveis sobrepostos com vistas à configuração de um 
coroamento recuado. Este é composto por um salão de festas envolto em áreas 
cobertas em pilotis que se prolongam no terraço resultante do último pavimento 

tipo e, acima deste, um espaço para  funções de apoio e reservatórios, ladeados 
por outro terraço. A forma resultante alongada, com contornos em linhas 

convergentes nas extremidades,coroa o edifício com volume expressivo em 
dupla altura171, recurso característico dos edifícios da escola carioca  [238]. 

                                                           
171 Pode também constituir-se em inspiração direta corbusiana, principalmente à Villa Savoye, nos 
anos 20, difundida em nível mundial e na ENBA, principalmente a partir das visitas de Le 
Corbusier. 

[238] Imagens Edifício Vista Alegre. Fontes: acervo Marcos Bueno.  
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[237] Estrutura Formal/Síntese Analítica − Edifício Vista Alegre e Edifício Flores da Cunha. Fonte: elaboração da autora.  
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A vista interna leste, resultante da subtração definida pela planta, gera panos 

cegos em ambas as extremidades, definidos pelos compartimentos frontais e 
posteriores dos apartamentos. Estes são conectados por circulações abertas 
longitudinais recuadas, que demarcam horizonalidade através dos peitoris em 
alvenaria, circulações abertas acrescidas do volume da escada semicircular172, 
ao centro, destinada aos encaminhamentos de serviço.  

Conforme Bueno (2012:201), na fachada oeste, situa-se retícula geométrica 
configurada pelo prolongamento das bordas de lajes e paredes, o que gera 
elemento único acoplado ao volume principal do edifício, e alternam-se duas 
faixas verticais em cobogós, definidoras de privacidade nas áreas de serviço e 
banheiros, recursos aplicados em projeto do mesmo ano, para o Banco da 
Província Farrapos173. 

Para o Flores da Cunha, em lote praticamente quadrado, o programa é misto, 
com lojas no térreo e sobreloja e apartamentos nos demais pavimentos. Repete 
a experiência "mista" do Santa Terezinha e Vista Alegre, com características 
semelhantes.  

O partido em "U", que fecha a divisa leste, resultando um vazio interno,.tem 
estrutura convencional e embutida nas paredes divisórias. Contudo, térreo e 
sobrelojas apresentam-se parte em pilotis, que "suspende" o corpo do prédio. 
                                                           
172 Idêntica solução utilizada no Edfício Formac, projetado no mesmo ano. Ver item  6.5 Edifícios 
comerciais.   
173 Ver item 6.5 Edifícios comerciais. 

Não estende a axialidade gerada em nível de fachada da edificação para o 
acesso ao condomínio residencial, porém demarca uma das laterais do vão 
reservado para tal.  

Leva a colunata para além do hall de acesso do edifício e das lojas, alcançando 
sobrelojas, garagens e terraço de distribuição dos acessos de serviço. A 
propósito, nesse edifício Holanda Mendonça exercita posicionamentos 
estratégicos para esses elementos de arquitetura, os quais extrapolam a malha 
ortogonal. Inserem-se conforme necessidades plásticas e/ou funcionais, o que 
pode se exemplificar com o desenho de três colunas alinhadas, demarcando 
acesso ao espaço do jardim interno central, as quais não se configuram na 
malha de pilares estruturais do edifício.  

Circundado pelas três lojas e espaço aberto do jardim configura-se o hall de 
acesso, em retângulo alongado. Sobrepõe-se a esse terraço que agrega porção 
de escada secundária, resultando forma "quadrangular", sem intergração visual 
entre pavimentos (usual nas propostas do arquiteto). A solução parece ser de 
resolução funcional e de acomodação das escadas semicilíndricas de serviço, 
que se distribuem a partir dos pavimentos tipo para duas alas articuladas na 
proposta 174.  

 
                                                           
174A transferência do início das escadas funcionais de serviço para o pavimento da sobreloja são 
correntes nos edifícios anteriores, geralmente possibilitando a visualização contígua à escada do 
térreo, o que não acontece no Flores da Cunha. 
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 Garante nos pavimentos tipo posição periférica para os compartimentos de 
permanência prolongada, e iluminação e ventilação aos espaços internos de 
serviço, onde lança elementos de composição irregulares. Assim, a composição 
encosta-se na divisa leste, subtraíndo na mesma divisa pátio interno para 
iluminação e ventilação dos setores de serviço e, com isso, permitindo aberturas 
dos compartimentos para as testadas e recuo de fundos à norte.  

São visíveis duas demarcações axiais na configuração dos pavimentos tipo, no 
sentido norte- sul e leste-oeste, as quais coincidem com as linhas limite entre os 
apartamentos. Embora os acessos do prédio e a sua visualização principal 
volumétrica sejam pela Avenida Independência, é visível a geometria gerada a 
partir de eixo interno leste-oeste, que divide a composição em duas alas 
acessadas por elevadores e escadas específicas, separadas pelo terraço do 
térreo, centro da composição. Dessa forma, a dicotomia criada entre axialidades 
de acessos à edificação e de geometria do pavimento tipo geram complexidade 
funcional em solução que inibe a compreensão clara de uma síntese 
compositiva. 

Em percepção volumétrica que se verifica nitidamente a partir da foto montagem 
de João Alberto [240], o corpo do edifício recorre a uma base para "colagem" 
dos quadros avançados das duas fachadas, que articulam procedimentos 

epidérmicos, ou seja, peitoris de sacadas levemente recuados a sul e 
alternância dos mesmos peitoris com faixas em brises verticais a oeste175.  

Na interseção das fachadas, têm-se empena vertical resultante de trecho 
externo aos quadros em ambas as vias, sendo que pela Rua Coronel Vicente 
composta com faixa vertical de esquadrias. Isso descarta em parte alguma 
estratégia especial de esquina, reforçando a ideia de partido que demarca o 
centro de interesse da composição para a Avenida Independência, coincidindo 
com o acesso condominial entre as colunas colossais. As sobreposições ou 
colagens de quadros avançados no corpo dos edifícios para inserção de 
estratégias epidérmicas são recorrentes em inumeros exemplares da época, e 
de Holanda Mendonça. Na amostragem elas aparecem na fachada lateral 
externa do Vista Alegre, na fachada principal do Ricardo Eichler176 e nas duas 
fachadas do Banco da Província Farrapos177 . 

 

                                                           
175 Conforme Bueno, Holanda Mendonça executa detalhamentos posteriores ao desenho inicial, 
promovendo alterações na fachada sul, como recuos dos peitoris das sacadas ,na forma de 
retícula semelhante à da fachada oeste. Nos primeiros desenhos, as aberturas constam como 
perfurações na massa construída mantendo apenas relações de alinhamento entre as mesmas 
(BUENO,2012:239).  
176 Ver item 6.4 Edifícios multifamiliares em lotes entre medianeiras. 
177 Ver item 6.6 Edifícios comerciais. 
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APLICAÇÃO da MATRIZ de ANÁLISE [241]  

Como se observa no quadro da matriz de análise, os edifícios Vista Alegre e 
Flores da Cunha concebidos ainda nos primeiros anos de atuação de Holanda 
Mendonça, apresentam elementos de arquitetura e de composição  
característicos da escola carioca, como pilotis no pavimento térreo, hall de 
entrada com formas curvas, promenades arquitecturales, entre outros.  
 No Vista Alegre, no qual o arquiteto define frontalidade, apresenta grelha com 
brises horizontais acoplada à fachada menor, escolhida como principal. Na vista 
lateral desse edifício - dimensão maior do lote - e do Flores da Cunha utiliza 
quadros alternadois, em alvéolos, delimitando esquadrias, sendo que no Flores 
da Cunha insere em alguns vãos brises verticais. 

No Flores da Cunha e no Vista Alegre visualizam-se sacadas, com aberturas 
recuadas, situadas à frente dos compartimentos principais, alternadamente, 
bem como nas circulações periféricas externas de fachadas laterais, estas  
limitadas por "balcões". 

Verifica-se nos edifícios em estudo a separação e interpenetração entre zonas 
funcionais e elevadores privativos. Porém o Edifício Flores da Cunha introduz 
o uso de "suíte", o que sinaliza a assimilação de novos padrões imobiliários 
praticados pelo arquiteto e construtora.  

[240] Edifício Flores da Cunha. Fonte: acervo FAU UniRitter. 
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[241] Aplicação da Matriz de Análise − Edifício Vista Alegre e Edifício Flores da Cunha. Fonte: elaboração da autora.   
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6.6 Edifícios Comerciais − Formac (1952)178, Banco da Província 
Farrapos (1952)179 e Consórcio (1956)180 

O Edifício Formac foi construído para a Predial Formac Ltda, pela qual assina 
Dante Campana, cliente do segundo projeto residencial de Holanda Mendonça 
já na ABC. A ligação do arquiteto com a construtora e o meio empresarial porto-
alegrense verifica-se desde o início dos anos 50, uma clientela em potencial 
com padrão cultural e econômico diferenciado que lhe garante encargos de 
vulto [242]. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
178 Travessa Leonardo Truda /Av.Visconde  de Mauá. Porto Alegre-RS. 
179 Av.Farrapos/Rua Quintino Bandeira. Porto Alegre-RS. 
180 Largo Visconde do Cairú ,12. Porto Alegre-RS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[242]. Publicação sobre crescimento da cidade. Fonte: Revisto do Globo, 1958, p.10-11. 
Fonte: BREDOW (2015) Juliana. Verticalização e regularização do Centro de Porto Alegre 
Juliana Brands XI Semana de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação SEPesq – 19 a 23 de 
outubro de 2015. 

 

[243] Edifício Formac, foto de João Alberto de maquete de Francisco de Oliveira, 1952. 
Fonte : acervo João Alberto Fonseca da Silva, Uniritter. 
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O edifício assume protagonismo desde sua gênese. Sinal da forte divulgação do 
Formac, do lançamento até a construção, é um grande painel colocado no 
centro da cidade com uma foto-montagem de João Alberto Fonseca da Silva a 
partir de maquete executada por  Francisco Henrique Oliveira (BUENO, 
2011:153) [243].    

O primeiro projeto para o Edifício Formac constante no Arquivo Municipal, com 
data de março de 1952181, é anterior à Lei 986 de 22 de dezembro de 1952 que 
introduz os recuos para grandes alturas, através de volumes escalonados182. 
Cabe salientar que, em outubro de 1952, ou seja, seis meses depois da primeira 
proposta de Holanda Mendonça183, o projeto é aprovado na Prefeitura Municipal 
com inúmeras modificações, sem perder, contudo, a sua característica 
modernista. Por outro lado, faz-se pouco provável que as substituições 
ocorridas na obra tenham a participação de Holanda Mendonça, devido ao 
processo longo de construção, concluído no início da  década de 60. Porém, 
Bueno (2012:163) admite :     

                                                           
181 O prédio foi executado a partir de 2ª proposta, de outubro de 1952, com algumas alterações no 
projeto original.   
182  Entre outras regulamentações, a Lei n° 986 ,de 22 de dezembro de 1952 ,no art. 1° define a 
altura dos edificios no máximo uma vez e meia a largura da rua, e a na zona central, essa altura 
dos edifícios no alinhamento não será superior a duas vezes a largura da rua, sendo que a partir 
dessa altura os prédios poderão elevar-se obedecendo um recuo na proporção de quatro na 
vertical para um (4/1) sobre a horizontal.    
183 Proposta em análise, desconsideradas as alterações, já que o objeto dessa tese é a análise 
dos projetos originais, na medida do possível, pois nesses  devem estar inclusas as ideias 
originais do arquiteto, das quais se retira para computos finais, o ideário   migrado da  escola 
carioca., sem as interferências  posteriores as quais se desconhecem os fatores.          

(...) se constata que a substituição dos brises verticais da face oeste por 
faixas de cobogós ainda mantém a linguagem dentro do modernismo carioca 
que na capital gaúcha serviu de inspiração durante a década de 1950. 
Questões econômicas terminaram por suprimir elementos compositivos 
importantes como os brises verticais e horizontais, assim como a exclusão 
do pavimento nobre do restaurante e boate que acarretou a perda do 
coroamento diferenciado do prédio. Por  fim, restam hoje apenas  algumas 
qualidades das propostas originais de Mendonça para este grande edifício 
que tanto prometia em sua concepção inicial. Entretanto, elas ainda 
permitem que o prédio se destaque como exemplar diferenciado no skyline 
do centro visto a partir da margem. 

Mesmo "desfigurado", o Edifício Formac é um dos três exemplares incluídos no 
inventário de Carlos Eduardo Comas, e insere-se na paisagem porto-alegrense, 
como objeto que retrata atitudes contextuais de inserção urbana em quarteirão 
de parcelamento do solo de matriz figurativa, mescladas à adaptação dos 
pressupostos da escola carioca. O Edifício Banco da Província Farrapos 
provavelmente foi projetado alguns meses após os projetos do Formac e da 
agência Banco da Província Passo da Areia, conforme as datas de entrada dos 
processos de aprovação na Prefeitura Municipal184, novamente a serviço da 
"Azevedo Bastian e Castilhos". Segundo Bueno (2012:183), configura-se como 
"um prédio alto de onze pavimentos, que até hoje mostra-se imponente na 
paisagem urbana",  na época local público de importância [244]. Opostamente, 
na  outra agência mencionada por  Bueno (2012), o edifício é de pequeno porte. 

                                                           
184 Conforme inscrições na Prefeitura Municipal: Edifício Formac - março de 1952; Banco da 
Província Passo d’Areia - maio de 1952 (BUENO,2012:183,184).   
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O Edifício Consórcio185 é a última esquina no contexto dos, também, últimos 
trabalhos de Holanda Mendonça em Porto Alegre. Nas plantas constantes dos 
processos de aprovação junto à Prefeitura de Porto Alegre para o edifício, 
localizado em terreno de proporções avantajadas, constata-se linha tracejada 
delimitando duas fases previstas para o empreendimento, em plantas onde 
consta a fase norte separadamente [245]. 

                                                           
185 Nas plantas de maio de 1956, aprovadas na prefeitura de Porto Alegre, o cliente está 
identificado como "Predial Consórcio-Consórcio Financeiro Riograndense S.A - Administrador", 
com responsabilidade técnica da Azevedo, Moura e Gertum. No Arquivo Municipal existe registro 
de entrada para aprovação do Edifício Consórcio no microfilme 326 de 1956 no processo 24658, e 
também consta um “Edifício João R. Pinto” no microfilme 352 de 1957 no processo 52004 que é o 
Edifício Consórcio, sendo João Rangel Pinto o proprietário do empreendimento junto com a 
Predial Consórcio (BUENO, 2012). 
 

Depois da arrancada inicial do arquiteto, no início da década, já se observa a 
não eleição de alguns elementos compositivos ou de arquitetura da linha carioca 

que eram correntes, mesmo os que expressam com mais ênfase a sua linha 
projetual, já incluídos nessa amostragem. Junto com a delimitação das etapas 
de obra, consta a informação de que a parte sul já havia sido aprovada em data 
anterior, e que constava neste projeto para a comprovação da unidade 
volumétrica entre as duas etapas 186. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
186 Bueno (2012:338-341) detalha, com precisão, as nuances desses processos  protocolados na 
Prefeitura Municipal, entre os anos de 1956 e 57, haja vista as fases da obra, bem como  a morte 
de Holanda Mendonça e a inclusão  de Luna Santos  durantre esse processo, com o objetivo de  
esclarecer autorias relacionadas com as  respectivas plantas.   

[244] Avenida Farrapos. Década de 60. Fonte: acervo Ronaldo Bastos.   

[245] Planta térreo. Proposta duas fases. Fonte: acervo Marcos Bueno.  
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Porém, ainda se pode visualizar no Edifício Consórcio os mesmos 
pressupostos dos primeiros projetos do início da década, o que sinaliza  
linearidade projetual na aplicação desses argumentos, mesmo com alguns 
desvios. Conforme Bueno, esse fator deve-se "à forte raiz moderna carioca que 
adquiriu durante sua formação na Faculdade Nacional de Arquitetura do Rio de 
Janeiro, antigo curso da Escola Nacional de Belas Artes”.   

O Edifício Consórcio, o qual ilustra as principais edições sobre Arquitetura 
Moderna no Rio Grande do Sul,confirma a importância de Holanda Mendonça  
no quadro da arquitetura moderna no Rio Grande do Sul [246][247]. 

 
 
Ainda a capa da edição de Canez (2004) com a fotomontagem de João Alberto 
Fonseca da Silva [248] revela o exemplar como símbolo de uma nova imagem 
para a capital gaúcha e seu waterfront, ressaltando o edifício no conjunto das 
edificações que desenham, ao longo da Avenida Mauá, os limites da cidade:         
 
  

(...) como sua maior qualidade, a grelha da fachada norte que ainda se 
levanta imponente aos que observam a partir do Rio Guaíba. Seu porte 
grandioso e posição privilegiada ainda possibilitam vislumbrar o espírito 
inovador e transformador que movia aquele grande empreendimento da 
Porto Alegre da década de 1950. (...) (BUENO, 2012:345). 

 
 

 

 

 

 

 

 [248] Edifício Consórcio. Fonte: acervo Azevedo Moura. 
 

[246] Edifício Consórcio. Fonte: Xavier e Mizoguchi (1987) 
[247] Edifício Consórcio. Fonte: COMAS, Carlos Eduardo. Inventário da arquitetura moderna em 
Porto Alegre – 1954/65. Porto Alegre: Marcavisual, 2013 p. 103.  
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FICHA TÉCNICA − EDIFÍCIO FORMAC  
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FICHA TÉCNICA − EDIFÍCIO BANCO DA PROVÍNCIA FARRAPOS 
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FICHA TÉCNICA − EDIFÍCIO CONSÓRCIO 
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INSERÇÃO URBANA [251][252][253] 

O Edifício Formac, de 1952, "escapa" da lei que propunha os escalonamentos 
na área central, de dezembro do mesmo ano, encaixando-se ainda na 
legislação que previa a altura máxima equivalente a duas vezes o gabarito da 
rua, o que possibilita um edifício de 25 pavimentos, com verticalidade 
acentuada.  
Em retângulo alongado, com face menor para Av. Mauá e maior pra Travessa 
Leonardo Truda, o arquiteto lança um trecho cego de esquina, que demonstra 
intenção de reforço entre a articulação das duas fachadas e uma demarcação 
axial, culminada por ático na fachada mais alongada. Um gesto projetual que 
define um fator de tensão entre fachadas e outro que reforça hierarquicamente a 
fachada mais alongada e acesso.  
No Formac, Holanda Mendonça demonstra maestria inserindo proposta em 
quarteirão da malha figurativa de um centro periférico como Porto Alegre, na 
época, da mesma forma que os edifícios ícones cariocas A.B.I., de M.M. 
Roberto (1937) e Banco Boa Vista (1946), de Oscar Niemeyer, no centro do Rio 
de Janeiro, então, capital federal. Neste prédio Niemeyer a partir de colunas 
colossais suspende o corpo do edifício em esquina e define térreo recuado, 
utilizando o recurso do tijolo de vidro, para definir curvas e transparências 187.     
 

                                                           
187 Argumento utilizado por Holanda Mendonça , com a mesma configuração, no 25° pavimento 
do Edifício Formac.   
 

A colunata do Formac, que segundo Comas é corrente na arquitetura 
modernista em Porto Alegre (COMAS, 2013:19) bem como em Holanda 
Mendonça, desde as primeiras propostas, agrega nesse edifício o gesto do 
diálogo com outros edifícios centrais, mesmo ainda pré-modernos e/ou 
racionalistas, que avançam sobre o alinhamento e acolhem os pedestres em 
galerias cobertas sobre o passeio. Estes oferecem algumas sequências de 
percursos sobre as ruas de Porto Alegre, como é o caso da Av. Borges de 
Medeiros, no trecho entre o Edifício Sulacap [249] e o Conjunto Continente 
[250], formado pelos edifícios Missões, Planalto e Fronteira.  

 

 

 
 

 

   

 

[249] Sulacap (1938) - Arnaldo Gladosh. Disponível em: <http://s648.photobucket.com/user/Minuano_ 
brasil/media/Centro%20de%20POA/DSC00057.jpg.html?t=1259343275>. 
[250] Conjunto Continente (1950),- Aydos e Cia. Fonte COMAS (2013). 



A FRONTEIRA DO MODERNO: HOLANDA MENDONÇA E A DIFUSÃO DA ARQUITETURA MODERNA BRASILEIRA NO SUL                                                   CAPÍTULO 6 – INCURSÕES ANALÍTICAS                                                                                         277 

 

Em lote de esquina  de  forma trapezoidal, sensivelmente alongada, o Banco da 
Província adota  diretriz volumétrica semelhante ao projeto do Edifício 
Formac.  

No exemplar anterior, Holanda Mendonça utiiza-se do avanço em galeria 
coberta sobre a calçada, em face maior que se transfere para o alinhamento na 
outra face - trecho menor. Já no Banco da Província Farrapos, localizado em 

avenida na qual não se permitia o mesmo procedimento, emprega volumetria 
alinhada com os dois limites frontais do lote .  

Na Avenida Farrapos, contudo, em pequeno trecho, a volumetria é recuada no 
térreo, onde o autor lança  uma "quase" colunata, composta por três colunas 
prismáticas em dupla altura, com amplo espaçamento entre as mesmas; e que 
culmina, na esquina, com uma curva que concorda com a geometria em ângulo 
maior que 90° . 

[251] Inserção Urbana − Edifício Formac. Fontes: acervo Ronaldo Bastos e redesenhos em 3D da 
autora. 

[252]  Inserção urbana − Edifício Banco da Província Farrapos. Fontes: acervo Ronaldo Bastos e 
redesenhos em 3D da autora.   
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Como reflexo dos encargos anteriores, a proposta que, provavelmente se 
inspira na volumetria do Edifício Formac, onde persegue a continuidade 
preconizada por Gladosh188. Contudo,na Farrapos, o arquiteto promove a leitura 
de objeto isolado como vários edifícios de esquina projetados por ele, e por 
outros arquitetos, seus contemporâneos, posteriormente. 

A proposta do Edifício Consórcio, com loja, sobreloja e 14 pavimentos tipo, 
segundo Bueno (2012:339), encaixava-se dentro da legislação urbanística 
atualizada pela Lei n° 986 de 22-12-52, que previa a altura máxima das 
edificações daquela região equivalente a duas vezes o gabarito da rua.  

Na determinação do embasamento do edifício, o exemplar difere de outros  de 
Holanda Mendonça, que recuam o pano de delimitação dos térreos para 
configuração de colunatas frontais, ou demarcam o avanço destas sobre os 
passeios permitindo passagens cobertas.  

Pela Av. Mauá, a situação é de um pano com recorte suficiente para expor três 
colunas colossais que amarram marquise "engastada" na altura da bandeirola 
das esquadrias.  

 

                                                           
188 Segundo Bueno, Holanda Mendonça projeta com vinculos à tradição de morfologia urbana em  
“F”, pregando a continuidade do quarteirão, da mesma forma que no Formac (2012:183), intenção 
não justificável em plena Avenida Farrapos.  

O prédios comerciais, implantados em lotes com situações topológicas de esquina, 
assemelham-se em partido, provocados, igualmente, pela geometria em leve 
trapézio, distrubuindo adequações angulares ao longo do perímetro externo e no 
interior da planta. Com exceção do Banco da Província Farrapos, que apresenta 
padrão de altura recorrente nos demais exemplares, incluído em plano de 
valorização desta radial, os edifícios Formac e Consórcio, situados na zona central 
de comercio e serviços, e utilizam indices urbanísticos permitidos em escala 
monumental.  
 

 

[253]  Inserção urbana  − Edifício Consórcio. Fontes: acervo Ronaldo Bastos e redesenhos em 3D da 
autora. 
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Como aplicação da legislação vigente, definem homogeneidade vertical, o que 
acontece de forma parcial, gerando a leitura de verdadeiros "espigões" urbanos, os 
quais expõem os recursos epidérmicos da escola carioca. Da mesma forma , os três 
exemplares apresentam estratégias no pavimento térreo, que definem trechos 
cobertos ou semicobertos, como reforço aos acessos das funções comerciais, bem 
como gerando continuidade entre colunatas definidas nos passeios urbanos da área 
central de Porto Alegre. Na fachada oeste, a subtração triangular é resultante da 
concordância da curva da esquina em perpendicular ao alinhamento da Av. 
Mauá até atingir porção trapeizoidal sob o alinhamento, permitindo a exposição 
de uma coluna periférica entre dois vãos, no limite interno do passeio. A coluna 
"isolada" enfatiza acesso ao prédio.     
 

PERCURSOS [254][255][256] 

No Edifício Formac, o espaço de acesso, ladeado por lojas e sobrelojas em 
ambas as laterais, ponto de forte hierarquia no conjunto, abraça a rua em 
direção ao espaço interno (P. a-d), em promenade architecturale típica da 
proposta acadêmica, assimilada nas teorias corbusianas e escola carioca, sob 

colunata em pilotis de dupla altura. 

 
 
 
 [254] Percursos − Edifício Formac. Fonte: redesenhos em 3D da autora. 
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O hall de entrada, que mescla balcões vinculados às colunas em formas curvas 
e tijolos de vidro em dupla altura, recebe escada em "meio círculo", que conduz 
a mezanino de formas sinuosas de onde visualiza-se pano frontal e passeio 
público (P. i-k). Da mesma forma que no Santa Terezinha e Excelsior, a 
circulação vertical do pavimento-tipo inicia-se na sobreloja, em volume aditivo 
aplicado na subtração do setor posterior do prédio, em forma semicilíndrica. 
Sinalizando intenções formais visíveis à distância, lança no 25º pavimento, em 
dupla altura, bar, restaurante e boite, justapondo hall, sanitários, camarins, e 
outras funções de apoio no limite leste do pavimento. Delimitadas por paredes 
sinuosas em tijolo de vidro189, constituem-se no lado reverso em pano de fundo 
para os salões propriamente ditos, que se abrem para amplas visuais em 
direção à esquina norte-oeste. Duas sacadas efetuam o término do percurso 
dessa função lúdica lançada no ápice da edificação (P. l-q).  
 
No Banco da Província Farrapos o passeio externo ao longo da Avenida 
Farrapos dá-se a partir de trecho no alinhamento, entre colunas de forma 
prismática que delimitam recuo do prédio no pavimento térreo até se diluir a 
partir do pano em  curva da esquina (P. a-c). Já internamente, a estrutura em 
pilotis circular define o layout e os encaminhamentos possíveis para público e 
serviço.  

 

                                                           
189 Ver Banco Boa Vista, de Niemeyer, fig. 147.pg.155. [255] Percursos − Edifício Banco da Província Farrapos. Fonte: redesenhos em 3D da autora. 
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A partir do acesso limitado por balcão de atendimento que acompanha a 
delimitação externa do prédio, o usuário visualiza a sala da gerência, a partir da 
qual se atinge circulação vertical em escada e elevador - privativas do banco - 
para acesso à sala múltipla do primeiro andar, ladeada pelos dois apartamentos 
que completam a ocupação do pavimento (P. d-i). Na rua lateral, o acesso aos 
apartamentos dá-se por hall de entrada que se alarga ao longo da profundidade 
para permitir encaixe de elevadores e escada. 

 No primeiro pavimento, com uso misto, já que divide espaço com função  
bancária, constam dois apartamentos. Da circulação condominial têm-se  
acesso imediato a apartamento localizado na ala interna norte, e a partir de 
percurso ladeado por pano em esquadrias de ferro que delimita miolo vazado 
central, acessa-se o apartamento frontal sul (P. j-m). Já nos nove pavimentos- 

tipo, cada um com quatro unidades, o percurso é o mesmo, sendo que para os 
dois apartamentos frontais à Avenida Farrapos a circulação desdobra-se em 
"passarela" que delimita as duas áreas de iluminação, inseridas a partir do 
segundo pavimento- tipo (P. n-p).  

No Edifício Consórcio, a dinâmica espacial desenhada por Holanda 
Mendonça, na maioria das obras dessa amostragem é clara e restrita à função 
comercial. 

 
[256] Percursos − Edifício Consórcio. Fonte: redesenhos em 3D da autora.  
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Desde a Avenida Mauá, o passeio dá-se à frente das esquadrias frontais com 
leve avanço que expõe colunas cilindricas, prosseguindo a partir da curva de 
esquina até a Travessa José Carlos Dias Oliveira. Continua com inflexão em 
90°, compondo com o alinhamento - demarcado por coluna - subtração em 
triângulo -, cujo cateto menor é um dos lados de polígono lançado como llimite 
sul do lote, espaço de refúgio para acesso ao condomínio comercial (P. a-d). 

A partir do saguão trapezoidal que recebe coluna, ao centro, sutilmente alinhada 
com outra externa posiciona elevadores e escada que acessam os escritórios 
dos pavimentos tipo, lançados entre pilotis (P. e-i). Já no ápice da edificação faz 
conecção entre um terraço maior de contorno - resultante do perímetro da 
edificação e acima desse, outro menor, sobre a Casa de Máquinas (P. j-l). O 
programa comercial pode ter contribuído para a característica "rígida" da 
composição, sem os condicionantes de acomodações mistas com funções 
residenciais, o que não desencadeia necessidades estratégicas de 
encaminhamentos especiais e, consequentemente de passeios diferenciados. 

Verifica-se nos três exemplares identidades nas intenções de fruição espacial 
do arquiteto, para as quais contribuem as condições topológicas dos lotes e as 
funções comerciais, bem como analogias com os exemplares de referência 
apontados.  

 
 

ESTRUTURA FORMAL/SÍNTESE ANALÍTICA [259] 

O Edifício Formac é habilmente retratado em montagem fotográfica de João 
Alberto Fonseca da Silva, imagem paradigmática da historigrafia da Arquitetura 
Moderna no Rio Grande do Sul [257].  
Assenta-se a partir da Avenida Mauá, no alinhamento predial, quando já na 
Travessa Leonardo Truda apresenta recuo do pavimento térreo. Daí recebe o 
peso do corpo da edificação e coroamento apoiado em colunata colossal que 
delimita galeria coberta ao longo da dimensão maior do lote. 

[257] Ed. Formac. Montagem fotográfica de João Alberto Fonseca da Silva, Carlos Alberto de Holanda 
Mendonça, 1952, Porto Alegre. Fonte: acervo João Alberto, UniRitter. 
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A leitura é de um corpo suspenso por colunas de seção oblonga que parecem 
esbeltas em relação às seções circulares da estrutura interna, as quais se 
supõe incluirem canalizações das instalações hidrossanitárias e elétricas. A 
malha estrutural em pilotis190, que inicia no térreo, mezaninos e sobrelojas, com 
seção circular, continua em seção prismática em três faixas funcionais dos 
pavimentos superiores, que compõem o corpo da edificação com vinte e quatro 
pavimentos, destinadas a unidades comerciais e residenciais. 

Os pilares, nos pavimentos de apartamentos, tornam-se mais esbeltos, em 
função da redução de carga a suportar nos pavimentos superiores quando se 
configuram ´à mostra, adossados às paredes divisórias internas e ladeando as 
esquadrias externas antes da linha dedicada às grelhas de brises verticais e 
horizontais, nas fachadas oeste e sul, respectivamente. Contrapondo-se à curva 
recuada no pavimento térreo, lança empena articulada na esquina em ângulo de 
mais de 90°, com pequeno avanço de um lado e um pano cego de outro, que se 
delineia entre o nível das sobrelojas e limite superior do prédio. 

Esse reforço de esquina junta-se ao contorno do corpo do edifício, emoldurando 
o corpo da edificação. Duas sacadas, envoltas em alvéolos verticais, lançadas 
simetricamente em setor periférico no ápice do prédio, aparecem ladeadas por 
pano configurado por prolongamento de brises horizontais desde o corpo do 
volume. O procedimento indica intenção demarcatória de axialidade, 

                                                           
190 Com assinatura no selo do projeto, o provável autor do cálculo estrutural é o Eng. João Carlos 
Caldeira Bastian. 

relacionada com o acesso do conjunto no pavimento térreo, num gesto quase 
"subliminar" do arquiteto, com inspirações acadêmicas e que igualmente retrata 
intenções análogas às soluções cariocas e paulistas contemporâneas. 
Compara-se ao Edifício CBI Esplanada de São Paulo (1946) [258], de  Lucjan 
Korngold, quanto à referência de coroamento.  

[258] Edifício CBI Esplanada (1946). São Paulo. Disponivel em: <http://www.cbiesplanada.com. 
br/_img/imgCBIEdificio.jpg>. 

http://www.arquivo.arq.br/lucjan-korngold
http://www.arquivo.arq.br/lucjan-korngold
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[259] Estrutura Formal/Síntese Analítica − Edifício Formac, Edifício Banco da Província Farrapos e Edifício Consórcio. Fonte: elaboração da autora. 
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No "miolo" da planta do Formac, a estrutura independente mescla-se a paredes 
portantes no desenho da zona de elevadores, escadas e sanitários. Habilmente, 
Holanda Mendonça contorna setor do térreo que inclui duas colunas cilíndricas, 
praticamente no terço da composição, definindo momento de forte hierarquia de 
acesso ao conjunto, seguindo axialidade até escada semicircular, ao fundo. Em 
outras palavras, Bueno coloca que "ao entrar no saguão nobre de grande pé 
direito, duas colunas organizam o espaço de forma clássica reforçando a 
centralidade da organização" (BUENO, 2012:155). 

 O polígono resultante, da mesma forma que no Edifício Santa Terezinha, 
combina subtração do pavimento tipo resultando o tipo "C" e adição do volume 
da circulação vertical semicilíndrica. 

No Banco da Província Farrapos a caixa que se apoia no chão, a partir das duas 
laterais do volume, recua a partir da esquina através de pano revestido em pedra, 
configurando trecho em suspensão, recurso típico da escola carioca, que Holanda 
Mendonça consegue transferir, em parte, para esse exemplar. Lançando malha 
estrutural ortogonal, aproveita-se dos trapézios resultantes nas faces sul, na 
Rua Quintino Bandeira, e oeste interna, para acomodação das funções 
irregulares do programa.  

Relacionando-se com os demais prédios projetados pelo arquiteto, é curioso 
que, ao contrário dos externos, os pilares internos componentes da estrutura 

apresentam seção cilíndrica no térreo, sobreloja e parte do primeiro pavimento, 
destinado a salão do banco.  

Nos espaços "intercolunios" do térreo dispõe grande balcão que delimita o 
acesso ao público, articulado em sutíl diálogo geométrico com os limites 
ortogonais externos, com linhas paralelas às paredes e "arco" externo do pano 
de esquina, sem recorrer às curvas livres de outras propostas. Estabelece 
relação vertical com o quadrado em zenital que se espelha ao centro da 
composição, delimitado por quatro colunas em dupla altura, trazendo luz natural 
ao "miolo" do ambiente do pavimento térreo191. 

Na ala interna norte do pavimento, lança espaços administrativos, cadastro, 
caixa forte e, cuidadosamente, avança no limite oeste, complementando faixa 
posterior destinada ao condomínio residencial.    

Em função mista − bancária e residencial − os aspectos funcionais relacionados 
com questões de privacidade se articulam adequadamente, ou seja, o acesso 
de esquina é reservado à função bancária, ficando o acesso dos apartamentos 
na fachada lateral. Nessa, define hall de entrada adaptado à geometria não 
ortogonal do lote, com acomodação de escada e elevadores frontais no miolo 

central, subtraído para iluminação e ventilação de espaços do banco e das 
funções residenciais.  

                                                           
191 Observa-se no projeto original o miolo central sem aberturas, na sobreloja.   
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Outro aspecto que demonstra intenção formal no tratamento das fachadas 
externas do edifício é o jogo interno que estabelece na sobreposição entre as 
áreas de iluminação do espaço central do salão, no térreo e sobreloja do banco, 
e dos pavimentos residenciais, resultando na iluminação e ventilação dos 
ambientes das zonas de serviço dos apartamentos, na parte interna da planta. 
Com isso, volta a quase totalidade dos compartimentos de permanência 
prolongada diurna e noturna para as duas fachadas externas − sul e leste, e 
fachada interna norte. 

As estratégias de organização de planta proporcionam panos externos livres 
para a inserção dos elementos usuais dos edifícios com referência à escola 

carioca. Dessa forma, permitem a disposição nas aberturas periféricas de 
quadros em alvéolos horizontais e verticais.  

Examinando as plantas baixas de Holanda Mendonça, nos pavimentos térreo, 
sobreloja e parte do primeiro andar, destinados ao setor bancário do edifício, 
deve-se constratar a habilidade incomum em manejar um programa 
"bifuncional", no qual transparece a prioridade da função bancária, jogando com 
a geometria do terreno e a relação com o acesso dos apartamentos e a 
acomodação dos mesmos em pavimentos superiores. As sequências de 
percurso expõem a hierarquia das funções. Exemplifica esse argumento o 
posicionamento da gerência junto à porção norte, no alinhamento da Avenida 
Farrapos, que ganha avanço geométrico reforçado por esquadria metálica 

retangular em dupla altura, a partir do recuo da colunata, em gesto que garante 
caráter hierárquico ao usuário desse espaço.       

Como já comentado, à função residencial resta a subordinação aos 
condicionantes geométricos e estruturais gerados pelo lançamento dos dois 
pavimentos inferiores, como é corriqueiro em programas bifuncionais. Porém, 
nesse caso, Holanda Mendonça parece antecipar a solução para os 
pavimentos-tipo, que resultam em planta com zoneamento claramente 
perceptível. 

 

[260] Banco da Província Farrapos. Fonte: acervo Marcos Bueno. 
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A circulação condominial nos pavimentos tipo, entre gradís que simulam 
cobogós em ambas as laterais conduz a outros dois apartamentos entre a 
subtração central em forma quadrada, estabelecida desde o pavimento em 
sobreloja como poço de luz, e outra retangular, com bases menores 
coincidentes, lançada em fatia sobre a laje superior do salão destinado ao 
banco, pavimento esse já ladeado por dois apartamentos que vão se repetir nos 
pavimentos tipo do edifício. 

Assim, o arquiteto define as áreas de serviço entre "U" interno, entre às áreas 
de iluminação, e "U" externo, com todos os compartimentos das zonas social e 
íntima. A exceção é no apartamento de esquina que resulta em banho 
periférico, o qual é precedido de sacada que envolve, além do banho, trecho sul 
do estar, onde propõe fechamento em cobogós192. Os requisitos de insolação, 
inclusão de sacadas e visuais da rua são articulados de forma compensatória, 
entre desvantagens e vantagens, dentro do mercado imobiliário, nos 
apartamentos lançados à sul e norte 193.  

O argumento mais frágil de Holanda Mendonça nesse exemplar pode ser 
considerado a não relação compositiva entre o corpo do prédio, definido a partir 
do reforços demarcando quadros avançados, em ambas as fachadas. A partir 
do primeiro pavimento tipo a quadrícula vertical recebe alvéolos horizontais na 
                                                           
192 Segundo Bueno, apresentam desenho sextavado padrão, difundido amplamente na época, já 
implantados para o Edifício Antares  (BUENO, 2012:187). 
193 O gabarito viário praticado na Avenida Farrapos, permite a vantagem da visualização, 
iluminação e ventilação, desde o exterior, sem interferências lindeiras, a partir do quarto 
pavimento, até os dias de hoje.    

fachada leste da Avenida Farrapos, e o mesmo argumento, proposto nos limites 
dos peitoris, na Rua Quintino Bandeira [260]. Ainda, esses quadros excluem 
linhas verticais das esquadrias nas bordas externas de ambas as ruas e dos  
cobogós lançados na esquina.      

Após os aspectos comentados, que colocam concessões formais e funcionais 
que reduzem os aspectos positivos da proposta, deve-se considerar como 
indiscutível a habilidade projetual do arquiteto, demonstrada, nesse exemplar, 
no diálogo geométrico e compositivo entre duas funções diversas, 
estabelecendo intrincado jogo de articulação dos aspectos formais e funcionais 
pretendidos. 

O Edifício Consórcio, após propostas iniciais em esquina dupla fica delimitado 
em versão final pela Avenida Mauá e Travessa Leonardo Truda, em última 
interpretação de esquina do arquiteto, já que falece meses depois.  

As imagens de João Alberto Fonseca da Silva que acompanham os projetos de 
Holanda Mendonça são emblemáticas, principalmente nos objetos mais 
marcantes do arquiteto, como é o caso do Consórcio. Estas permitem a 
compreensão da tridimensionalidade na sua linguagem, difícil em tempos de 
poucos recursos gráficos [261].     
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O edifício, em terreno resultante com geometria em angulação não ortogonal e 
dois lados com dimensões levemente desiguais e orientação solar norte e oeste, 
define-se a partir de estratégias diferenciadas entre as fachadas com 
características fortemente expressivas, verificadas em outros edifícios de cunho 
modernista.   

 

 

 

Com ângulo maior do que 90°, que concorda com os prolongamentos em 
ambas as ruas194, resolve a geometria em articulação com empena curva [262], 
que revela forte hierarquia na composição 195. 

                                                           
194 Comas compara à ênfase de "quina ou cunhal" com a dos edifícios Jaguaribe (1951) e  
Esplanada (1952) (COMAS, 2013:22). 
195 Ao se expandir a leitura do edifício, considerando a proposta  "completa", verifica-se gesto de  
alternância compositiva entre empenas da esquina norte-oeste e sul-oeste, onde há  extensão do 
elemento sobre o solo e interrupção da mesma acima da laje da sobreloja, respectivamente.  

[262] Imagem de João Alberto Fonseca d Silva. Fonte: acervo Ritter dos Reis. 

 
[261] Imagem de João Alberto Fonseca d Silva. Fonte: acervo Ritter dos Reis. 
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Para Comas, é corrente a diferenciação de fachadas em edifícios com 
circunstâncias diversas, respondendo ao programa ou situação. Ainda segundo 
ele, "o contraste forte entre fachadas opostas surpreende, faz refletir" (COMAS, 
2013:22). 

Em proposta unicamente comercial, o partido em "C " configura plantas livres 
para funções comerciais. A malha estrutural em pilotis, com seção cilíndrica no 
térreo e sobreloja, com lajes em caixão perdido, prossegue nos pavimentos tipo 
em seção prismática retangular. Os sanitários, em sua maioria, são localizados 
nas zonas centrais da planta, o que é recorrente em outras obras, posteriores 
ou ladeando os elevadores, ventilados através de poço, no sentido de garantir 
fachada uniforme, assim como permitem, nos pavimentos das lojas e dos 
escritórios, o acesso igualitário ao público.  

Os oito pavimentos de programa residencial, a partir de longa circulação que 
segue bilateralmente da saída dos elevadores, confiuguram-se com seis 
apartamentos de dois dormitórios, cujos layouts não parecem claros, refletindo a 
provável prioridade dedicada aos argumentos de fachada, bem como da 
modulação estrutural, que transparece em detrimento da organização dos 
espaços internos. Questões de zoneamento, setorização e privacidade não se 
delineiam da forma criteriosa, normalmente visível nos temas residenciais do 
arquiteto, indicando o caráter adaptativo e subordinado.  

As bordas externas do polígono definem-se através da localização de circulação 
vertical, sanitários e funções de apoio em um "C" menor interno, e subtração 
para áreas de iluminação, ou ventilação dessas funções. Ao "trapézio", 
localizado a oeste do limite frontal sul da composição, destina a função de 
recepção, delimitada por balcão com formas curvas, característica de seus 
projetos.  

O jogo de faixas horizontais e verticais na fachada oeste, num prédio em planta 
livre, sem condicionantes de compartimentação interna, revela "pura" intenção 
formal. Os brises verticais dividem espaços com grelhas de alvéolos de 
pequena dimensão, formando uma grande grelha composta, sobreposta à 
oeste, da mesma forma que na direção sul, aplicada ao corpo do edifício.  

Neste corpo dão-se as perfurações retangulares das janelas no nível das 
sobrelojas, o mesmo ocorrendo na outra fachada. No desenho da fachada 
oeste, a grande grelha é interrompida na faixa mais próxima da divisa do lote, e 
as janelas aparecem em fita, rasgando o corpo principal do edifício. 

Na outra direção, no limite leste do lote, sobre a Avenida Mauá, é provável que 
aparente ausência de algum arremate seja devido à previsão da continuação do
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tecido urbano no mesmo gabarito, já que o arquiteto utiliza toda a altura 
permitida. 

Desta forma, a caracterização do objeto isolado declina, pelo menos como 
intenção projetual, em favor da continuidade externa do quarteirão, num 
desenho morfológico aos moldes do proposto por Gladosch para Porto Alegre.  

A proposta não construída da "ala" sul é substituída por edifício de mesmo 
gabarito [263]  o que define, pelo menos, um padrão homogêneo no quarteirão, 
já que o Consórcio fica restrito `à ala norte 196.[264]. A influência dos ícones da 
escola carioca, como o edifício da A.B.I. de M.M. Roberto197 na prática projetual 
de arquitetos brasileiros vinculados à Arquitetura Moderna, como Holanda 
Mendonça, são visíveis. Nesse caso, as relações analógicas entre Consórcio e 
A.B.I. afloram claramente como resultantes das condições topógicas de um lote 
de esquina em parcelamento do solo tradicional, do uso do ideário corbusiano 
com base na estrutura independente e de uma certa predisposição à aplicação 
de lógica projetual recorrente nos exemplares cariocas. Para a proposta de 
Holanda Mendonça, cita-se o Edifício Seguradoras198, de 1955, contemporâneo 
ao "Consórcio", como resultado dessa "receita", reaplicada pelos mesmos 
arquitetos da A.B.I (1936) [265].  

                                                           
196 O edifício  "esconde"  a face  que na realidade seria encoberta, porém com a complementação 
em  segunda etapa.    
197 Ver edifício "A.B.I." no item 1.2 Os cenários de Holanda Mendonça/Outros concursos  
198 A curva do "Seguradoras" é mais acentuada e as articulações entre fachadas mais suaves, o  
que não se verifica no edifício em estudo. 

 

 

 

[263] Vista da esquina com prédio lindeiro. 
[264] Grelha fachada norte. 
[265] Uso de referências cariocas no recurso de esquina. 
Fontes XAVIER (1987) e fotos de Marcos Bueno. 
 



A FRONTEIRA DO MODERNO: HOLANDA MENDONÇA E A DIFUSÃO DA ARQUITETURA MODERNA BRASILEIRA NO SUL                                                   CAPÍTULO 6 – INCURSÕES ANALÍTICAS                                                                                          291 

Como lançamento original, no trecho norte da edificação, que seria parte de um 
todo, não se observa arremate relevante, especialmente junto ao limite da 
fachada oeste, a partir do qual a proposta seria de repetição de faixas 
modulares, na qual estava prevista a conecção do complemento a sul. Nessa 
proposta de uso do lote duplo, não efetivada, os gestos de "quina" se repetiriam, 
como se observa nas plantas e nas perspectivas do acervo de João Alberto 
Fonseca da Silva que abrange meio quarteirão, já na esquina com a Avenida 
Julio de Castilhos. 

 O lote do Edifício Formac199, embora praticamente um terço menor, 
assemelha-se ao do Consórcio em angulação  não ortogonal de esquina e 
orientação solar, quando já define, como o de praxe, fachadas diferenciadas na 
aplicação dos brises, devido ´à questão climática.    

Bueno (2012:345), enfatiza que modificações e a não execução de certos 
elementos, como os brises verticais da fachada oeste, além da não 
implementação da parte sul do edifício, fazem com que a construção do Edifício 
Consórcio não reflita a qualidade do projeto original200.  

Além do já comentado, as estratégias projetuais dos três edifícios tem em 
comum o lançamento estrutural em pilotis pelo menos no térreo e sobreloja, 
sendo que no Formac e Consórcio esta estrutura fica exposta nos pavimentos 
                                                           
199 Ver item 6.6  Edifícios Comerciais. 
200 Alterações como  revestimento e introduçâo de comunicaçao visual  prejudicam ainda mais a 
proposta BUENO, 2012:345).   

tipo, concentrando os elementos irregulares internamente, e em situações que 
as vedações se adaptam à estrutura, mesmo que externamente, ou esta é 
suprimida em lugar de estrutura vinculada às vedações, como é o caso dos 
pavimentos tipo do Banco da Província Farrapos  

APLICAÇÃO da MATRIZ de ANÁLISE  [266] 

A função comercial dos três edifícios − embora com adição em pavimentos 
superiores no tema residencial no Formac e Banco da Província Farrapos − 
parece que conduz o arquiteto a partidos com malha estrutural ortogonal , que 
por outro lado traz forte identificação com os pressupostos da  escola carioca, 

pelo menos em nível dos térreos e sobrelojas.  

No Banco da Província Farrapos os panos de vedação, esquadrias, balcões e 
outros equipamentos traçam sutil diálogo com os pilotis adossados, levemente 
afastados ou inseridos entre os mesmos. Parafaseando Bueno, considera-se 
que esse exemplar de Holanda Mendonça não se apropria, com ênfase, dos 
elementos compositivos da escola carioca. 

Mesmo que a referência da modernidade arquitetônica carioca onde o 
arquiteto se formou não esteja representada em toda sua sensualidade, 
extroversão, porosidade e leveza, seus indícios estão aqui representados 
numa cultura que tendia a uma linguagem moderna, onde sua expressão 
fazia concessões compreensíveis às necessidades e condicionantes locais 
(BUENO, 2012:187).  
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[266] Aplicação da Matriz de Análise − edifícios Formac, Banco da Província Farrapos e Consórcio. Fonte: elaboração da autora.   
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Neste prédio Holanda Mendonça registra características modernas, porém sem 
aplicação do seu repertório habitual201, na qual observam-se identidades com a 
agência "Passo da Areia" na geometria dos balcões de atendimento e gradis da 
fachada, que pode ser atribuida provavelmente à execução paralela dos 
projetos [267]. A fenestração do térreo e sobreloja dá-se por grandes vãos 
preenchidos por esquadrias em gradil geométrico, numa alusão ao cobogó, 
recurso já utilizado na proposta dessa outra agência (BUENO, 2012:187), 
projetada na mesma época por Holanda Mendonça. 
                                                           
201 A obra foi executada em desacordo com o projeto, principalmente a partir da não obediência 
às estratégias "epidérmicas" empregadas por Holanda Mendonça, o que reduz substancialmente 
sua identidades com os exemplares icônicos cariocas, e até mesmo relacionadas com os seus 
outros projetos. 

No contorno do térreo e sobreloja tem-se esquadrias contínuas nos vãos recuados 
de acesso à agência permitindo leitura dos pilares à frente, grande vão em 
retângulo orientado na vertical no setor alinhado em térreo e sobreloja da Avenida 
Farrapos, e na Rua Quintino Bandeira  esquadrias  ritmadas que culminam com 
vão da porta de acesso encimado por esquadria de largura idêntica na sobreloja 
do Banco. Nos pavimentos tipo as esquadrias apresentam-se com trechos 
contínuos e ritmados, enquadradas ou excluídas dos grandes quadros em 
alvéolos verticais e horizontais .  

No corpo do Edifício Consórcio, a norte, após térreo e sobreloja com 
esquadrias em ferro e vidro, inicia o pavimento tipo delimitado por grelha com 
alvéolos que recebem três brises horizontais, como se vê na fachada do M.E.S. 
(1937). Na fachada alongada, a oeste, brises verticais inseridos em grelha com 
alvéolos de proporção quadrada executam a devida proteção solar. Ambas as 
fachadas, em corpo homogêneo, envolvem os diferentes pavimentos tipo. Como 
comenta Bueno, seria lógica a diferenciação dos três recortes funcionais no 
corpo do edifício202 − do 1º ao 8º pavimento − pavimentos sem subdivisão; do 9º 
ao 16º − seis escritórios, e do 17º ao 24º pavimento − seis apartamentos. A 
opção do arquiteto talvez tenha sido inspirada em exemplares cariocas, os quais 
apresentavam corpo em pano único, como é o caso do M.E.S., Banco BoaVista 
e A.B.I.. Por outro lado, Bueno considera que a opção de Holanda Mendonça por 
                                                           
202 Esta alteração no tipo, que Holanda Mendonça opta por não executar, no corpo do Edifício 
Formac, que seria provocada por diferenciações no programa, já no Edifício Santa Cruz 
configuram-se como compulsórias, no lançamento dos terraços consecutivos, devido à Lei 986 ,de 
1952..Ver item 6.8 Edifício Santa Cruz. 

[267] Fachadas Banco da Proivíncia Farrapos; planta baixa e fachada Banco da Província Passo d’Areia. 
Fonte: arquivo municipal de Porto Alegre, filme 244 DE 1952, processo 16052. 
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um tratamento uniforme da fachada, em detrimento à exposição mais clara do 
programa complexo do edifício é reflexo de um pensamento clássico que tentava 
conferir maior unidade à composição a partir de um envólucro homogêneo e de 
continuidade do quarteirão, aos moldes de Gladosh, embora transparecendo um 
objeto isolado, como no urbanismo moderno.  

Utilizando-se fartamente de elementos compositivos da escola carioca, desenha 
um terraço em meia altura acima do nivel dos camarins, o qual cobre no 
pavimento inferior bar, restaurante e boite, na fatia frontal limitada pelo pano 

sinuoso. Ainda arremata cenário complexo proposto para estes pavimentos 
superiores, o volume amebóide dos reservatórios e casas de máquinas 
(BUENO, 2012:158). Na verdade, os coroamentos, usuais nos programas de 
edifícios da escola carioca, confirmam a relação entre função e forma resultante, 
nas soluções dos arquitetos como Oscar Niemeyer, Jorge Moreira e Affonso 
Eduardo Reidy, até mesmo nas suas propostas oferecidas para Porto Alegre, na 
década de 40.  

Porém a aplicação de elementos compositivos recorrentes - estrutura em pilotis, 
plenamente mutiplicada nos 14 pavimentos tipo − embasamento padrão 

corbusiano, com recuo de panos, avanço de colunas e inserção de marquises; 
corpo da edificação com suas estratégias epidérmicas alveolares − transferem a 
esse exemplar uma fisionomia plena da escola carioca, porém "amputada" das 
promenades architecturales.             

Pode-se concluir que a proposta do Consórcio demostra um "retrocesso 
saudosista" do arquiteto, se relacionado contextualmente a exemplares mais 
recentes, não tão corbusianos, ainda que destituído de alguns valores 
fundamentais dessa doutrina e no sentido de argumento da permanência dos 
pressupostos epidérmicos da escola carioca, como adaptáveis aos programas 
arquitetônicos gaúchos.     

Em situação plenamente propícia para definição da fisionomia externa do 
edifício, o Consórcio provê ambas as fachadas com brises enquadrados por 
alvéolos para as insolações norte e oeste, voltadas respectivamente para a  
Avenida Mauá e Largo Visconde do Cairú. O corpo do edifício na Avenida Mauá 
tem tratamento em grelha de concreto, com uma diagramação de alvéolos 
vinculada a variações da dimensão horizontal, num desenho expressivo que 
demarca corretamente intenção plástica e funcional dos mesmos, solução de 
inspiração corbusiana, vista na grelha do Arranha-Céu de Argel (1931) são os 
brises da fachada, que alternam ritmos e espaçamentos diferentes203. 

 
 
 

                                                           
203 Conforme Fernando Serapião o prédio, com 50 pisos, teria planta em forma de hexaedro - 
claramente uma variação da tipologia clássica da torre moderna, de prisma regular e planta 
retangular, que pode ser exemplificada pelo projeto do Ministério da Educação e Saúde. 
Disponível em: <https://www.arcoweb.com.br/projetodesign/artigos/artigo-as-andancas-da-torre-
europeia-01-08-2005>. 
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6.7 Cine Hotel Consórcio Bagé (1954/55)204 
 

 
O conjunto Cine Hotel Consórcio Bagé205 é o projeto de maior envergadura da 
carreira profissional do arquiteto. Trata-se de aproximadamente 23.000 m² 
projetados em um lote tipo quarteirão, o mais central de uma cidade de fronteira 
que, na época, não se mostrava ainda moderna . 

No conjunto Cine Hotel Consórcio, verifica-se uma atitude projetual 
diferenciada das anteriores do arquiteto, pela configuração de um “grande 
lote”, sem subdivisões. Fecha-se o “quarteirão” em quatro lados, usando os 
blocos isoladamente e permitindo fachadas laterais descobertas em cada 
bloco. As quatro fachadas visíveis contrapõem-se com as posteriores, que 
se agregam ao interior do quarteirão (GONÇALVES, 2006:190). 

       

                                                           
204  Av.7 de Setembro/Rua General Neto/Rua General Osório/Av. Marechal Floriano. Bagé/RS. 
205 O empreendimento é iniciativa da empresa "Cine Hotel Consórico de Bagé S.A", que contrata a  
Azevedo Bastian e Castilhos para as demais responsabilidades técnicas e a construtora "S. Grillo e Cia 
Ltda”. 

 
O  antigo Mercado Público, um tipo pátio, planta consagrada dentro dos moldes 
acadêmicos de arquitetura, mimetiza-se morfologicamente ao seu entorno [268] 
[269], com forte caráter de aproporiação do lugar, como um símbolo 
emblemático da cidade, desde a sua construção, em 1860. Porém é demolido 
em 1955, o que para Gonçalves (2006:189) tem um significado intrínseco: Como 
um fato simbólico e real, demolir-se o Mercado Municipal, em 1955, 
praticamente um século após a sua construção, foi como enterrar e abandonar 
de vez a estética do ornamento, e ceder lugar a um modelo de modernidade, de 
proporções quase "megalomaníacas".  

Na realidade era uma mudança de proporções radicais para a cidade, em nível 
urbano e social, já que o espaço deixaria de ser público para ser privado e 
exigiria uma capacidade de adaptação do cidadão à nova situação, com seus 
prós e contras [270][271]. 

[268] Centro Urbano  de Bagé. Década de 40.Mercado Público. Foto: acervo Museu Dom Diogo de Souza.  

[269] Centro Urbano de Bagé. Década de 40.Mercado Público. Foto: acervo Museu Dom Diogo de Souza.  
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A implantação do novo conjunto, frontal à Praça Silveira Martins e próximo a 
prédios comerciais importantes, ao mesmo tempo em que representa a 
ampliação de funções da iniciativa privada, desmancha um tripé de funções 
públicas do Mercado Municipal e da Prefeitura, que coexistiam 
harmoniosamente na área. Da mesma forma, trunca a continuidade visual 
antes existente entre as praças Silveira Martins e da Bandeira, as quais 
praticamente se interligavam, antes da demolição do Mercado, em 1955.  

É curioso que os bajeenses, sem conhecimento do valor de um exemplar 
arquitetônico secular, no estilo eclético e com uma função pública significativa, 
ascenavam com simpatia para o novo empreendimento, o qual poderia 
introduzir modernidade para uma pequena cidade de fronteira.  

“Assim vimos que finalmente está quase completa a destruição daquilo que 
um dia (não sei porque motivo) se chamou Mercado Público. Almejamos 
agora que a construção do moderno Cine Hotel, não demore tanto tempo 
como a demolição do monstruoso ex-pardieiro da Avenida Sete.” (GIORGIS, 
José Carlos Teixeira Giorgis. Coisas (boas) de Bagé. Bagé: Correio do Sul, 
13 abr. 1955). 
 

As opiniões decorrentes do processo de substituição acrescentavam uma 
poética  que vinculava o ímpeto de ser moderno à lembrança de um exemplar 
arquitetônico do passado.  

 
“10 foram as últimas badaladas límpidas, que soaram ontem no ar de nossa 
terra como despedida do velho Mercado Municipal e precisamente as 2,20 
ele parou definitivamente (...) Vem abaixo o antigo mercado deixando lugar à 
majestoso conjunto arquitetônico, que numa expressão de dinamismo, 
erguer-se-á em nossa terra (...) E a esse marco de progresso era necessário 
fosse sacrificado o antiquado prédio. Mas isto não impede que já sintamos 
de menos os três torreões que nos acostumaremos a ver desde a infância” 
(SUÑE, 1955). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A substituição de um prédio com uma função única, por um programa 
multifuncional é coincidente com a premissa da modernidade, sobre o que 
Raquel Rodrigues Lima comenta :  

O programa complexo aliado a edifício de apartamentos é peculiar no 
Movimwento Moderno em arquitetura. A referência a Le Corbusier e sua 
Unidade de habitação ao de marselha envcabeça essa idéia de compartilhar 
funções diferentes em um mesmo edifício, identificando-o como uma 

[270]  GIORGIS (1955). 
[271] SUÑÉ(1955). 
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situação urbana complexa e ao mesmo tempo independente e auto- 
suficiente (LIMA,2005:207). 

Os "Consórcios" − de Bagé e de Porto Alegre − foram os últimos "grandes" 
projetos feitos por Holanda Mendonça, os quais não viu executados em sua 
totalidade, dado o seu fim prematuro. Porém, a experiência do segundo, 
proposta de um edifício em um lote de esquina, plenamente configurado dentro 
dos pressupostos modernistas, em seus elementos de arquitetura e de 

composição, como a do primeiro − ampliando essa lógica para a escala do 
urbano, em proposta para um quarteirão − retratam momentos finais na vida do 
arquiteto, em curta carreira profissional. Ambos revelam atitude de síntese e 
permanência dentro do ideário corbusiano, assimilado pela escola carioca e 
logo seu papel de emissário mais legitimo dessa escola, em solo gaúcho.  

Assim, destaca-se a priori o Cine Hotel Consórcio Bagé − um de seus últimos 
projetos −, como exemplar representativo da modernidade preconizada pelo 
arquiteto no Rio Grande do Sul, a qual envolve a linguagem corbusiana e a 
subsequente escola carioca, com solução ímpar na implantação de um 
complexo arquitetônico multifuncional na escala urbana.  

Estes locais distantes da capital e próximos da fronteira, com um fator cultural 
forte e economia consistente, funcionavam como “filiais”, onde se retratavam 
quase que a mesma estética praticada na capital, já que as construtoras e 
arquitetos mais diferenciados eram convidados e/ou se interessavam por estes 
mercados. 

Holanda Mendonça inicia os projetos em julho de 1954, ainda vinculado à ABC. 
Antes da proposta definitiva constam estudos preliminares do conjunto, que incluem 
intenções morfológicas e volumétricas diversas ao projeto implantado em 
definitivo, de acordo com desenhos e imagnes do acervo do fotógrafo João Alberto 
Fonseca da Silva [272]. Contornada pela mesma colunata periférica da proposta 
definitiva, constam preliminarmente dois edifícios em altura em duas extremidades e 
o restante do quarteirão preenchido por volumes com base em dupla altura e 
corpo em dois pavimentos destinados a cinema e outras funções não 
identificadas, encimados por um terraço em grandes proporções 206.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
206 Na perspectiva existe uma incorreção visto que a rua projetada Elpídio Ruíz, que coincide com 
a antiga rua posterior do Mercado, está desenhada como continuação da Marechal Floriano, 
quando esta última situa-se frontalmente à frente da Praça da Bandeira, na direção norte-sul. 

[272] Perspectiva a partir da esquina das ruas Marechal Floriano e 
General Sampaio. Fonte: acervo João Alberto Fonseca da Silva. 
UniRitter. 
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FICHA TÉCNICA − CINE HOTEL CONSÓRCIO BAGÉ 
EDIFÍCIO DE APARTAMENTOS
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FICHA TÉCNICA − CINE HOTEL CONSÓRCIO BAGÉ 
CINETEATRO e EDIFÍCIO de ESCRITÓRIOS 
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INSERÇÃO URBANA [274] 

O uso de lote central vazio, resultante da demolição de um objeto arquitetônico 
de um único pavimento, do século XIX, para a implantação de um objeto dito 
moderno, “em altura”, destitui a paisagem já pertencente ao imaginário 
bajeense. Numa poética inédita (pelo menos dentro do conjunto de obras 
relacionadas na historiografia), Holanda Mendonça usa de forma sensível e, 
talvez, intencional, referências ao tipo ”pátio” do Mercado Público – um 
exemplar de planta acadêmica − aplicadas a um projeto de características 
modernistas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Como consta em desenho da implantação [273] são propostas três faixas do 
quarteirão a serem construídas, inserindo duas ruas internas para pedestres 
entre prédios, reforçando o caráter amplo do programa. Além disso, o conjunto é 
contornado por colunatas, em simples ou dupla altura, avançadas sobre os 
passeios. Isso ocorre tanto na Avenida 7 de Setembro, General Sampaio e 
General Neto, como na projetada Rua Elpídio Ruiz, configurando passagens 
cobertas, o que parece ser uma ideia negociada com o poder público do 
município, já que os prédios se apropriam dessas parcelas avançadas.    

A proposta força passeio ou “promenade periférica” por intercolunios 

monumentais e, numa referência à tipologia do Mercado, tenta devolver ao 
público - agora privado - espaço retangular interno excedente, ou quase 
residual, com a função de um terraço jardim - configurado a partir da delimitação 
dos prédios circundantes.  

As barras verticais inserem-se nas porções longitudinais periféricas dos 
quadrante leste, norte e oeste, elevadas por colunata que envolve térreos 
recuados. Apropriam-se e envolvem os passeios adjacentes, a partir do 
alinhamento predial, argumento utilizado pelo arquiteto na proposta do Edifício 
Formac, desta amostragem207.   

                                                           
207  O avanço sobre o passeio tinha aplicação na cidade, apenas no prédio de propriedade da 
Sociedade Espanhola, atual IMBA −-Instituto Municipal de Belas Artes.  [273] Cine Hotel Consórcio Bagé (1955). Holanda Mendonça . Planta de Situação e 

Localização dos prédios e programa. Fonte: Prefeitura Municipal de Bagé.  
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Assim, os três edifícios contornam o volume do cineteatro, definindo um "miolo" 
aberto para o lado sul e permitindo a visualização da Rua Gal. Sampaio. 

Na situação do conjunto, o edifício de apartamentos recebe rua local, que faz 
limite com a Praça da Bandeira, prevista na implantação com a mesma posição 
da rua existente na época do Mercado Público. Essa é proposta para configurar 
uma via de acesso de veículos, que no conjunto Cine Hotel Consórcio Bagé  
passa a ser denominada Rua Vereador Elpidio Ruíz, a qual foi suprimida, assim 
como a Praça da Bandeira para a implantação de um calçadão central em "L", 
que abrange, além do terreno da antiga praça, parte da caixa viária da Rua 
General Sampaio, reservando pequena fatia para rua local, concessão feita para 
acesso de veículos para o edifício e agência do Banco do Brasil, via que 
indiretamente, é utilizada para carga e descarga dos comércios das imediações.   

A transformação morfológica da área central da cidade, entre as décadas de 50 
e 70 é gradual, a partir da implantação do conjunto. A paisagem urbana 
preponderante na área central, de uma fita contínua em um e dois pavimentos, 
estabelece padrões edilícios contrastantes pela substituição do modelo secular 
eclético pelo modernista.O contraste fica amenizado pela inclusão posterior de 
outros exemplares em altura, registrando atualmente alguma tendência de 
verticalização dessa zona central, em uma cidade com o crescimento demográfico 
e por conseguinte  imobiliário,  moderado [275]. 

[274]  Inserção Urbana − Cine Hotel Consórcio Bagé. Fontes: acervo museu Dom Diogo de Souza e 
redesenhos em 3D da autora   
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Os edifícios, embora implantados de forma autônoma e descontínua, determinam 
continuidades perceptíveis;  reforçadas por um contorno tipo colunata, que se apropria 
do passeio público e avança na Avenida 7 de Setembro, Rua Gal. Neto, Rua Elpídio 
Ruíz e Rua Salgado Filho, definindo o perímetro do quarteirão. A estratégia de tentar 
estabelecer essas continuidades através de blocos autônomos pode ser remetida 
analogicamente à proposta de Lucio Costa para o Parque Guinle(1948) [263].  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PERCURSOS [277][278] 

Percebe-se que os recuos do térreo possibilitam passeio coberto ao longo do 
contorno integral do quarteirão. Nas esquinas, um recuo generoso do térreo gera 
ampliação do espaço público em pilotis, gerando um locus urbano e permitindo 
mais interação entre os transeuntes e uma interligação maior das funções 
comerciais. 

[275] Cortes temporais - década de 50 (E) e dias atuais (D); entorno do antigo Mercado e Cine Hotel 
Consórcio Bagé. Fonte: redesenhos autora Monografia PROPAR (2000). 

 

[276] Imagens Parque Guinle, Rio de Janeiro e Cine Hotel Consórcio Bagé. Disponível em: 
<https://i.pinimg.com/originals/94/06/64/94066417cbb49726ace1d4d6d653981e.jpg>,<https://i.pinimg.
com/originals/ e0/b1/d4/e0b1d4b12c6ae76a46258dbad061e3a1.jpg> e fotos da autora. 
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A característica de percurso vivenciada no prédio antigo de contorno externo, de 
transpasse e uso do seu interior é substituída pelos intercolunios e entre blocos, 
ampliados nas extremidades. As fachadas nos térreos recuados das lojas e 
halls de entrada recebem frontalmente os espaços entre colunas, como 
fragmentos de uso público, que na Avenida 7 de Setembro avançam sobre a 
calçada , e mesclam-se aos encaminhamentos, encontros e comércio informal. 

Na realidade, o acordo firmado entre as partes envolvidas no processo de 
demolição do Mercado Público e o empreendimento Cine Hotel Consórcio Bagé  
garante a confirmação dos projetos e construção, referente às características da 
implantação de todo o conjunto, em solução tipológica intrincada ao quarteirão. A 
proposta do hotel e do edifício de apartamentos, concluída com outras autorias, 
prossegue de acordo com a estrutura do projeto original, ou seja, com  
alinhamentos, configurações geminadas entre os dois programas e colunata em 
avanço sobre os passeios.  

No Edifício José Carrion Móglia, posicionado a leste e apoiado na lateral da 
Rua Elpidio Ruíz, percorre-se a barra alongada, com acesso aos dois blocos de 
apartamentos, intercalados ao centro por duas lojas (P. a-d). Em ambas 
extremidades contorna-se setor frontal do térreo, com lojas "âncora", nas frentes 
para as Rua General Neto e Rua General Sampaio, quando se pode prosseguir 
na parte interna do bloco. Esta se limita com passagem entre edifício e porção 
lateral do cineteatro, onde acomodam-se outras lojas, acessos de serviço dos 

dois blocos de apartamentos, igualmente precedidos de colunata e acesso às 
garagens (P. e-g). 

[277] Percursos − Cine Hotel Consórcio Bagé. Edifício José Carrion Móglia. Fonte: redesenhos em 3D da 
autora.  
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Dos acessos aos blocos de apartamentos, a partir dos halls, visualizam-se 
recuos em linhas inclinadas e cantos arredondados, envolvendo portas 
contornadas por panos fixos em ferro e vidro, assim como painéis compactos 
estabelecendo momento diferenciado e de refúgio aos acessos, nos dois blocos 
residenciais geminados, em geometria que direciona obliquamente os 
encaminhamentos para o(s) elevador(es) (P. h-k) (P. l-m) . 

O volume formado pelo cineteatro , com a "colagem" do Edifício de Escritórios 
apresenta a característica de percurso externo, frontal, garantindo a 
continuidade de percurso vinculada às barras leste e oeste, integrantes do 
conjunto. O Edifício de Escritórios − a norte −, como os demais, recebe 
colunata frontal, que absorve em área coberta o passeio de pedestres e acesso 
ao bloco e lojas laterais (P. a-e).  

Na extremidade oposta - a sul -, à frente da Rua Gal. Sampaio, segue-se 
percurso de contorno (P. f-h) e encaminhamentos, ladeados por porções em 
jardim, direcionados para o Cineteatro. No interior, desde o átrio frontal, atinge-
se a plateia inferior a partir de dois acessos equidistantes de eixo (P j-k) e à 
plateia superior (P. l-n), precedida por atrio com bomboniere, em mezanino, 
permitindo a visualização vertical desde o pavimento-térreo208. 
  
Já no terraço jardim, acima do Cineteatro, sugere dois encaminhamentos, de 
acordo com os programas, ou seja, a partir do hotel conduz ao bar com pista de 
dança (P. r-t). e, por outro lado, desde o Edifício Carrion Móglia leva o 
percurso para play-ground (P. o-q), sendo os dois  equipamentos circundados 
por canteiros "verdes". "Bar"' e play- ground conectam-se, permitindo uso 
simultâneo e utilização de funções de apoio, como sanitários.  

                                                           
208 O pavimento acima do foyer intermediário, parece ser acessado apenas pela plateia superior; 
pela falta dos desenhos supõe-se que fossem referentes às funções técnicas, bem como algum 
ambiente de estar ou lazer, já que insere nesse pavimento uma sacada para a Rua General 
Sampaio.  [278] Percursos- Cine Hotel Consórcio Bagé - CIneteatro e Edifício de Escritórios. Fonte: redesenhos em 

3D da autora   
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SÍNTESE ANALÍTICA [280] 

Dos prédios que Holanda Mendonça faz o detalhamento, os desenhos são 
distribuídos em dois conjuntos: as plantas do edifício de apartamentos com frente 
leste, primeiro edifício construído, e as do cineteatro e edifício de escritórios [279]. 
O fato demonstra interdependência espacial, já que os mesmos  apresentam 
faces posteriores comuns, que, por outro lado, preenchem longitudinalmente o 
quarteirão, até os limites da Rua General Neto, ao norte, e Rua General Sampaio, 
ao sul. Outra justificativa dos desenhos integrados das unidades é a construção 
vinculada das mesmas, que se inicia num segundo momento, após as obras do 
Edifício José Carrion Móglia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A faixa central, a sul, prevê as instalações do cineteatro, com estacionamento 
para sessenta carros no subsolo209 e um edifício de escritórios voltado para a 
face norte. O setor do lote localizado  nos limites da Avenida 7 de Setembro, no 
qual tem-se o condicionante de implantação, firmado com a prefeitura Municipal 
210 em barra que ocupa todo o lado oeste do quarteirão, abrange as funções de 
apartamentos na extremidade norte e hotel na extremidade sul, divisão que se 
manteve no projeto definitivo e construído. 

Os desenhos mostram metade da barra alongada sobre a Avenida 7 de 
Setembro, a qual seria referente ao hotel211, já indicando a divisão em opção 
geminada, que se consolida.  

Pode-se arriscar a ideia de que, por alguma decisão de construção em etapas, 
ou o mais provável, pelo falecimento, Holanda Mendonça não conclui o projeto 
do hotel e do edifício de apartamentos geminado a este. Porém se observa na 
solução posterior similaridades com a proposta projetada pelos arquitetos 
Oswaldo de Lima e Silva e Anne Françoise S.Silva, contratados pelo Grupo 
Ipiranga S.A, em 1963 212. 

                                                           
209 Dado constante em documentos da época, nos arquivos da Prefeitura Municipal de Bagé. 
210 Decreto Municipal de 16 de janeiro de 1954 
211 Após a venda do setor ao Grupo Ipiranga S.A, em 1964. (GONÇALVES,2006: 191) 
212 Em entrevista aos arquitetos, em março de 2017, declaram  que embora com a autoria plena 
receberam os estudos preliminares de Holanda Mendonça, os quais exigiram adaptações 
estruturais, porém garantindo as prerrogativas da implantação.     

279] Plantas originais Edifício José Carrion Móglia e Cineteatro com 
Edifício de escritórios. Fonte: Prefeitura Municipal de Bagé.  
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[280]  Estrutura Formal/Síntese Analítica − Cine Hotel Consórcio Bagé. Fonte: elaboração da autora  
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A proposta dos arquitetos, principalmente na fachada sul  assemelha-se à solução 
proposta por Holanda Mendonça, a qual pode ser observada na perspectiva 
retratada  por João Alberto da Fonseca [281], com pequeno rasgo vertical em 
aberturas arrematadas por balcões que rompem o pano cego, refletindo limite 
periférico da circulação vertical do pavimento tipo do hotel. Acrescenta-se que o 
projeto executado estabelece características ainda corbusianas e até mesmo, da 
escola carioca, garantindo um aspecto de qualidade e de modernidade para o 
edifício em projeto e o enquadramento nas diretrizes morfológicas e de partido do 
arquiteto Holanda Mendonça [282] (GONÇALVES, 2006). 

 

 

A outra metade, no após denominado Edifício Silveira Martins, tem versão 
definitiva desenvolvida pelo arquiteto Jayme Luna dos Santos, associado à 
Holanda Mendonça em maio de 1956, poucos meses antes do falecimento do 
arquiteto. Luna dá continuidade à proposta provavelmente iniciada em conjunto, 
inserindo características epidérmicas simplificadas, sem vínculo com o ideário 

projetual praticado no conjunto, e principalmente com os elementos de fachada da 
"metade" lindeira, porém dentro do modelo tipológico espacial demarcado por 
Holanda Mendonça. 

A falta do arquiteto durante a confecção desses dois projetos resulta na 
materialização de propostas visualmente diversas à linha projetual praticada por 
Holanda Mendonça, em especial nessa barra alongada de edifício de 
apartamentos e hotel, que mostra essas diversidades projetuais lado a lado.  

Na "barra", em frente leste, prevista na implantação do conjunto, o arquiteto 
zoneia dois blocos  com dois apartamentos ao norte e quatro apartamentos ao 
sul 213. O bloco menor, que ocupa o terço  norte do comprimento total do prédio, 
a partir do acesso, atinge o elevador social conectado com hall de distribuição, 
em cada pavimento tipo, para dois apartamentos rebatidos, com aberturas para 
frente leste e fundos oeste. Compostos por dois estares214, três dormitórios, 

                                                           
213Os pavimentos tipo aprovados na Prefeitura Municipal e executados praticamente à risca são 
os desenhados em 1954. Já as fachadas tiveram algumas alterações de projeto, inclusive com as 
supressões de brises verticais; e de módulos vazados em treliça de madeira. 
214 Em plantas existentes, sem data, constam nos apartamentos as denominações de "estar" e 
"jardim de inverno", compartimentos que recebem, na realidade, o uso de estar e sala de jantar. 

[281] 1ª Proposta Cine Hotel Consórcio Bagé. Perspecitiva. Fonte: FAU UniRitter.   
[282] Edifício Hotel Charrua, de Oswaldo e Anne Francoise S. Silva . Vista da Avenida 7 de Setembro, 
esquina Gal. Sampaio. Fonte: foto da autora. 2005.  
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banho,cozinha e instalações de serviço, têm critérios funcionais com a distinção 
entre os setores, assim como acessos de serviço, escada e elevador pela face 
posterior do prédio e a partir do subsolo da garagem. O que se observa é a não 
inclusão de banho privativo em um dos dormitórios, bem como a não ligação 
direta da zona íntima com a de serviço, itens de setorização "modernos" e já 
previstos em prédios anteriores de Holanda Mendonça215, como o Edifício 
Flores da Cunha.  

Na extremidade sul do pavimento tipo, a partir do outro hall de acesso localiza-
se o elevador social. Novamente, têm-se dois apartamentos de frente e fundos, 
rebatidos, estes com um compartimento a menos que os da outra extremidade, 
compostos por três dormitórios, banheiro, estar, cozinha e instalações de 
serviço. Para o acesso de serviço desse bloco, o arquiteto aproveita os 
elevadores utilizados para acesso geral dos apartamentos centrais, situando-se 
como uma concessão de caráter fiuncional, sendo um critério que destitui o 
conceito de setorização. Acrescenta-se que essa estratégia de agrupamento, 
que visa a supressão de um elevador e uma escada, gera acesso misto - social 
e serviço - para os apartamentos da ala central. 

Os apartamentos centrais, distribuidos a partir do térreo através do mesmo hall 
maior da ala sul, têm dois dormitórios e restante do programa idêntico 
aosdemais, sendo que o acesso aos apartamentos dá-se no limite entre área 
social e serviço, o que é um fator de comodidade para o seu uso. 
                                                           
215 Ver item 6.5 Edifício Flores da Cunha. 

No quarto pavimento tipo, o apartamento oeste da porção central da planta 
baixa é suprimido, para acesso à passarela que leva ao terraço jardim acima do 
cineteatro216 num recurso especial que revela sentido de conjunto para o 
empreendimento. Ainda nessa ideia de interdependência, acrescenta-se o 
acesso permitido das garagens do subsolo às entradas de serviço que 
conduzem ao pavimento térreo e pavimentos tipo, dos apartamentos do Edifício 
José Carrion Móglia, bem como do hotel e bloco de apartamentos, em 
edifícios geminados de autoria de Oswaldo e Anne Silva e de Luna dos Santos. 
Conclui-se que os critérios de setorização dos acessos às zonas funcionais de 
serviço e social, vinculados a padrões de vida modernos, ficam atendidos, 
quase na íntegra, favorecendo os usuários dos apartamentos do Edifício José 
Carrion Móglia.    

Desses argumentos de planta, com elementos irregulares cuidadosamente 
dispostos em posições estratégicas e sempre protegidos por elementos 
vazados, no caso de periféricos, são resultantes as quatro vistas rebatidas em 
ambas as direções. Configuram planos verticais, sem profundidade, os quais  
sinalizam diferenciações principalmente por questões de obstrução visual nos 
banhos e de encobrimento das áreas de serviço, pois gestos de proteção solar 
foram suprimidos dessa proposta do arquiteto.  
 

                                                           
216A mesma ligação, ao centro da outra barra − referente ao Hotel e Edifício de Apartamentos −, 
visualiza-se nas plantas existentes do Cineteatro. 
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Assim, a partir das extremidades cegas que arrematam as fachadas sul e norte, 
nas vistas frontal leste [283] e interna oeste alternam-se sacada nas salas dos 
apartamentos, agrupamentos de duas ou três esquadrias dos dormitórios com 
arremates em peitoris simulando sacadas217 e três trechos verticais com 
módulos em ripado de madeira disposto em diagonal, tipo "muxarabi"218. Estes 
com quadro central para abertura, referência explícita aos projetos do Parque 
Guinle (1948) de Lucio Costa e do Pedregulho de Reidy (1947) [284]. 

 O retângulo alongado em oito pavimentos apresenta um ritmo harmônico, 
porém sem ênfase aparente a nenhuma das faixas dispostas vertical ou 
horizontalmente. 

                                                           
217Utiliza nos peirtoris revestimento de "tijoletas" cerâmicas com junta horizontal escavada, detalhe 
utilizado na primeira fachada do Edifício General Osório (BUENO, 2012: 313).  
218 Não foram construídos de acordo com o projeto, subsitituídos na construção por cobogós. 

 

 

 

 

 

 

 

Já nas fachadas norte e sul, extremidades opostas à "barra alongada", verifica-
se profundidade expressiva, gerada pelas sacadas tipo balcão que demarcam 
arremates de apoio para as amplas aberturas dos dormitórios e para os dois 
panos em cobogós ao centro.  

O terraço pavimentado, resultante do excedente dos compartimentos 
localizados na cobertura, como apartamento do zelador, lavanderia coletiva 
casas de máquinas e reservatórios, não apresenta função específica de lazer219. 
Esses volumes de coroamento, em volume central recuado, delineiam-se em 
                                                           
219 Pode-se aventar a hipótese de que o motivo da não inclusão de funções de lazer e 
contemplação no Jose Carrion Móglia deva-se a previsão do terrasse jardin, no projeto do 
Cineteatro, com conecções vistas em planta, tanto com esse edíficio, quanto com o edifício 
frontal à Avenida 7 de Setembro. Este é suprimido em projetos posteriores, e não concluido até os 
dias atuais. 

[283] Cine Hotel Consórcio Bagé. Fachada Principal. Fonte: Prefeitura Municipal de Bagé.   

[284] Pedregulho e Parque Guinle. Disponível em: <http://www.au.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/ 
residencial/imagens/i502839.jpg>; <https://farm4.staticflickr.com/3578/3389599787_01474960aa_z.jpg>. 
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panos curvos e alongados, visivelmente com inspirações náuticas220, os quais 
devido ao vazio construído à frente do edifício, referente à " Praça da Bandeira", 
permitem contemplação à distância desde a Rua Marechal Floriano. 

Na proposta do cineteatro, com previsão de platéías baixa e superior, o 
arquiteto reserva toda a área frontal do térreo para amplo atrio, reservando às  
extremidades laterais dois pequenos volumes das bilheterias, que envolvem os 
acessos a esse espaço, após alguns degraus.  

É visível a estrutura independente para o lançamento de funções que se 
acomodam em planta livre, ao longo do atrio frontal. Em dois pavimentos, a 
partir de escadas para um pavimento intermediário entre plateias em ambas as 
laterais, e mais um lance alargado para a plateia superior, distribuem-se 
sanitários, entre outras funções, lançadas simetricamernte a partir do centro da 
"caixa"resultante 221. Rasgos entre níveis, balcões arredondados, passeios entre 
pisos e passarelas provocam espaços dinâmicos e verticais próprios do ideário 
projetual do arquiteto.    

Quanto à fachada frontal sul do cineteatro, resulta da continuação da aplicação 
da estrutura em pilotis, contornada por funções especiais. Adapta ideia do 
                                                           
220 As formas sinuosas em nível de cobertura sugerem uma influência da Villa Savoye (1929) de 
Le Corbusier.  
221 Na alteração operada em 1958, posterior à morte do arquiteto,  cuja estrutura está erguida no 
local,  lança-se uma loja em cada laterai do espaço de acesso ao Cineteatro. Além disso, a partir 
das lojas frontais, continua-se com outras lojas comerciais, nos interstícios inferiores resultanters 
das rampas de uma única plateia, no 1° pavimento, após a eliminação da plateia superior; 
atualmente espaços em funcionamento, alguns em estado precário. 

fechamento do pavimento intermediário, previsto para as funções de 
bomboniere e bar, entre térreo e plateia superior, com fenestração recuada em 
relação às colunas frontais, que configuram sacada estreita e alongada, 
parcialmente coberta por avanço da laje do terrasse jardin. A função em espaço 
aberto destaca intenção do arquiteto de lazer e contemplação da Rua General 
Sampaio.  

A ligação visual entre a colunata do térreo, passando por setor encoberto no 
pavimento intermediário, até aflorar na sacada superior, é especial no contexto 
das propostas do arquiteto, configurando continuidade vertical da estrutura em 
três pavimentos.   

No intuito de preservar a privacidade às funções dos edifícios laterais, bem 
como definir de forma homogênea às laterais da sala do cineteatro, as fachadas 
laterais são cegas, em altura que resulta dos requisitos técnicos: cones visuais 
em relação ao palco, urdimento e inclinação das plateias baixa e superior. 
Segundo Bueno: 

(...) a sala tinha capacidade para quase duas mil pessoas, com palco de 
tamanho considerável e urdimento preparado para grandes espetáculos, 
além de fosso para orquestra, suprindo a cidade de um grandioso 
equipamento cultural (BUENO, 2012:301).  
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Sobrepondo-se à laje do cinema, o desenho mais carioca do arquiteto em sua 
curta atividade profissional é de um terrasse jardin, com interligações com os 
prédios vizinhos no quarto pavimento praticamente mostruário de elementos de 

arquitetura e de composição da linha modernista. Misturam-se passarelas 
angulosas sob lajes planas, panos em tijolos de vidro e cobogós. Nas formas 
amebóides e curvas, estão play ground, concha acústica, pista de dança, palco , 
canteiros, espelhos dágua e balcões de bar222. 

Através das plantas, vê-se que a proposta transfere funções que estariam 
normalmente na cobertura dos prédios para o "miolo", o que revela a ideia de 
devolver simbolicamente ao público o centro do quarteirão (antes praça interna 
do Mercado), agora "privado", usando o terrace jardin, como um elemento de 

composição, um dos cinco pontos apontados pelo mestre franco-suíço. 

                                                           
222 Em alterações em anos posteriores, o terrasse jardin foi substituído, em projeto, por uma 
cobertura em estrutura metálica,  igualmente não executada.   

Sob a laje de piso do cinema, localiza-se a garagem, que faz a ligação com os 
dois edifícios de apartamentos e hotel, com estrutura de pilares que têm 
lançamento em função da estrutura da sala do Cineteatro, acima. Vê-se nos 
desenhos o projeto de um posto de combustíveis no interior da garagem, como 
investimento "curioso"223, lançado em substituição ao posto existente e 
igualmente demolido, em uma extremidade da Praça da Bandeira [285].  

O movimento de entrada e saída de veículos, a sul e a norte, por meio de 
rampas, misturam-se a passeio de pedestres e acessos comerciais em ambas 
laterais, de acordo com a implantação original [286]. 

Entre a barra do hotel e edifício de apartamentos e o cineteatro, preve 
"passagem de pedestres", como é denominada no desenho de implantação, a 
qual, pelo projeto original, não apresenta lojas ou funções nas laterais, por se 
localizar na porção posterior do hotel e do edifício de apartamentos224 [287]. 

                                                           
223 O posto de gasolina nos dias atuais seria inviável, frente às legislações ambientais e da saúde, 
porém o posto só foi demolido a partir da proposta de um calçadão em "L", adjacente ao Cine 
Hotel Consórcio Bagé, pelas Ruas General Sampaio - transformada em via local e pela  
elimnação da Rua Elpídio Rulídio Ruíz, bem como da "Praça da Bandeira",da qual permanecem 
alguns elementos significativos como o relógio do "Mercado" e espelho d'água de característica 
lúdica e paisagistica , em duplo círculo e  com pequena  "ponte" ao centro.  
224 Verifica-se a implantação de lojas sob a laje inclinada da plateia do cinema, projetos aprovados 
junto à Prefeitura Municipal, apresentados  juntamente com as demais alterações que se 
observam na construção inacabada do Cineteatro.  

[285] Posto de Gasolina. Praça da Bandeira. Lateral ao Mercado Público Década de 50. Fonte: Museu Dom 
Diogo de Souza. 
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O edifício de escritórios225, em área estreita e alongada, com vista para a Rua 
General Neto, segundo Bueno "salta" aos olhos de Holanda Mendonça num 
caminho projetual óbvio, ou seja, o de resolver o corpo de frente norte com a 
aplicação de dispositivos horizontais para proteção solar226, em programa de 
uso comercial e de serviços. Insere elementos irregulares na estrutura 
independente, ao fundo, e no caso dos sanitários frontais aproveita os brises 

lançados na fachada227 . 

A colunata sobre passeio, de acordo com o predefinido no partido, em pé-direito 
avantajado, suspende o corpo de cinco pavimentos228, em quatro vãos definidos 
por cinco colunas oblongas altas, que se repetem ao centro, no interior do hall 
de entrada do edifício. Este hall é ladeado por uma loja em cada extremidade, 
com portas de acesso recuadas em relação às vitrines, definindo uma área de 
refúgio, da mesma forma que nos halls de entrada do Edifício José Carrion 
Móglia, localizado ao lado.                              

                                                           
225 Tem finalização do arquiteto Mauro Guedes de Oliveira, com alterações substanciais de projeto, 
mas que não excluem identidades com a proposta assinada por Holanda Mendonça, já que 
permanece com a utilização dos brises, embora de forma diversa à proposta original. 
226 Segundo Bueno, a geometria do lote gera configuração em "placa", semelhante às plantas 
baixas do Edifício Santa Terezinha, de 1950 (BUENO, 2012:303). 
227 A proposta é semelhante à lançada na fachada Norte do Consórcio de Porto Alegre, com 
projeto elaborado um ano depois.  
228 O prédio construído, até pouco tempo apresentava-se somente com alterações de projeto 
efetuadas por Mauro Guedes de Oliveira, com térreo e oito pavimento tipo, com grelha alterada 
substancialmente, porém na mesma linguagem, sem desfigurar ou compometer integralmente a 
proposta original.Porém outra reforma atual, subtrai os brises horizontais, deixando ,exatamente, 
os verticais que não faziam parte da proposta original do arquiteto Holanda Mendonça e sim da 
proposta posterior do arquiteto "substituto". 

[286] Entrada e Saída de Veículos. Imagem atual 
[287] Rua de Pedestres. Imagem atual. 
Fontes:fotos da autora 
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Elevadores, escadas, balcões, sanitários, elementos irregulares de composição, 
a partir do térreo, colocam-se na porção sul do retângulo, liberando o norte para 
as esquadrias externas em malha alveolar, que se delineia nos pavimetos 
superiores. Lançados em estrututra independente, estes se estruturam na forma 
de planta livre, possibilitando nos pavimentos variados layouts e 
compartimentações. Da mesma forma que no térreo, os sanitários encostam na 
divisa sul com o cineteatro, ficando dois voltados para a fachada norte, os quais 
aproveitam a proteção solar em alvéolos, para obstrução visual externa.  

 As fachadas laterais mostram linha vertical de esquadrias, na extremidade, 
aproveitando plano das orientações leste e oeste, descoberto em relação aos 
prédios lindeiros dos dois edifícios de apartamentos, compreendendo 
continuidades de leitura entre volumes autônomos, proposta que se garante 
pela utilização da base de implantação proposta para o conjunto. Mesmo com 
outros arquitetos envolvidos e com o cineteatro inacabado é o que se vivencia 
atualmente. 

O Edifício de Escritórios, frente norte, implantado em volume vertical aos 
fundos do cineteatro encobre a porção posterior do palco do cineteatro. O pano 

posterior resultante, utilizado como parte do urdimento do palco, revela intenção 
projetual conjunta entre cineteatro e edifício de escritórios, confirmada em 
croquis  de Holanda Mendonça [288].  

 

 

Visualiza-se em cada edifício do Cine Hotel Consórcio Bagé a capacidade 
individual de adaptação de uma malha estrutural à proposta modernista, mesmo 
que em nível periférico. Neste contexto, destaca-se o conjunto das colunatas de 
contomo, as quais transparecem como fator de unificação visual dos objetos. A 
utilização de elementos de arquitetura e de composição que se repetem em 
todas as unidades definem uma característica "familiar" perceptível em todo o 
conjunto.  

Em nível de obra construída, percebe-se igualmente o contorno pleno em 
colunata, já que afloram na "ossatura" da construção inacabada do Cineteatro e 

[288] Croquis Holanda Mendonça (1954). Fonte: acervo da autora. 
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que se integram às propostas de Anne Françoise S.Silva e Trajano Silva e Luna 
Santos no grande edifício voltado para a  Avenida 7 de Setembro.  

Com a ressalva do acesso inexistente às plantas, mesmo que em nível 
preliminar, ou da não confecção dos projetos para  volume frontal da Av. 7 de 
Setembro, o legado mais consistente do Cine Hotel Consórcio Bagé fica no 
plano de projetos desenhados, aprovados nos órgãos públicos, e não 
executados na íntegra. Reconhece-se conjunto de desenhos com estratégias 
recorrentes do arquiteto, distribuidas aos "quatro cantos" do quarteiráo e 
impregnadas do ideário corbusiano e da subsequente escola carioca. 

Gonçalves coloca que, mesmo não confirmada a eficiência de função que o 
conjunto prometia, fica a poética de substituição de modelos e referenciais:.  

Sob um cinema inacabado, o terrasse jardin fica no imaginário da 
população. Pois, como elemento de composição mais expressivo no 
contexto de substituição do antigo “Mercado Público”, seria a única forma de 
resgate do pátio interno, perdido pela extinção da velha construção, que 
tinha nesta parcela do terreno, um espaço aberto (GONÇALVES, 2006:191).
  

Assim, o partido, através da colunata em dupla altura, na periferia de todos os 
prédios, e de alturas praticamente iguais mantém seu aspecto original de projeto, 
conferindo unidade ao conjunto. Estão assim respeitados  os elementos de 

arquitetura, principalmente nos edifícios em que este faz o detalhamento, restritos 
ao Edifício de Escritórios (com algumas modificações de Mauro Guedes de 
Oliveira) e Edifício José Carrion Móglia.  

Dessa forma pode-se reconhecer o Cine Hotel Consórcio Bagé de Carlos 
Eduardo de Holanda Mendonça como um marco da Arquitetura Modernista na 
região da fronteira, plenamente consolidado no imaginário do bajeense 
[289][290]. 

[289] Vista aérea Cine Hotel Consórcio.Bagé.  Fonte: da autora. 
[290] Vista aérea Cine Hotel Consórcio Bagé. Fonte: acervo Marcos Bueno (acima) e da autora (abaixo). 
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APLICAÇÃO da MATRIZ de ANÁLISE [291] 

No que se refere à aplicação da Matriz de Análise verifica-se a incidência plena 
dos itens expostos. 
Embora o projeto do Cine Hotel Consórico Bagé seja um dos últimos Holanda 
Mendonça aplica a quase totalidade dos pressupostos da escola carioca, em 
programa no qual define premissas gerais de projeto, nas quais elementos de 

composição e de arquitetura são aplicados a partir do lançamento da proposta. 

O partido insere diversos edifícios em quarteirão único, com características 
volumétricas semelhantes e com uma lógica condutora que agrupa as unidades, 
determinando passeios de contorno através de colunata e configurando funções  
com a lógica modernista.  

É visível um conceito de modernidade no programa que agrupa hotel,  bar e 
restaurante no terraço, um cineteatro para 2000 pessoas, apartamentos com 
setorização socia,  íntimo e serviço, elevadores privativos, lavanderia coletiva, 
apartamento de zelador, terraços no pavimento superior e um terraço com play-
ground, e garagens no subsolo, com acessos externos e comuns aos edifícios 
lindeiros.  

A estrutura independente e aparente, característica da matriz carioca, é lançada 
na maioria dos edifícios, "encabeçada" pelas linhas em pilotis, sendo que nos 
pavimentos tipo do edifício de apartamentos a estrutura une-se às paredes de 
vedação externas e internas. 

Os elementos de transição e a base recuada compõem a elevação do corpo da 
edificação, com elementos de arquitetura de vedação diversos. Pontuam-se 
colunas cilindricas vinculadas a balcões e/ou contornadas por floreiras com 
transpasse entre exterior e interior e o  uso de pedra e cerâmica como 
revestimento de panos cegos nos pavimentos térreo 

Repetem-se argumentos relacionados com os momentos de acesso, como nos 
demais edificios do arquiteto. Seguem-se: pé-direitos duplos; brises; esquadrias 
contínuas; cobogós e quadros em alvéolos. As lojas, mesmo em edifícios 
diferentes, estão configuradas com a mesma lógica. 

Por fim, relacionam-se  com a Matriz de Análise a proposta do terrace jardin 

(com suas funções) como um gesto especial para o "miolo" do quarteirão, e o 
coramento em volume composto por linhas sinuosas expostas no ápice do 
edifício de apartamentos. São dois momentos  visivelmente extraídos dos 
exemplares de referência. 
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 [291]  Aplicação da Matríz de Análise − Cine Hotel Consórcio Bagé. Fonte: elaboração da autora. 
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6.8 Edifício Santa Cruz229 
 
Holanda Mendonça, assim que chega à Porto Alegre no final da década de 40, 
arquiteto ainda desconhecido, porém diplomado na ENBA/FNA - escola 
consagrada em nível nacional -, tinha como portfolio apenas os primeiros 
edifícios que projeta na Secretaria de Obras do Estado. Após o trabalho na 
ABC, com um histórico invejável e ascendência positiva nos meios econômicos, 
inclusive constituindo certo vínculo com a diretoria do Banco Agrícola Mercantil, 
vence concurso fechado de projeto, em que tinham sido igualmente convidados 
Vicente Marsiglia Filho230 e um escritório uruguaio.  

Em outubro de 1955, foi publicado no "Correio do Povo" anúncio com o 
resultado do concurso, apresentando características do empreendimento e 
desenhos em perspectiva da proposta vencedora, com imagens pelas Rua dos 
Andradas e Rua 7 de Setembro, o que demonstra o empenho promocional dos 
empreendedores. Sobre o projeto Bueno comenta : 

Com uma estrutura de 107 metros de altura, o Edifício Santa Cruz é até hoje 
o prédio mais alto de Porto Alegre. Seu primeiro projeto foi aprovado junto à 
Prefeitura Municipal em 1956, concebido sob efeito de legislação 
fragmentada e, em parte inspirada na adotada na cidade de Nova Iorque, o 

                                                           
229  Rua dos Andradas, 1234 e Rua 7 de Setembro, 1069. Porto Alegre- RS. 
230 Arquiteto riograndino, autor de obras em Rio Grande, como o Museu Oceanográfico e o 
Edifício Villa Noemia, exemplar de cunho modernista na Praia do Cassino. In: Jornal Agora. Rio 
Grande-RS. Edição 27-03-2013. Disponível em: <http://pt.calameo.com/read/000337975 
cf22ea48ef97>. 
  

que permitiu a sua grande altura e conformou seu escalonamento à medida 
que o prédio se eleva do solo (BUENO, 2012:325). 

 
Como a primeira aprovação do projeto ocorre um mês antes da morte do 
arquiteto, ele não chega a vivenciar a construção do empreendimento de maior 
porte do Estado, na época.  

Além de uma ousadia para a época, vários fatores confluíram para que a 
edificação se tornasse um marco da capital gaúcha. Sua posição privilegiada 
em lote de duas frentes para vias importantes, seu porte, o pioneirismo na 
introdução da estrutura metálica  no Estado, e a importância das atividades 
que abriga, fizeram-no um edifício partícipe do imaginário dos porto-
alegrenses (BUENO, 2012:325). 

 
Consta no Arquivo Público Municipal outro conjunto de plantas, aprovado em 
1961 com autorIa de Jayme Luna dos Santos,seu sócio Jayme Luna dos Santos 
que prossegue com os detalhamentos, alterações e execução, o qual 
posteriormente tem o arquiteto Cyrillo Severo Crestani, que teria trabalhado no 
desenvolvimento do projeto, como colaborador (BUENO, 2012:329).  Alterações 
contratuais incluem restaurante, hotel com sala de conferências231 e a partir do 
26° até o 34° pavimento, apartamentos em grupos de quatro unidades por 
pavimento. Embora com alterações na versão construída, considera-se para a 
tese o exame da proposta original, elaborada por Holanda Mendonça, como o 
proposto para toda a amostragem.  

                                                           
231 O Hotel foi posteriormente extinto e o espaço ocupado com mais salas comerciais. 
 

 



320     A FRONTEIRA DO MODERNO: HOLANDA MENDONÇA E A DIFUSÃO DA ARQUITETURA MODERNA BRASILEIRA NO SUL                                     CAPÍTULO 6 – INCURSÕES ANALÍTICAS 
 

FICHA TÉCNICA − EDIFÍCIO SANTA CRUZ 



A FRONTEIRA DO MODERNO: HOLANDA MENDONÇA E A DIFUSÃO DA ARQUITETURA MODERNA BRASILEIRA NO SUL                                                   CAPÍTULO 6 – INCURSÕES ANALÍTICAS                                                                                          321 

 



322     A FRONTEIRA DO MODERNO: HOLANDA MENDONÇA E A DIFUSÃO DA ARQUITETURA MODERNA BRASILEIRA NO SUL                                     CAPÍTULO 6 – INCURSÕES ANALÍTICAS 
 

INSERÇÃO URBANA [292] 

Em terreno atípico − com duas frentes para vias centrais de Porto Alegre −, e de 
porte excepcional, o arquiteto estabelece partido hierarquicamente direcionado 
para valorização da Rua dos Andradas, em relação à Rua 7 de Setembro, 
gerado a partir do programa e dos condicionantes da legislação urbanística, 
principalmente de altura. Ao contrário do Edifício Formac, aprovado dois 
meses antes da legislação de 1952232, o Santa Cruz vem volumetricamente 
condicionado à norma que estabelece recuos proporcionais à largura da via.  

O projeto original do Santa Cruz, aprovado na Prefeitura de Porto Alegre em 
1956, adequa-se à Lei n°986 de 22-12-1952, a qual "dispõe sobre a altura das 
construções e dá outras providências". Entre algumas prerrogativas, determina 
nos artigos 2° e 3°: 

(...) Na zona central da cidade a altura dos edifícios, no alinhamento, não 
será superior a duas vezes a largura da rua; a partir desta altura, os prédios 
poderão elevar-se obedecendo um recuo na proporção de quatro na vertical 
para um (4/1) sobre a horizontal (...) Na Rua dos Andradas é permitida a 
altura de 30m (...), para os edifícios construídos no alinhamento. 

 
Introduzido nos regulamentos de Nova Iorque, desde 1916, o "escalonamento" é 
adaptado à Porto Alegre, com as construções nas divisas233, no qual o Santa 
Cruz se enquadra plenamente:  

                                                           
232 Ver item 6.6 Edifício Formac (1952) 
233 Silvio Abreu comenta sobre recurso dos  recuos sucessivos proporcionais à largura da rua , 
por escalonamento − como método americano − ou linha inclinada pelo ângulo de obstrução, 

Escalonado a partir dos 30 metros de altura (na Rua dos Andradas) e de 
duas vezes a largura da rua (na 7 de Setembro), com áreas de iluminaçâo 
laterais mínimas conforme o Código Civil (1,5m de afastamento das divisas) 
e o Código de Edificações (um metro para poços de ventilação de 
sanitários), o Edifício Santa Cruz foi um dos exemplos levantados pelos 
urbanistas para justificar a modificação desses parâmetros no Plano de 1959 
(ABREU, 2006:225).    

Trata-se de tipologia fortemente pressionada pelos alinhamentos urbanos, cujas 
formas resultantes figuram dependentes da forma do lote, denominada por 
Carlo Aymonimo de "tipologia distorcida" . 

(...) que não é resultado de aplicação de regras distributivas e compositivas 
derivadas de uma resposta funcional ao programa de necessidades, mas 
sim resultado a posteriori do aproveitamento máximo da edificabilidade de 
uma parcela de solo (AYMONIMO, 1984:76). 

O edifício apresenta proposta gerada  pela  intenção excepcional de um programa 
extenso em altura e alternativa volumétrica, com condicionantes legais definidos em 
terraços intermediários. A volumetria resultante, praticamente um prótipo de 
aplicação de uma legislação  restritiva,  já testada em outros edifícios da época e no 
mesmo centro urbano, destaca-se pela maior altura e seção tranversal, pela sua 
implantação em lote entre duas vias centrais e pela característica plástica de 
aplicação de elementos de arquitetura  e de composição de inspiração modernista 
recorrentes na obra de Holanda Mendonça. 

                                                                                                                                  
método francês, adotado em cidades como Londres, Buenos Aires e outras capitais.  (ABREU, 
2003) 
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Em dois extremos, no nível do térreo, fraciona o quarteirão com relações de 
transpasse, e no seu ápice, "coroa" a paisagem urbana de Porto Alegre, 
configurando um ícone da arquitetura vertical moderna.  

O escalonamento definido por fatias previstas na estrutura sugere planos 
variados centrífugos como um zigurate alongado, em fragmento frontal; as 
empenas laterais, parcialmente cegas, definem um pano de fundo para o 
restante das edificações em altura em terrenos e quarteirões adjacentes. À 
distância, as empenas cegas configuram moldura para o volume escalonado. O 
centro, recuado 1.5 m das divisas, configura fachada lateral.   

Assim, embora resultante dessa malha figurativa, com padrões de ocupação 
atrelados aos lotes em fita, o Santa Cruz impõe-se na área central de Porto 
Alegre. Fatores como a posição privilegiada em lote de duas frentes em vias 
importantes, o uso pioneiro da estrutura metálica (possivelmente posterior ao 
projeto original), as funções importantes que abriga e o porte determinado pelo 
terreno e altura, constituem-se em ingredientes nas mãos de Holanda 
Mendonça, que estabelece na sua proposta arquitetônica um "estado de arte" 
para o edifício escalonado em altura no centro de Porto Alegre.  
 
 
 
 

[292] Inserção Urbana − Edifício Santa Cruz . Fontes: acervo Marcos Bueno e Imagens 3D da autora.  
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PERCURSOS [293] 
O térreo e primeiro pavimento comercial são referentes às lojas comerciais e às 
unidades bancárias, com acessos vinculados às duas vias. Os demais 
pavimentos são atingidos apenas pela Rua dos Andradas. Para tanto, localiza 
conjunto de circulação vertical aproximadamente no centro da linha longitudinal 
do lote, de forma a definir distâncias equilibradas a partir dos acessos. Por isso 
os percursos possíveis no Santa Cruz dão-se de forma truncada, sem 
transpasse entre os dois lados do lote.  

Desta forma, após estreito espaço de transição, verificam-se acessos pela Rua 
dos Andradas à sede bancária e aos pavimentos tipo do edifício (P. a-c) e à loja 
(P. d-e), entre estrutura em pilotis. Já na 7 de Setembro, em suave linha 
inclinada, o acesso já define passeios ascendentes e descententes para as 
funções comerciais onde não se visualiza a estrutura aparente (P. g-i). Nos 
vários recortes de pavimentos tipo vê-se a partir dos elevadores lojas 
configuradas em pilotis, seguidas de terraços, nas articulações transversais que 
se configuram, ou com a visualização dos terraços inferiores (P. m-o). Os 
pavimentos diferenciados possibilitada pela estrutura, permitem sua utilização 
para auditório com visualizações internas de plateia inferior e superior, utilizando 
dois pavimentos (P. j-l). 

A dimensão vertical excepcional do volume impossibilita a leitura conjunta da 
tripartição, a qual fica restrita a três momentos visuais, ou seja, da base, do 
corpo − em terraços e coramento, como ápice escalonado.  

[293]  Percursos − Edifício Santa Cruz. Fonte:  imagens 3D da autora. 
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ESTRUTURA FORMAL/SÍNTESE ANALÍTICA [296] 

Dois anos antes do Santa Cruz, Holanda Mendonça, projeta o Edifício Duque 
de Caxias, para o GBOEX, com diferenciação de planos devido à função mista. 
Nele acomoda até o sexto pavimento as instalações da instituição e, após, 
terrasse jardin, com pavimentos tipo de apartamentos, o que ilustra experiência 
anterior do arquiteto com configurações volumétricas em patamares [294]. 

Vê-se o Edifício Cacique, projeto da Construtora Tedesco & Cia, de 1953/54 
(SILVEIRA NETO, 2001), igualmente na Rua dos Andradas n° 943, de 26 
andares, com projetos em períodos paralelos e inauguração em 1957, anterior a 
do Edifício Santa Cruz, o qual já se submete aos escalonamentos da mesma 
legislação [295]. 

 O partido do Santa Cruz, composto de um bloco unifico em duas testadas, 
apresenta-se no projeto original em 30 pavimentos e dois subsolos, estes para 
equipamentos, como casa de máquinas, bombas, geradores e medidores, além 
de caixas fortes, depósito de valores e postos de guarda. 

 No térreo situam-se lojas comerciais e unidades bancárias, com acessos 
vinculados às duas vias. Já os demais pavimentos são atingidos apenas pela 
Rua dos Andradas. Para tanto, localiza conjunto de elevadores e escadas 
aproximadamente no centro da linha longitudinal do lote, de forma a definir 
distâncias equilibradas a patir dos acessos. 

A estrutura gera pavimentos tipo definidos em espaços com pilotis e planta livre 
praticamente sem subdivisões. Já no sétimo e oitavo pavimento verifica-se 
compartimentação na fachada da Rua 7 de Setembro para inserção de 
equipamento especial − auditório precedido de foyer − constando de plateia, 
plateia superior, palco elevado e teto com rebaixamentos adequados para a 
função, dimensionados habilmente por um Holanda Mendonça, o que já 
projetara anteriormente  em outros programas similares.  

 Os terraços são anexos a funções especiais, como a "Fundação dos 
Funcionários do Banco Agrícola Mercantil", no 9° pavimento, à norte. Já o último 
terraço − com vista mais privilegiada − abriga serviços, em duas dependências 
de zelador, casa de máquinas e reservatórios, usuais para a época, mas 
contraditórios com a hierarquia do espaço.  [294]  Edifício Duque de Caxias de Holanda Mendonça. Fonte; acervo Marcos Bueno; 

[295]  Edifício Cacique. Fonte: Arquivo Histórico de Porto Alegre. 
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[296] Estrutura Formal/Síntese Analítica − Edifício Santa  Cruz. Fonte: elaboração da autora  
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Holanda Mendonça, aparentemente limitado pelas restrições legais, acomoda-
se às fatias resultantes da interpretação legal e "desafia as alturas".  A partir do 
9° pavimento, define patamares intermediários enfatizados por guarda-corpos 
em hastes verticais, compactos nas laterais, acrescentando recurso plástico de 
grande visibilidade "em altura",  até ponto culminante, com uma distância 
vertical resultante em torno de 100 metros, a partir do nível do passeio.  

No setor periférico do pavimento térreo, na Rua dos Andradas, propõe quatro 
linhas estruturais compostas por pilares cilindricos sobre o passeio. Um desses 
pilares é "amarrado" à pequeno volume prismático, em planta trapezoidal, 
correspondendo à vitrina234 ladeado por linha de esquadrias recuadas . 

A caixa avançada, elevada em duplo pé-direito, define o primeiro trecho do 
corpo, antes do escalonamento, visual possível aos trauseuntes da Rua dos 
Andradas. Já na Rua 7 de Setembro, o térreo é delimitado pelo alinhamento 
predial, ficando as colunas cilindricas internas, o que compensa com o 
lançamento de um pórtico em dupla altura que contorna as esquadrias, 
envolvendo marquise em balanço.  

No projeto original, de Holanda Mendonça, a primeira proposta  aprovada junto 
à Prefeitura Municipal em 1956, visualiza-se ocupação entre medianeiras, na 
porção próxima à Rua dos Andradas, a qual delimita os escalonamentos 
frontais.  
                                                           
234 Denominação em  planta.  

              
          

[281]  Montagens fotográficas. João Alberto  Fonseca da Silva. Fontes: acervo Uniritter.  
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Após, há uma redução na largura do edifício, permitindo a ventilação e a 
iluminação dos compartimentos a leste e a oeste, o que gera efeito plástico de 
contraste entre os panos cegos e a grande superfície envidraçada, resultante da 
barra longitudinal que atinge as duas frentes do lote. Nas perspectivas do 
acervo de João Alberto Fonseca da Silva, pode-se visualizar esse resultado ou 
intenção volumérica de Holanda Mendonça [297]. Na face oeste, a qual não 
sofre alteração, devido a área acrescida na versão final estar no lado leste235, 
prevê panos cegos até o último escalonamento, pela Rua 7 de Setembro, sendo 
que pela Rua Andradas até o segundo escalonamento, no 15° pavimento. Os 
três trechos escalonados, em ambas as fachadas, recebem terraços, em 
aproveitamento das lajes resultantes dos pavimentos, com arremates em 
guardacorpo de elementos vazados em alvenaria, em intenção plástica de 
contemplação à distância.  

Na obra construída, observam-se pérgolas nos três recuos, que delimitam 
expressivamente esses espaços, no lugar dos guardacorpos do projeto original. 
Na cobertura tais elementos assumem uma característica monumental, 
acrescida de murais artísticos, provável alteração do projeto original, pelo 
próprio Holanda Mendonça [298], ou alteração posterior, de Jayme Luna dos 
Santos.  

                                                           
235 Depois da aprovação do projeto, o Banco Agrícola permuta área construída e incorpora dois 
lotes imediatamente ao lado da entrada vinculada à Rua 7 de Setembro ao terreno original. Os 
imóveis anexados eram de propriedade da empresa Somovil e do Banco de Crédito Real, o qual 
se estabelece no prédio (BUENO, 2012:329). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[298] Edifício Santa Cruz. Cobertura. Fonte: acervo Marcos 
Bueno 
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Na Rua dos Andradas, as superfícies frontais dos corpos escalonados são 
precedidas de máscara em alvéolos que demarcam horizontalidade. De acordo 
com a modulação das esquadrias, há um reforço em "cruz", registro do ícone do 
empreendimento, repetido na fachada norte, da Rua 7 de Setembro. Na mesma 
fachada, entre o 9° e 10° pavimento, e abaixo do primerio terraço, grande placa 
promocional com a colocação da marca "Banco Agrícola Mercantil" 
correspondente ao fundo do palco do auditório, em balanço, constitui recurso de 
dupla função, e argumento de grande maestria do arquiteto. 

 A composição é arrematada por brises horizontais, efetuando a devida 
proteção, ao "gosto" de Holanda Mendonça236.  

O edifício, pioneiro na capital gaúcha no lançamento de estrutura em aço, 
produzido pela Cia. Siderúrgica Nacional, tem montagem executada em duas 
etapas, entre 1960 e 1963 (BRANDS, 2014). As colunas mistas, em perfis "I" 
com envólucro em concreto na forma cilindrica237, garantem a configuração em 
pilotis. A decisão pelo uso da estrutura metálica é posterior a Holanda 
Mendonça.  

Dessa forma, a estrutura independente é utilizada como argumento do 
programa, gerando pavimentos tipo, sem compartimentação e passíveis de 

                                                           
236 A versão construída, com projetos posteriores de Jayme Luna Santos, apresenta grandes 
planos envidraçados compostos por caixilhos de alumínio, cristais importados “Saint Gobain” fumê 
e peitoris com chapas esmaltadas em cores turquesa e vermelha. 
237 Configuração visível nas plantas originais .  

qualquer arranjo ou subdivisões posteriores em funções comerciais de usos 
diversos238. A exceção é a delimitação prévia entre as agências bancárias e 
espaços do auditório .  

As alterações do projeto original de Holanda Mendonça, principalmente nos 
elementos que definem identidade com a escola carioca, podem ser ilustradas 
pela supressão do recurso plástico e funcional do brise soleil na fachada norte, 
bem como pela substituição da estrutura em concreto armado por metálica. 
Vivencia-se assim um outro momento na construção civil, que se alia à nova 
tecnologia plástica correspondente. Outrossim, valendo-se da estrutura metálica 
independente a intenção funcional original do cliente, em destinar o edifício para 
uso comercial é alterada em parte, quando se submete, entre o 26º e o 
34°pavimento, ao uso residencial, projeto do arquiteto Luna Santos, com 
apartamentos de porte avantajado, prejudicados pela não existência de 
garagem.  

A falta do arquiteto, em período posterior à confecção dos projetos originais, 
deixa pergunta sobre a motivação que poderia ter gerado as mudanças 
verificadas, tanto nos projetos posteriores, quanto na obra executada. Vê-se que 
a decisão dos empreendedores em construir um projeto em altura viabiliza-se 
pela aplicação de uma estrutura metálica, a qual, por sua vez, permite a grande 
flexibilidade de usos do edifício. A adaptação à legislação define apenas uma 

                                                           
238 A obra construída preve a partir do 26° pavimento quatro amplos apartamentos. No prédio 
constou funcionamento de hotel e restaurante (BUENO, 2012:330).  
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nova configuração volumétrica, à qual a estrutura se adapta, não se 
caracterizando como fator limitante da proposta e sim, definidor de outro 
momento na atividade projetual do arquiteto.      

APLICAÇÃO da MATRIZ de ANÁLISE [299] 

No Edifício Santa Cruz, embora projetado em seu último ano de atuação, o 
arquiteto ainda mantém praticamente todos os argumentos utilizados no início.  
Embora suprimidas colunatas frontais e espaços de transição, talvez pela 
características de geometria do lote e do programa misto, o edifício resulta 
característico de uma modernidade vinculada `à racionalidade construtiva. A 
proposta desenvolve-se a partir da estrutura em pilotis, modulada com rigor, e 
que permitiu, desde sua concepção inicial grande variedade de planta, bem 
como alguns anos após a utilização da estrutura metálica e a adaptação de 
alguns pavimentos para unidades residenciais. Nos espaços internos a estrutura 
aparente dialoga com painéis de vedação, esquadrias metálicas e balcões em 
tijolo de vidro em expressão própria de uma matriz carioca.  

Os multiplos terraços transferem à edificação um caráter dinâmico, em fatias 
transversais diferenciadas, nas quais utiliza elementos de vedação, em ambas 
fachadas, como brises que protegem esquadrias contínuas. As fachadas laterais 
alternam panos cegos e esquadrias ritmadas. 

 
 

[299] Aplicação da Matriz de Análise − Edifício Santa Cruz. Fonte: desenho da autora.  
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7. TÓPICOS CONCLUSIVOS da ANÁLISE 

A compilação dos dados recolhidos da amostragem, constantes no item 6, 
estabelece parâmetros comparativos, quantitativos e qualitativos, destacados do 
corpo teórico definido no item 5 - Categorias de Análise, o que possibilita 
constituir-se aspectos conclusivos relacionados com a hipótese de pesquisa da 
tese.  

DA INSERÇÃO URBANA 

Observa-se que os imóveis da amostragem já configuram situações de inserção 
análogas à maioria das cidades brasileiras, com malha figurativa. Os extratos 
urbanos do Rio de Janeiro, na zona central e dos bairros próximos, como Flamengo 
e Copacabana, cidade de referência do arquiteto, expõem lado a lado prédios 
construídos em lógicas projetuais variadas, demonstrando período de transição de 
estéticas e de gabaritos de altura. 
 Nota-se, a partir da terceira década do séc. XX, o anseio da verticalização, o que 
provoca regulamentações legais, principalmente em algumas avenidas das 
principais capitais brasileiras, com a diretriz de uniformização de altura.  

Exceto em situações especiais, Comas considera que a arquitetura moderna não é 
incompatível com o urbanismo de parcelamentro e gabarito. Contudo, ao menos em 
Porto Alegre, a legislação prevalente equaciona o quarteirão como uma massa 
compacta perfurada por pátios de luz ou recuos laterais de dimensões insuficientes  
para uma melhor habitabilidade, considerada a altura permitida.  

No caso de Porto Alegre, na década de 50, ainda com a prática da edificação em 
altura incipiente, verificam-se estratégias legais que determinam vias com o 
incentivo para verticalização, nas novas avenidas Borges de Medeiros, Salgado 
Filho e nas radiais  Independência, 24 de Outubro, João pessoa e Farrapos.  

Nos projetos unifamiliares de Holanda Mendonça, em lotes de meio de quadra, 
verificam-se estratégias idênticas de inserção, quando estabelece o argumento da 
frontalidade, base recuada e caixa suspensa invariavelmente até mesmo em lotes 
de esquina. Também estabelece recursos plenamente contextuais em vários 
aspectos, ou seja, gabaritos de altura, recuos frontais como espaços de transição 
entre público e privado e adequações à topografia. Porém, em nível de inserção de 
um objeto, destaca-se a implantação da Casa Casado de Azevedo, a qual revela 
partido plenamente adequado ao sítio urbano, privilegiado face ao Hipódromo 
(existente na época).   

A primeira edificação multifamiliar da amostragem, o edifício Santa Terezinha, situa-
se como pioneiro, em construção posterior ao recuo da Rua 10 de Novembro, 
previsto para dar lugar a Avenida Salgado Filho na década de 40. Desponta, na 
época, como um exemplar praticamente único em altura na quadra que está 
implantado e já ladeado, na década seguinte, por outros exemplares em altura.  
Opostamente, em praticamente todos os exemplares multifamiliares da 
amostragem, lançados em lotes entre medianeiras nas radiais previstas com maior 
densidade e altura, o "contínuo" edificado não se estabelece. Isso desencadeia 
volumetrias descobertas nas fachadas laterais e posteriores, com escadas 
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semiciíndricas que contrastam com panos cegos prevendo igualmente a 
visualização plena desse quadrante, situações possivelmente previstas em projeto, 
como no caso dos edifícios  Excelsior, Vista Alegre e Cerro Formoso. 

 Com programas de uso comercial − na base −, e multifamiliares − nos pavimentos 
superiores −, os edifícios Banco da Província Farrapos e Flores da Cunha, 
ambos implantados em lotes de esquina praticamente quadrados, têm pavimentos 
tipo autônomos em relação aos pavimentos térreo e fachadas de idêntica hierarquia, 
mesmo apresentando uma das faces para vias importantes como as avenidas 
Farrapos e Independência. As duas propostas revelam concessões formais e 
funcionais explícitas em nível urbano. 

À parte dos grupos expostos, colocam-se dois exemplares de característica  
especial na carreira de Holanda Mendonça, principalmente pelo caráter excepcional 
de escala que representam. O edifício Santa Cruz já é descrito amplamente na 
historiografia da arquitetura gaúcha , o que não é o caso do Cine Hotel Consórcio 
Bagé, um "evento" distante da capital e na linha de fronteira. 

O Cine Hotel Consórcio Bagé mescla praticamente todos os pressupostos 
aplicados nos exemplares projetados até então, em nivel de elementos de 

arquitetura e de composição. Ao se inserir no quarteirão mais central de Bagé, e 
para tanto destituindo um panorama eclético através da extinção do Mercado 
Público  que é demolido em seu favor, inaugura a materialização da  arquitetura 
moderna na cidade.  

O programa, imposto pela Prefeitura Municipal a partir de acordo comercial, consta 
de hotel, cineteatro , edifícios de escritórios e de apartamentos, lojas e um terraço 
jardim. com play-ground e boate. O empreendimento é impactante para o Município, 
tanto em nível urbano, quanto da arquitetura. Uma "utopia materializada" de 
proporções desmesuradas é lançada a partir de uma lógica estruturadora, de 
edifícios com relações contextuais harmônicas, envolvidos pelo contorno de 

colunatas periféricas, conduzindo os pedestres a novas estratégias processionais. 
Mesmo com paralizações e andamento lento das obras, bem como troca de 
proprietários, confirma-se o partido original de Holanda Mendonça, garantindo o 
vínculo com o ambiente urbano pretendido pelo arquiteto, provocado pelas 
colunatas de contorno, único argumento de caráter público que resulta do 
empreendimento "privado" que substitui um Mercado Público.  

Verifica-se em praticamente toda a amostragem a aplicação de alguns pressupostos 
da escola carioca,como gestos de transição entre o público e privado, em nível do 
térreo, e estrutura formal em base recuada − com colunatas −, corpo − com 
elementos de arquitetura em alvéolos, brises e/ou sacadas −, e alguns 
coroamentos.  

O diálogo com as preexistências lindeiras e próximas, assentadas na malha 
figurativa de Porto Alegre, é contextual e harmônico nos prédios até dois pavimentos 
e contrastante no lançamento de objetos que afloram a partir dos primeiros 
pavimentos, com relaçâo positiva entre as demais fachadas laterais e posterior, que 
expandem o argumento da "frontalidade".  
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Nessas situações, entre medianeiras, as fachadas laterais expostas, ladeadas 
pela não repetição do mesmo gabarito viário pelos prédios lindeiros, permitem 
ao arquiteto o lançamento de argumentos em outras fachadas, predefinidos 
para possíveis visualizações externas. A impossibilidade da compreensão  
volumétrica total dos edifícios, por estes estarem inseridos em quarteirões 
figurativos  da malha urbana, transfere um objetivo de sua contemplação à 
distância agregado ao skyline das avenidas e de Porto Alegre. 

As inserções urbanas do Mercado de Uruguaiana e dos Clube do Comércio e 
Edifício Zanin,de Erechim, são plenamente contextuais e harmõnicas, ao passo 
que em relação à proposta do Cine Hotel Consórcio Bagé o partido  
estabelece um contraste com o entorno imediato, gerado pelo programa de 
caráter excepcional.   

Conclui-se que a amostragem, embora com algumas concessões importantes − 
formais e funcionais −, geradas por adaptações aos programas multifuncionais e/ou 
em lotes não regulares, revela que o arquiteto demonstra um processo de leitura 
criteriosa da cidade na definição dos partidos.  

DOS PERCURSOS  

Conforme Bueno (2012:55), é possível identificar a preocupação do arquiteto 
quanto ao lançamento de elementos de transição entre exterior e interior e a 
intenção de conduzir o usuário à percepção sequencial dos espaços, em 
aplicação literal do conceito corbusiano da promenade architecturale.  

A partir das análises pode-se dizer que a ideia de percurso em Holanda 
Mendonça está registrada principalmente nos momentos de acesso aos prédios, 
onde são visíveis respostas projetuais do arquiteto na eleição hierárquica dos 
elementos compositivos, no sentido perpendicular ou paralelo aos passeios 
públicos e, quando proporciona visualizações de espaços verticalizados a partir 
de colunatas de simples ou dupla altura. Alguns percursos se definem em 
configuração de peristilos que precedem acessos ou espaços internos tipo átrio.  

Via de regra, promove um movimento espacial gradativo, envolvendo 
transpasse entre público e privado com  tensão espacial composta pelo 
emprego de elementos de arquitetura usuais da escola carioca ,localizados nos 
pavimentos térreo, que estabelecem um percurso com diversidade de pontos 
focais. Esses encaminhamentos “possíveis” estão descritos nas ilustrações, a 
partir dos acessos, com prolongamentos até as sobrelojas ou mezaninos, 
interrompendo nos pavimentos tipo e prosseguindo nos ápices das edificações, 
onde o arquiteto configura terraços, espaços de lazer dos apartamentos e/ ou 
coletivo, que permitem visuais externas em altura.  

As ilustrações não contemplam o percurso em nível doméstico do apartamento, 
os quais foram projetados com plantas previsíveis e sem características 
espaciais de importância. Contudo os arranjos privilegiam salas e dormitórios 
tratados como foco principal da experiência espacial ,reforçados por sacadas e/ 
ou terraços que materializam a vantagem de contemplação livre das visuais 
urbanas permitidas.  
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A síntese de Holanda Mendonça, se comparada às estratégias usuais da escola 

carioca, que se configuram a partir de uma malha estrutural em pilotis, planta 

livre e espaços subsidiários dessa estrutura, faz-se de forma "truncada", já que 
a matriz carioca não comparece de forma plena nos objetos do arquiteto, 
ficando restrita a alguns argumentos passíveis de adaptação.  

Podem-se destacar percursos importantes no Formac e no Cine Hotel 
Consórcio Bagé, que se articulam em nível urbano, através de colunatas 

incorporadas ao passeio público, bem como nas coberturas, com terraços,  
terraços jardim, restaurantes, bares, pistas de dança, o que reflete intenção de 
nivelamento plástico e funcional com alguns exemplares cariocas de referência, 
inserindo esses programas especiais em Porto Alegre. 

 DA ESTRUTURA FORMAL / SÍNTESE ANALÍTICA 

Destacam-se estratégias visíveis recorrentes nas obras de Holanda Mendonça 
no que tange ao tratamento formal, com tripartição da volumetria em base corpo 
e coroamento e, em alguns momentos, simetria no arranjo das aberturas e 
sacadas, gestos ainda acadêmicos,destoantes da estratégia formal modernista. 

O emprego funcional e compositivo de elementos de proteção solar, quase 
sempre insinuando uma métrica ou correspondência com a modulação da 
estrutura e/ou da disposição dos elementos de composição, estabelece uma 
forte identidade de fisionomia periférica, com a escola carioca . 

As fragilidades projetuais das propostas, nas quais transparecem falta de 
domínio do projeto modernista, situam-se em alguns projetos na não 
racionalização construtiva da estrutura pelo desalinhamento entre os arranjos 
dos pavimentos inferiores e pavimentos tipo, o que gera complexidade  
estrutural, vigamento aparente desconectado de uma lógica modular, 
destituindo a proposta de clareza formal. 

Nos edifícios projetados desde o início de sua carreira, como o Santa Terezinha, 
Formac, e no final, como o Consórcio, verificam-se colunas de seção circular ou 
oblonga, como elementos estruturais e compositivos que praticamente ordenam os 
espaços, em apreensão à tecnologia do concreto armado. Estas vão além de 
função puramente utilitária da estrutura independente.  A "trama" estrutural conduz a 
uma expressão própria, na lógica corbusiana.  

Ao abrir mão de malha estrutural modulada, na busca de fluidez funcional e 
estética, expõe falta de rigor geométrico. Em decorrência, a estrutura mostra 
colunas cilíndricas ou oblongas deslocadas para certos pontos de interesse 
hierárquico, como em jardins, balcões, mezaninos e escadas. 

Os sistemas estruturais de forma recorrente não são modulados na íntegra, 
transparecendo em algumas propostas partições próximas aos limites das 
fachadas, visando transparecer externamente a lógica modernista e a ordem 
métrica. 
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 A partir do plano de acesso, as colunas de dupla altura vão recebendo lajes 
intermediárias, definindo espaços em escala menor. Segundo Bueno: 

 Quando adentra-se o hall principal, as colunas em dupla altura que marcam 
ortodoxamente o ambiente com a rigidez típica do cristal, são sutilmente 
entrelaçadas pela conformação sinuosa do balcão,da escada e do mezanino 
que remetem à flor, desabrochando numa forma livre, conferindo dinamismo 
ao espaço e direcionando hierarquicamente aos elevadores. 239 

Em termos de geometria de lote, o parcelamento "figurativo" encontrado em 
Porto Alegre pelo arquiteto assemelha- se principalmente às zonas centrais, 
pericentrais e nos bairros de expansão urbana dos anos 30 e 40, como 
Flamengo e Copacabana no Rio e Higienópolis e Cerqueira Cesar em São 
Paulo , nos quais se multiplicam exemplares na lógica compositiva modernista.  

Porém ao contrário dos exemplares cariocas, revelam-se parcialmente os 
pressupostos de uma escola com inúmeras estratégias projetuais recorrentes, 
que determinam percepções epidérmicas de imediato no imaginário do 
observador, como a .espacialidade do térreo com as costumeiras colunatas e a 
volumetria vinculada a uma ideia de “fachadismo ordenado”, uma das marcas 
da escola carioca.  

Apesar de visivelmente guiado por argumentos da matriz carioca, Holanda 
Mendonça faz concessões de ordem estrutural,formal e funcional, geradas por 

                                                           
239 Bueno (2012), em  referência ao artigo de Lucio Costa  “Considerações sobre arte 
contemporânea” em. “Lucio Costa: Sobre Arquitetura”. Porto Alegre, 1962. 

razões interdependentes e provavelmente pelos programas e/ou terrenos 
complexos, quando perde o controle da qualidade espacial e compositiva.  

Em planta verificam-se exemplares com tratamento funcional adequado, a partir 
de tripartição e simetria no arranjo de alas, com recorrência  do arranjo em "H"; 
e "U" e interiorização dos elementos de composição irregulares visando 
configurar nas bordas externas plantas livres . 

Nos edifícios multifamiliares, embora sejam observados critérios de setorização, 
ou seja, definições claras de zonas funcionais, verificam-se nos pavimentos tipo, 
principalmente nos edifícios lançados em terrenos não regulares, circulações 
horizontais complexas como "costuras" de ligação entre os compartimentos. 
Estas adaptações ou concessões caracterizam-se como fragilidades projetuais, 
que desqualificam as propostas quando comparadas às referências originais.  

Identifica-se a partir das primeiras obras uma intenção inicial e recurso possivel de 
aplicação de referencias adquiridas no período de faculdade, das obras vistas pelo 
arquiteto no Rio e no material impresso principalmente  a partir da divulgação ampla 
da arquitetura da dita escola carioca no período anterior à sua diplomação e 
imediatamente posterior.  

Para confirmação de uma hipótese calcada na verificação dos mecanismos de 
transferência da escola carioca, deve-se considerar que o problema projetual se 
explicita nas configurações estranhas a uma clareza geométrica, nas quais se 
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observam porções excludentes, definindo trechos sobrepostos e imprecisos na 
delimitação das zonas funcionais. Nos diagramas resultantes de “Estrutura 
Formal/Síntese Analítica”240, verifica-se a falta de rigor na articulação de 
variáveis de projeto. 

Dessa forma, embora o processo projetual envolva a aplicação de um conjunto 
de elementos de arquitetura e de composição, entre outros aspectos, conforme “ 
Quadro de Aplicação da Matriz de Análise”241 e apropriados à escola carioca, há 
uma transferência parcial do sistema de projeto modernista, o qual pode ser 
entendido como uma matriz estilística.  

Desde o seu início profissional, Holanda Mendonça tenta estabelecer uma "estrutura 
mãe", a qual se explicita com ênfase nos edifícios Santa Terezinha e Formac e na 
Casa Casado d'Azevedo. Neles parece se esboçar uma matriz própria, seguindo 
ainda com diretrizes que consegue transferir para as obras, considerando o não 
conhecimento pleno e sua inexperiência como possíveis fatores geradores da 
retratação parcial de uma matriz carioca plena nesses exemplares. Porém, logo 
após o desenvolvimento de seus primeiros projetos, é visível uma realimentação 
sequencial do arquiteto em suas próprias obras e um relativo  despreendimento da 
referência carioca original. 

                                                           
240 Ver diagramas de Aplicação de Matriz de Análise , no capítulo 6 – Incursões Analíticas- itens 
6.1 a 6.8 ,referente aos exemplares da amostragem. 
241 Ver final do capítulo 5 – Categorias de Análise. 

As propostas dos edifícios multifamiliares com projetos para clientela com mesmo 
nível cultural e mesmas aspirações funcionais e estéticas a partir de condicionantes 
projetuais idênticos refletem o conceito de série tipológica num arranjo que gera 
transformação à parte de um tipo gerador . 

Creditam-se as diversidades compositivas encontradas em alguns exemplares 
da amostragem de estudo a situações pontuais do arquiteto de substituição dos 
argumentos, e até mesmo na experimentação de outros pressupostos que 
eram, igualmente, correntes, como gestos neoplasticistas, entre outros. De fato, 
no final da década de 50, a vanguarda gaúcha se dilui e elege caminhos 
diversos, ainda que mesclados aos pressupostos modernistas, mas 
incorporando novos paradigmas, miesanos especialmente. 

DA APLICAÇÃO da MATRIZ de ANÁLISE  

A "Matriz de Análise" delineia-se a partir de itens recolhidos dos exemplares 
fundamentais da escola carioca, destacados na tese, a serem identificados nas 21 
obras da amostragem. A sistematização está organizada em quadro indicativo 
exposto em sequência temporal das obras, com o objetivo de revelar recorrências 
sequenciais, relacionais, ou não, na aplicação desses argumentos. 

Os elementos de arquitetura estruturais, como colunas, colunatas e espaços em 

pilotis aparecem na forma cilíndrica e/ou oblonga em praticamente todos os 
exemplares, excetuando-se nas casas Dante Campana e Holy Ravanello. 
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Pode-se relacionar, opostamente, o emprego do pilotis em dois exemplares de uso 
doméstico. A Casa Casado d'Azevedo é configurada por ampla área coberta em 
pilotis, que estrutura a parte frontal do volume, em argumento plenamente carioca . 
Já na proposta  da Casa Nicanor Gomes, onde lança apoio em um pilotis cilíndrico 
único que "sustenta" um plano superior, já demostra uma inspiração neoplasticista, 
exemplar projetado no final de sua trajetória.  

Nas áreas cobertas de acesso, Holanda Mendonça prevê em todos os exemplares 
elementos de transição, utilizando-se de base recuada. Vêem-se colunatas nos 

primeiros projetos da SOP, nos projetos de Erechim, e nos edifícios multifamiliares, 
com as exceções dos edifícios Excelsior, Ricardo Eichler, São Sebastião, Santa 
Cruz, Consórcio e das residencias unifamiliares.  

Quanto aos elementos compositivos do térreo, definidores dos percursos de acesso 
às edificações, podem-se citar como plenamente corrente os halls de acesso com 
escadas e alguns balcões e desenhos estratégicos e/ ou expressivos em curva e em 
linhas ortogonais e/ ou angulares. A leitura vertical desses espaços com o 
lançamento de mezaninos e sacadas internas é recorrente e destaca-se nos 
edifícios Santa Terezinha, Formac, Excelsior, Cerro Formoso, Cine Hotel 
Consórcio Bagé , General Osório, Santa Cruz e nas casas Casado d'Azevedo e 
Nicanor Gomes.  

No corpo da edificação, geralmente em caixa suspensa, observam-se quadros 
avançados que acomodam brises, bem como panos recuados nos planos das 

esquadrias que recebem esses dispositivos de proteção. Os quadros definidos entre 
duas faces opostas configuram cantoneiras em alguns exemplares como na Casa 
do Pequenino, Clube do Comércio de Erechim, Casa Dante Campana e nos 
edifícios Santa Terezinha, Formac, Banco da Província Farrapos, Vista Alegre, 
Flores da Cunha, Ricardo Eichler e Consórcio.  

Os panos cegos, articulados entre vãos com esquadrias, ganham destaque em 
fachadas laterais e/ ou posteriores, nas quais permitem a inserção de circulações 
externas e/ou escadas semicilíndricas periféricas. Estes pontuam-se nos edifícios 
Santa Terezinha, Formac, Vista Alegre, Excelsior, Cerro Formoso e Flores da 
Cunha, este último com duas unidades em fachada lateral interna.  

Os brises − horizontais e/ou verticais −, enquadrados geralmente por alvéolos, estão 
em praticamente todos os exemplares da amostragem, com a exceção dos edifícios  
Banco da Província Farrapos, São Sebastião e General Osório e das casas 
Dante Campana e Holy Ravanello.  

Segundo Luccas (2004), em meados da década de 50, os arquitetos locais já 
resistem às transposições literais da arquitetura do centro do país para o 
contexto econômico, cultural e climático peculiares do Rio Grande do Sul. Cita 
artigo de Lineu Martins na Revista do Globo, de 1958, intitulado "Muito edifício, 
pouca arquitetura" com questionamentos sobre "que tipo de arquitetura deveria 
caracterizar peculiaridades regionais distinto daquele tão comum em outros 
centros brasileiros", quando foram entrevistados profissionais da arquitetura 
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gaúcha, como Demétrio Ribeiro, Edgar Graeff,  Carlos Fayet, Moacir Moojen 
Marques, Luiz Fernando Corona, João  Valandro, Emil Bered, Cláudio Araújo, 
Edgar Graef e Ireneu Breitman, este último declara: 

 
 (...) já se vêem constantes que se repetem . Não há quase formismo livre, 
nem ânsia pelo original. (...) a arquitetura no Rio Grande do Sul deverá se 
basear em uma técnica de construção de características próprias que 
correspondam à nossa forma de projetar e de condições naturais da região, 
seu clima e a maneira como se comportam os materiais aqui 
(LUCCAS,2004:9).  
 

A propósito, admite-se que essas podem ser razões pelas quais o arquiteto 
passa a declinar do uso dos brises, com funções principalmente climáticas, em 
alguns edifícios, em especial nos seus projetos residenciais. As razões podem 
ter sido provocadas por questões culturais, na provável ideia de "descarte" 
desses argumentos pela clientela gaúcha, que não teria a tradição do elemento 
vazado ou de proteção solar, justamente relacionada com o clima, diverso ao do 
Rio de Janeiro.  
Em Holanda Mendonça, pode-se supor que as identidades entre as suas obras, 
itens que se revelam nas fachadas, têm relação com os programas e suas 
particularidades. Nos programas residenciais, as identidades anteriormente 
constatadas e celebradas, como no Edifício Santa Terezinha e na Casa 
Casado d'Azevedo 242, ficam fragilizadas pela dispensa desses dispositivos.  

                                                           
242 Ver itens 7.5 e 7.6, respectivamente. 

Já nos temas comercial e/ ou instuticional, observa-se que a aplicação de 
"grelhas" sobrepostas ou incorporadas ao corpo dos edifícios continua a ser 
praticada em edifícios de Holanda Mendonça, assim como no "Palácio da 
Justiça", com justificativas vinculadas ao programa, onde é bem-vinda a redução 
da insolação aliada ao carater plástico desses argumentos. 

Alternam-se esquadrias contínuas − utilizadas nas fachadas principais −, e ritmadas 
− nas laterais e de fundos. Ainda são vistos para fechamentos − externamente e 
internamente − painéis em cobogós, tijolos de vidro e painéis compostos de 
elementos verticais de madeira, que complementam argumento recorrente de matriz 
modernista.  

Na amostragem, são visíveis à distância os coroamentos recuados no ápice dos  
edifícios Santa Terezinha, Banco da Província, Vista Alegre, Excelsior, Cerro 
Formoso, Flores da Cunha, São Sebastião, Gal Osório e Cine Hotel Consórcio 
Bagé. Utiliza-se de recursos na parte superior do corpo nos edifícios Formac, 
Consórcio e Ricardo Eichler, os quais demarcam linha axial de simetria a partir do 
acesso até a cobertura, expondo gesto ainda acadêmico do arquiteto, já que o uso 
da simetria não se verifica na escola carioca. Já no Edifício Santa Cruz, exerce 
uma alternativa decorrente dos condicionantes legais, combinada com o programa 
vertical, na qual se considera uma estratégia gradual, em recortes intermediários, 
simulando um "coroamento" marcante, ampliado para a totalidade do skyline da 
área central de Porto Alegre. 
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As formas curvas, classificadas como elementos compositivos "em geral", são 
visíveis em toda a amostragem, excetuando-se no Edifício Eichler, no qual se 
verifica uma rigidez formal e o uso de linhas ortogonais. No mesmo item, as lajes 
inclinadas, com ou sem cobertura, são utilizadas em todas as casas da 
amostragem, o que revela identidade com os exemplares do programa unifamiliar 
dos arquitetos cariocas.  

Na resolução dos espaços mais nobres, como acessos, vestíbulos principais, 
salões e salas comerciais, principalmente nos edifícios com atividades mistas, 
Holanda Mendonça utiliza, na medida do possível, lajes tipo "caixão perdido" 
nos forros dos pavimentos térreo e sobreloja, permitindo o tratamento livre e 
flexível desses espaços. Já nos pavimentos superiores, geralmente utilizados 
como apartamentos, escritórios, consultórios ou salas comerciais, apresenta 
soluções com continuidade da malha estrutural dos pavimentos inferiores, ou 
reverte para estrutura tradicional com vigamento aparente, deixando a estrutura 
à mostra.  

São usuais elementos de composição como terraços e pátios internos, nos  
pavimentos térreo, segundo e coberturas, resultantes de excedentes dos 
pavimentos inferiores . Os elementos de paisagismo configuram-se nesses espaços, 
bem como em canteiros sinuosos e angulares com floreiras, que se vinculam, em 
algumas situações, a colunas cilindricas e integram-se na geometria da proposta. 
Verificam-se interpretações do terrace jardin na Casa do Pequenino e no conjunto  
Cine Hotel Consórcio Bagé. Neste último, nas casas Casado d'Azevedo e 

Nicanor Gomes e no Edifício Flores da Cunha insere espelhos d'água. A inserção 
desses elementos aparece como tentativas de estabelecer identidades 
programáticas em solo gaúcho com os exemplares cariocas. 

Os elementos compositivos classificados como especiais, implantam-se, da mesma 
forma, em programas especiais como a Casa do Pequenino, Clube do Comércio 
de Erechim, edifícios Zanin e Santa Cruz e no conjunto  Cine Hotel Consórcio 
Bagé. 

No item dos elementos de setorização visualizam-se estratégias "modernas" de uso 
residencial transferidas pelo arquiteto para os programas. Da mesma forma que nos 
edifícios cariocas, tendo como exemplo o Parque Guinle, de Lucio Costa, o 
funcionamento das zonas social, íntima e de serviço dá-se de forma autônoma, 
retratando padrões de moradia de qualidade já exigidos pela clientela gaúcha, ao 
longo dos anos 50. Situam-se nessa característica os edifícios Vista Alegre, 
Excelsior, Cerro Formoso, Flores da Cunha, São Sebastião e o edifício José 
Carrion Móglia do conjunto Cine Hotel Consórcio Bagé. Ao contrário, nos 
primeiros edifícios,como o Santa Terezinha e o Formac, não prevê critérios claros 
de setorização, o que parece ainda não ser usual no início da década de 50. 

 Conclui-se, a partir da compilação e análise dos itens da matriz, que há uma  
recorrência forte na arquitetura de Holanda Mendonça de gestos visíveis nos 
prédios de referência da escola carioca.  
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Embora não se exclua um exame estrutural e qualitativo das propostas, o " Quadro 
de Aplicação da Matriz de Análise" é um indicador quantitativo desses argumentos 
recolhidos de exemplares fundamentais da  escola carioca  transferidos pelo 
arquiteto aos seus próprios exemplares no estado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
As características de projeto justificam o destaque do arquiteto Carlos Alberto 
de Holanda Mendonça no contexto profissional da arquitetura moderna, no Rio 
Grande do Sul, com três obras na edição de 2013 de Carlos Eduardo Comas 
"Inventário da Arquitetura Moderna em Porto Alegre 1945/65"− Edifício Santa 
Terezinha, Edifício Formac e Edifício Consórcio −, as quais obviamente são 
objetos de estudo da tese. 

Na edição despontam edifícios projetados pelos jovens arquitetos gaúchos 
recém diplomados no IBA e pelo arquiteto Fresnedo Siri visualizados no centro 
de Porto Alegre e nas radiais mais importantes, alguns resultantes de concursos 
locais como do Hipódromo do Cristal,de Fresnedo Siri (de 1951), Palácio da 
Justiça, de Carlos Fayet e Luiz Fernando Corona (de 1953), entre outros. 
Alinham-se às obras de Holanda Mendonça e já mostram outro momento, o da 
plena aceitação dos pressupostos corbusianos e da  escola carioca, porém com 
redução das estratégias "clichê " ou "ortodoxas" do início da década, 
destacando outras lógicas compositivas. 

A seguir, pontuam-se aspectos específicos desdobrados a partir do estudo da 
obra de Holanda Mendonça e sua inserção em solo gaúcho, que contribuem 
para se estabelecer afirmações conclusivas sobre o papel do arquiteto na 
implantação de uma arquitetura moderna no Rio Grande do Sul.   

 

TRANSMIGRAÇÕES 

Questões relacionadas com a transmigração de ideias são pertinentes para a 
fundamentação das confluências preconizadas na tese. O fato de um arquiteto 
carioca aportar no Rio Grande do Sul, estabelecendo-se posteriormente em 
Porto Alegre, corrobora essa ideia. 

O tema da Arquitetura no âmbito da migração das ideias não exige presenças 
físicas. Sabe-se que a teoria corbusiana transita em nível internacional nas 
primeiras décadas do século XX (anos 20 e 30), a partir da divulgação do seu 
trabalho. Porém sua presença "física" entre nós por duas vezes, sendo que a 
segunda integrando-se ao "fazer arquitetura" no Brasil, é de fundamental 
importância para os momentos posteriores, inclusive na formação e na 
disseminação da escola carioca , adotada como matriz projetual por Holanda 
Mendonça.   

Sobre o tema das "transmigrações", Paolo Scrivino (2013) teoriza sobre a 
influência que os Estados Unidos exercem sobre a Itália, a partir dos anos do 
pós-guerra. Segundo o autor, o status de poder hegemônico da América 
juntamente com o lançamento de ambiciosos programas internacionais, como o 
Plano Marshall (programa de recuperação europeia para os países aliados nos 
anos seguintes à Segunda Guerra Mundial) altera significativamente as relações 
transatlânticas existentes até então. A disseminação de modelos e ideias sobre 
arquitetura gerou efeitos complexos entre as tradições estabelecidas na 
arquitetura italiana  ao longo do tempo e a perspectiva de uma ruptura radical 
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com sua história recente. O autor considera as ameaças e os efeitos da 
circulação de modelos culturais e formais importados, as resistências 
encontradas, e a forma como esses modelos foram transformados quando 
transferidos para um novo contexto, como o exame das simplificações, 
interpretações e adaptações decorrentes. 
O exemplo citado relaciona, inversamente, a relação entre um país europeu, 
fragilizado em decorrência da guerra e uma "América" como centro em plena 
liderança na produção da arquitetura. Já a introdução das ideias modernas no 
Rio Grande do Sul, exemplificada pela não aceitação dos exemplares 
modernistas  de Oscar Niemeyer, Jorge Moreira e Affonso Reidy, unanimidades 
nacionais em arquitetura, relaciona-se com as características culturais 
conservadoras do contexto gaúcho.  

O evento da "Exposição do Centenário da Revolução Farroupilha", em 1935, a 
característica conservadora na política, uma capital provincial sem tradição de 
arquitetos locais e preponderância de engenheiros produzindo arquitetura são 
fatores que determinam essa resistência. No processo  de transferência de 
idéias, a dificuldade na aplicação de pressupostos modernistas no estado, 
embora se considere a centralidade do primeiro e a periferia do segundo, deve-
se atribuir a existência de um contexto gaúcho "relutante" e resistente à 
modernidade, com a prática de orçamentos, às vezes limitados, assim como 
certa acomodação para a prática de uma arquitetura com características pré- 

modernas, protomodernas ou racionalistas para clientela com aspirações 
estilisticas pouco afirmadas.  

Compara-se a Holanda Mendonça a migração de Luiz Nunes para Recife, de 
acordo com aspectos análogos como vinda imediatamente posterior à 
diplomação e após formação acadêmica na ENBA/FNA, primeira ocupação em 
órgão público dos respectivos Estados e sob o aspecto de alguma "genialidade" 
ou condição especial. Ambos são arquitetos “mensageiros”, como preconiza 
Hugo Segawa (1997), e materializam objetos públicos ( e privados) em escala 
de grande visibilidade. A diferença dá-se nos períodos na relação com Lucio 
Costa no episódio de sua destituição da ENBA e nos fluxos que Luiz Nunes 
opera entre Rio e Recife, os quais reforçam sua abrangência em comparação 
com Holanda Mendonça, mais "regional". 

Os dois são arquitetos com curta carreira, que em pouco tempo deixam obras 
de referência, numa questão também análoga que remete à possível 
característica especial que transferem para suas arquiteturas´, e que permite a 
continuidade de seus estudos e divulgação até os dias de hoje. Observa-se em  
Pernambuco e no Rio Grande do Sul um contexto significativo de pesquisadores 
e de trabalhos sobre os dois arquitetos, sua produção e contribuição à 
divulgação e difusão da arquitetura moderna em contexto periférico. 
Mencionam-se essas similaridades no intuito de compreender os fluxos de 
ideias que se operam na disciplina da Arquitetura, em específico o estudo das 
confluências que estão no âmbito desta tese e a questão da situação periférica. 
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ÊNFASE 

Pode-se comentar que, no início dos anos 50, período em que Holanda 
Mendonça atua em Porto Alegre, arquitetos gaúchos como Emil Bered, Moacir 
Moojen Marques, Carlos Fayet, entre outros, como estudantes ou profissionais 
já visualizavam e praticavam suas arquiteturas com base na divulgação dos 
exemplares, tanto de Le Corbusier, como do grupo carioca, incorporando dados 
advindos do meio da arquitetura uruguaia, que também tinha como principal 
matriz a corbusiana.  

A chegada de Holanda Mendonça e Graeff, praticamente juntos no final dos 
anos 40, período fértil e mais significativo da História da Arquitetura do Brasil, 
constitui um momento precursor na confirmação dos pressupostos modernistas em 
nível nacional. O ambiente já é de mudança de hábitos e avanços tecnológicos. A 
forma de pensar do gaúcho adequa -se  ao espírito da modernidade, diverso ao que 
se via uma década atrás, quando aportaram Reidy, Moreira e Niemeyer, os quais 
não encontram um quadro favorável à implantação de seus projetos.  

O que se entende como fundamental é a ênfase que representa a chegada e a 
permanência desses dois arquitetos no Rio Grande do Sul. Fortalecem com a 
sua teoria (Graeff) ou sua prática (Holanda Mendonça) a aceitação da 
arquitetura moderna da escola carioca no sul, nos anos 50. Um gaúcho que traz 
o que de mais “moderno “ se vislumbrava em arquitetura no centro do país, e o 
outro carioca,  que trazia a sua formação na FNA e seu “sotaque” para o sul.  

Ao contrário de Edgar Graeff, com vínculos à academia gaúcha e signatário da 
produção de uma arquitetura com base teórica nos pressupostos da escola 

carioca, Holanda Mendonça, especialmente pelo volume de obras que 
caracterizaram a sua atividade mais que pela qualidade e excelência, mostrava-
se como um forte apelo à divulgação e à aplicação dos mesmos pressupostos, 
mesmo que sem a profundidade conceitual que caracterizou a carreira 
profissional do colega.  

Dessa forma, Holanda Mendonça, logo após a "treino" na área pública, vincula-se à 
recém formada ABC, já estruturada para dominar o mercado imobiliário gaúcho. O 
interesse é mútuo − do arquiteto e da empresa − na materialização de produtos 
modernos.  

Em tempo em que o mercado ainda não usufrui dos arquitetos locais, em vias de 
diplomação ou recém diplomados, como Emil Bered, é propício para Holanda 
Mendonça figurar quase único na implantação de uma arquitetura moderna, em 
Porto Alegre e restante do estado. Trata-se de uma conjunção de fatores que 
permitem a inserção do arquiteto carioca no contexto gaúcho com plenitude. 

A retratação pura e simples do ideário da escola carioca, assim como a 
resolução funcional na sequência de espaços é lógica, porém não seriam 
suficientes no sentido da permanência da arquitetura de Holanda Mendonça. 
A "poética" é perseguida nas suas propostas, sob provável influência da teoria 
de Le Corbusier e dos seus exemplares conhecidos (na época) e da equipe do 
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M.E.S.,.de Oscar Niemeyer, em separado, principalmente na Pampulha, dos 
Irmãos Roberto, Reidy  e Lucio Costa (de quem, por exemplo, repete as 
escadas semicilíndricas, em diversas situações) . 

Por outro lado, a formação "acadêmica" praticada na ENBA/FNA, envolvendo 
conhecimentos consistentes de História da Arquitetura, representa uma base 
projetual e referencial para seus egressos, embora já atentos à arquitetura 
moderna. Talvez decorrente dessa formação, que ainda apontava para 
argumentos acadêmicos, insere em alguns projetos axialidades, simetrias e 
excessiva rigidez geométrica. 

Oriundo da ENBA/FNA - principal academia do país da época - após breve 
experiênoia em órgão público, segue uma atividade profissional intensa em 
empresa que lhe proporciona a execução de "quantidade" de projetos, forçando 
um amadurecimento precoce frente a sua inexperiência inicial. No conjunto de 
sua obra, visualiza-se parcela de "arquitetura média", sobre a qual Luccas 
(2006) teoriza, e objetos  de qualidade, os quais Comas (2013) destaca ao 
incluir três edifícios do arquiteto  no Inventário de Arquitetura Moderna em Porto 
Alegre.  

Dessa forma, pode-se enquadrar-Holanda Mendonça  como "arquiteto do 
ofício", pioneiro a partir de seus modelos e sistema de projeto de identidade 
perceptível com ospressupostos da escola carioca, contribuindo para um fluxo 

intenso de ideias dessa escola no meio arquitetônico gaúcho, na capital e na 
fronteira, a partir do final dos anos 40. 

CONFIRMAÇÃO de uma HIPÓTESE: 

Após síntese efetuada sobre os "Tópicos Conclusivos de Análise" conclui-se 
que Holanda Mendonça projeta dentro de uma lógica compositiva originada de 
seu quadro referencial, com o uso de  elementos de composição e elementos de 

arquitetura recorrentes na escola carioca, numa dinâmica de projeto que se 
utiliza de tipologias , em combinações que, a partir de seus primeiros objetos 
geram séries tipológicas, no conjunto da amostragem, ou seja, similaridades  
identificadas como transformações do tipo. 

Identidicam-se as premissas da escola carioca no conjunto de obras do 
arquiteto, incluindo ícones da arquitetura gaúcha, como os edifícios Santa 
Terezinha, Formac e a Casa Casado d' Azevedo. 

 Bueno (2012) inventaria a totalidade das obras de Holanda Mendonça, 
delineando quantitativamente seu  universo de projetos, que oscilam entre 
variáveis qualitativas. Pode-se dizer que a amostragem, definida a partir de uma 
característica comum da existência da documentação original e suficiente para 
os redesenhos, resulta em seleção que inclui projetos de excelência, como os já 



 A FRONTEIRA DO MODERNO: HOLANDA MENDONÇA E A DIFUSÃO DA ARQUITETURA MODERNA BRASILEIRA NO SUL                                                  CONSIDERAÇÕES FINAIS                                                                                                                                                                                       345                                    

 

mencionados em edições ao longo dos anos e outras de qualidade arquitetônica 
questionável ao contemplarem concessões no aspecto plástico e funcional.  

Como já visto, na amostragem escolhida de Holanda Mendonça alternam-se 
situações topológicas que conduzem a propostas diversas: nos  lotes entre 
medianeiras - soluções recorrentemente fachadistas, nos  lotes de esquina - 
volumes que insinuam objeto único e passeios em nível do térreo integrados ao 
local urbano e nos terrenos amplos, como  os projetos para a SOP, no início de 
carreira profissional.  

Nesse contexto, seguem-se Xavier e Mizoguchi (1987), os quais destacam os 
edifícios Santa Terezinha e Consórcio na primeira seleção dedicada à 
arquitetura moderna em Porto Alegre. Assim como em Comas e Piñon (2013), 
acrescenta-se o Edifício Formac, terceiro  exemplar de Holanda Mendonça no 
rol dos escolhidos  como ícones gaúchos da arquitetura moderna.  Ainda se 
inclui a Casa Casado d'Azevedo, citada em várias matérias por Luís Henrique 
Haas Luccas e Silvio Belmonte de Abreu Filho como indiscutivelmente o ícone 

da arquitetura doméstica moderna gaúcha.  .     

Principalmente a partir desses exemplares "icônicos" para a arquitetura gaúcha, 
em momento inicial de sua trajetória, Holanda Mendonça processa nivelamento 
e identidade com a escola carioca produzida no centro do Brasil e passa a 
constituir um mostruário decisivo para a sua prática futura. Os demais 
exemplares, produzidos até 1956, confirmam a aplicação desses pressupostos, 

em maior ou menor grau, nesse pouco "tempo restante", nos quais pela 
observação da presença de aspectos recorrentes, traduzem característica 
tipológica comum, que podem ser classificadas como uma matriz própria do 
arquiteto. 

Não se considera em Holanda Mendonça após seus primeiros objetos que 
algumas diferenciações tenham representado um exercício de esforço à 
adaptação do ideário carioca em solo gaúcho, acrescentando alguma 
característica regional. Nesse sentido, mesmo sem unanimidade, não se 
comunga da ideia de adaptações compositivas formais, culturais, ambientais e 
funcionais ao contexto porto-alegrense. Resoluções de questões climáticas 
situam-se na aplicação ou não dos dispositivos reguladores solares, utilizações 
de materiais locais e algumas situações especiais.  

Na questão da estrutura, sua adaptação ao sistema pilar-viga em substituição à 
laje plana da referência original é´comum ao contexto local e uma concessão ao 
conservadorismo e hegemonia da engenharia na arquitetura gaúcha.  

Assim como se verifica na prática de Holanda Mendonça, Comas (2013) 
observa que o controle do arquiteto sobre o projeto do edifício nas condições de 
mercado porto-alegrense é limitado, não implicando em uma coordenação entre 
o projeto arquitetônico e os projetos complementares com vistas a um projeto 
executivo integrado, sem registro da discussão para aprimoramento das
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soluções, bem como a não colaboração efetiva de engenheiros sensíveis às 
propostas como ocorre nos projetos cariocas. 

Acrescenta-se que na sequência da produção de Holanda Mendonça, exposta 
na íntegra por Marcos Bueno (2012) e nos 21 exemplares dessa amostragem, 
observa-se a não pertinência de se estabelecer evolução, ruptura, continuidade 
ou mudança em apenas oito anos de carreira profissional. O que se estabelece 
são relações determinadas por fatores topológicos, programáticos e pontuais. 

 Em curto espaço de tempo, torna-se menos relevante em Holanda Mendonça a 
influência de um exemplar em relação a outro e sim o estudo da confluência de 
todos numa estrutura ou referência comum de projeto. Reconhecem-se três 
períodos, mais do que diversos, sobretudo definidores das características de 
seus “propulsores”. Na S.D.O., na qual se oportunizam os primeiros exemplares, 
com visibilidade suficiente para atrair a empresa ABC, por sua vez “âncora” para 
conquistar clientela da elite porto-alegrense e seguir seu rumo em escritório 
próprio, mesmo que praticamente associado à empresa, com alguns trabalhos 
em conjunto, mesmo após afastamento. 

Porém nos períodos expostos não se identificam mudanças significativas ou 
graduais. A linearidade relativa dentro dos pressupostos iniciais se estabelece 
com mais força que qualquer ruptura. Como influência do trabalho na ABC, 
continua com clientes de vulto, produzindo exemplares de mesma envergadura. 
Ou seja, o que se pode dizer é que Holanda Mendonça termina praticamente  

como começa, em uma trajetória "linear", constituindo uma matriz própria, 
mesmo que vinculada ao ideário da escola carioca.  

A ideia é que o pionerismo de Holanda Mendonça embasa-se a partir de sua 
interpretação do ideário da escola carioca, apreendido de forma primária no 
locus do principal centro da produção acadêmica e material da arquitetura do 
Brasil, representado pelo Rio de Janeiro, exatamente na época de sua 
academia, o que transfere à sua figura o status de mais legítimo representante 
da escola carioca no Rio Grande do Sul. 

Mesmo  em paralelo com os mais recentes colegas gaúchos, oriundos do grupo 
consistente, moderno e apto para a prática dessa arquitetura modernista, 
persiste com a mesma intensidade, talvez seguido como referencial para esses 
"jovens"arquitetos que vão dominar o quadro da Arquitetura Gaúcha logo a 
seguir.     

O AMBIENTE de FRONTEIRA 

A característica de formação da escola carioca, tendo como marco a influência 
de Le Corbusier, a partir das viagens, paletras, convívio e experiências 
projetuais na América Latina traz um privilégio único para o Rio Grande do Sul, 
de fronteira com esses países visitados pelo mestre.  

O solo gaúcho, pelos limites de fronteira, tem uma característica especial no 
tema da transmigração de ideias. A arquitetura formada em solo carioca − a 
arquitetura da escola carioca − transposta para o Rio Grande do Sul, mescla-se 
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a possíveis arquiteturas platinas, com referências desecadeadas com arquitetos 
dos países de fronteira em sucessivos intercâmbios, que servem para confirmar 
identidades com essas arquiteuras, a partir das influências corbusianas e da 
própria escola carioca pela ampla divulgação dos seus exemplares na imprensa 
internacional.  

Entretanto, ao contrário do que frequentemente se afirma, a influência platina 
ocorre mais no urbanismo (através de Cravotto) sobre os planos diretores dos 
anos 50, e não na arquitetura, onde as contribuições são paralelas e 
contemporâneas. A própria contribuição de Fresnedo Siri em Porto Alegre 
ocorre ao mesmo tempo em que apareciam os primeiros edifícios modernos na 
cidade, entre os quais os projetos pioneiros de Holanda Mendonça.  

Portanto, confirma-se que não existe influência platina, diversa a corbusiana, 
bem como a preconizada pela escola carioca. A contribuição de Holanda 
Mendonça confirma essa característica referencial. 

O termo "fronteira do moderno", vinculado ao título da tese, ilustra a ênfase da 
aplicação de referências da escola carioca − vinculada à teoria corbusiana − 
desencadeada pelo legado de Holanda Mendonça, entre o final dos anos 40 e 
meados dos anos 50, no Rio Grande do Sul, estado periférico e fronteiriço. 

CINE HOTEL CONSÓRCIO BAGÉ : TABULEIRO de uma MATRIZ   

Conforme Comas (2013:16) muitos dos projetos que demarcam a formação de 
uma escola carioca vinculam-se à de quarteirão como bloco perimetral. Os 

institucionais visam ocupar vazios urbanos, como a esplanada criada pelo 
arrasamento do Morro do Castelo no Rio de Janeiro.   

O Cine Hotel Consórcio Bagé, inédito na historiografia gaúcha até ser 
mencionado em GONÇALVES (2006) e depois em BUENO (2012) situa-se 
como um exercício incomum de Holanda Mendonça, encargo que consegue 
como verdadeiro prêmio à sua atuação profissional anterior, na qual se ocupa 
de encargos complexos e de grande envergadura. 

Até então não tinha em suas mãos um "lote − quarteirão", em pleno centro de 
uma cidade de fronteira. Transfere à ainda pequena cidade um status de 
metrópole, com programa de características "utópicas".  

O esforço da substituição do Mercado, edifício de indiscutível importância 
funcional, presente no ideário da população bajeense desde seu surgimento em 
meados do século XIX, parece presente na proposta de Holanda Mendonça. O 
õnus de ser o arquiteto que se utiliza do vazio deixado pela demolição do 
edifício secular vem justificado por um bônus de reconstruir um pedaço de 
cidade, através de uma  construção de proporções e características 
inimagináveis na época, desejada por, pelo menos, parte da população, ávida 
de sinais de modernidade na década de 50.  O empreendimento solicitado pelo 
poder público, através da ABC, tem propostaprovavelmente sugerida pelo 
arquiteto de acolher os pedestres, bem como de aproximar o mesmo às 
atividades comerciais e funções residenciais privadas, através de colunata de 
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contorno que enfatiza esse uso de caráter público definindo áreas cobertas ao 
longo dos passeios.   

Na verdade, as galerias cobertas já são recorrentes, tanto em exemplares 
anteriores do arquiteto, como em diversos edifícios visualizados, principalmente  
em Porto Alegre, decorrentes da aplicação da legislação urbana para sua área 
central, a partir de meados do séc.XX, conforme proposto por Arnaldo Gladosh, 
na linha de Alfred Agache no Rio de Janeiro.  

Assim, na proposta de implantação do conjunto Cine Hotel Consórcio Bagé 
Holanda Mendonça aglutina a referência desses padrões porto-alegrenses (e 
cariocas) de colunatas em nível do passeio243 à doutrina corbusiana, quando o 
faz através de colunas cilindricas e/ou oblongas, de simples ou dupla altura, que 
ficam aparentes no lançamento estrutural do objeto e em alguns trechos dos 
pavimentos superiores dos edifícios.  

Os projetos desenhados por Holanda Mendonça, como já foi visto, enquadram-
se, invariavelmente, como forma de inserção dos elementos de arquitetura e de 

composição de acordo com a escola carioca.  

A implantação que efetua uma acomodação que se ultiliza dos limites do lote 
tipo-quarteirão  acomoda edifícios de programas variados como volumes 
autônomos (exceção da barra alongada com dois programas multifamilares 

                                                           
243 Os quais ele próprio utiliza anteriormente no Edifício Formac  

geminados), mas com inter-relações funcionais como terraço jardim, garagens 
em subsolo e ruas internas de usos compartilhados.  

Mas, em específico, o gesto  do embasamento "negativo" em relação ao corpo 
dos edifícios, que avança sobre o passeio público insere estratégia no âmbito do 
urbano, unificando a geometria descontínua de ocupação. Inclusive, mesmo não 
efetuando o detalhamento da barra alongada geminada, com corpo em oito 
pavimentos ao longo da Avenida Sete de Setembro da qual deixa registros de 
um partido pré-determinado, em nível de implantação e maquetes 
volumétricas244, garante a materialização da totalidade do conjunto. 

Embora com projetos inconclusos – vinculados a outras autorias posteriores - e 
apresentando algumas concessões de forma e função, visíveis principalmente 
nos objetos as built, considera-se o Cine Hotel Consórcio Bagé, a partir das 
incursões analíticas, um ícone representativo da obra de Holanda Mendonça. A 
abrangência urbana, escala, poética, elementos de arquitetura e elementos de 

composição − vinculados à proposta − demonstram a materialização de uma 
síntese projetual de pressupostos da escola carioca aplicados em solo gaúcho.

                                                           
244 Falece em julho de 1956, em pleno período de concepção do conjunto. 
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UMA MATRIZ PROJETUAL: IDENTIDADES x CONCESSÕES   

As estratégias projetuais recorrentes de Holanda Mendonça, visíveis na síntese 
analítica, além do tratamento volumétrico ou da inserção superficial ou 
epidérmica de elementos de composição e de arquitetura, demostram sua 
familiaridade com as estratégias de projeto moderno da escola carioca e um 
relativo domínio das mesma. 

No aspecto formal, apontam-se: a estratégia compositiva de tripartição da 
volumetria em base, corpo e coroamento; o uso recorrente da simetria no 
arranjo de sacadas, balcões e aberturas, alternando com a serialidade no uso 
das grelhas e elementos de proteção; e o emprego funcional e compositivo de 
brises desses associados à modulação da estrutura ou à disposição dos 
elementos externos de composição. 

No aspecto aspecto funcional, veem-se tripartição e simetria no lançamento das 
áreas condominiais e das zonas social, íntima e de serviço dos apartamentos,  
com grande recorrência da configuração em ”H”, típica da edificação residencial 
inserida entre medianeiras.  

A falta de precisão e controle da qualidade espacial e compositiva constatada 
em algunas obras da amostragem parece ser recorrente da falta de 
entendimento crítico e conceitual das diretrizes, estratégias de projeto da 
arquitetura moderna e da escola carioca, consequência da formação de 

Holanda Mendonça como arquiteto de ofício e de sua curta trajetória, a qual não 
permitiu um processo de maturação e acumulação crítica.  

EPÍLOGO 

Nenhum arquiteto gaúcho se “infiltra” no contexto porto-alegrense, antes de 
Holanda Mendonça em larga escala, já que se reconhecem os mesmos 
cânones de referência de usa origem − a ENBA/FNA − no próprio IBA, o que 
legitima os arquitetos gaúchos à pratica, nos mesmos moldes de Holanda 
Mendonça.  

 Comas ainda afirma na sua edição que no cômputo geral não há obra-prima em 
Porto Alegre com o mesmo brilho das obras de Lucio, Niemeyer, Reidy, Moreira, 
dos Irmãos  Roberto, de Rino Levi e Vila Nova Artigas. Deve-se reconhecer no 
grupo de arquitetos porto-alegrenses brilhantismo, porém não obras-primas, 
segundo Comas. 

Apesar de sua primazia e da origem direta na ENBA/FNA, pode-se considerar 
que os cânones modernistas de referência de Holanda Mendonça seriam 
também os cânones  de referência dos demais arquitetos gaúchos. Depois de 
seus projetos de caráter público e de menor porte ou importância, o fato de 
estar vinculado a uma grande construtora é um dos fatores que oportunizam ao 
arquiteto a execução de grandes projetos e a conquista de clientes especiais. E 
este é um diferencial. A matriz, em Holanda Mendonça, embora não seguida na 
íntegra pelo grupo porto-alegrense, representa uma confirmação, um paralelo
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palpável para a inserção de elementos comuns nas suas obras. E é o que se 
vislumbra no restante da década de 50 na capital do estado.        

Em seus compromissos e ao longo de sua curta e fulminante trajetória, Holanda 
Mendonça abre mão de uma série de fundamentos ortodoxos e radicais do 
modernismo. Faz uma arquitetura que cumpre com a demanda do mercado 
imobiliário, flexibilizando aqueles conteúdos. Nesse sentido talvez tenha sido 
dos primeiros a flexibilizar os conteúdos da escola carioca, em intervenções nas 
quais é visível e perceptível uma inserção superficial ou epidérmica dessa 
doutrina.  

Os exemplares com aspectos não satisfatórios dentro dos padrões estudados 
oriundos da escola carioca, se comparadas às suas melhores obras, retratam 
processo de amadurecimento projetual do arquiteto, desmitificando a construção 
da imagem de um arquiteto brilhante, sem concessões, tão presente na 
historiografia da arquitetura brasileira. 

Talvez a maior contribuição da tese, além do aspecto documental e analítico, 
seja assinalar que o avanço da disciplina da arquitetura e a difusão de novos 
paradigmas também se dá a partir da produção média de arquitetos de ofício, 
capazes de utilizar e manipular um repertório de elementos comuns, assentados 
pelas referências eruditas precedentes e validados pela exemplaridade dos 
precursores. 

Holanda Mendonça é um deles, e pela contribuição precoce e concentrada 
assume o papel indiscutível de pioneiro regional na introdução e difusão da 
arquitetura moderna no Sul.   
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