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Referências

Rua Mossoró, 510
No dia 29 de agosto de 2010, a casa amanheceu em escombros. Era domingo.
Domingo das ruas silenciosas e bairros calados, como costuma ser o domingo.
Cacos de tijolo por todos os lados. Muito entulho. Nada de telhas, caibros, portas,
janelas. Já estava despida. Não tinha mais nada quando derrubaram suas paredes.
No meio do que restava por ali, indiferente, os ferros da escada coloridos de azul,
rosa, amarelo, única coisa que podia trazer a memória daquela casa. Eram bem
clarinhos, tons pastéis. Deles, a prova, ali, no meio do cinza do nada e do domingo.
Mas já estavam mesmo para derrubar. Só não se sabia o dia, nem quando seria
exatamente – se em uma quinta, se em uma sexta. Porque desapareceu assim para
não ser mais nada no domingo. E não foi só, junto vieram abaixo as duas casas
vizinhas.
No lugar onde ficavam, erguer-se-á um edifício de apartamentos. Apartamentos
pequenos, dois ou três quartos. Dois ou quatro apartamentos por andar, em torre de
tantos muitos andares. Novas famílias devem habitá-los quando tudo estiver
concluído. Famílias como aquela família, um casal e seus filhos, que nos anos 1950
começavam outro tempo.
A mudança para uma casa novinha e maior na rua Mossoró, 510, que abrigasse o berço
do bebê, que não cabia na casa alugada; que desse conforto às duas tias, que
ganhariam quarto no térreo; que abrigasse sem aperto a cama das três filhas moças.
Tudo pensado com muito cuidado e conversado com o arquiteto que para aquela
família apresentou uma casa ampla de dois pavimentos, com jardim na frente,
garagem aos fundos, terraço no primeiro andar e uma sala com panos de vidro no
térreo. Proposta nova. Desenho de estilo diferente. Pilastras que agora chamavam
pilotis, pavimentos um sobre o outro como se fossem caixotes empilhados. E, para
iluminar e ventilar, emprego de cobogó, agora em voga. De usual só a telha à
mostra.
Destoava até das outras casas da rua. Sete casas de cada lado, naquele trecho
cortado pelas av. Campos Sales e Prudente de Morais. Na esquina com a Prudente
de Morais, de um lado ficava a casa do advogado Eider Furtado, hoje uma clínica
odontológica, Paulident Odontologia, 459, Petrópolis; do outro, a casa do deputado
Djalma Marinho, atual Centro Empresarial Djalma Marinho, 507, Tirol –
atualmente descaracterizadas. Charmosas que eram, e que são as que ainda
sobram, no seu estilo neocolonial de duas águas e telha aparente, como as duas
vizinhas e fronteiriças. Uma, já derrubada, a número 520, pertencia ao comerciante
e proprietário de fábrica de mosaico na Ribeira, Antônio Justino Bezerra1. A outra
residência, que divisava com a casa 510 de propriedade do diretor da Associação de
Poupança do Estado do Rio Grande do Norte (APERN), Olímpio Procópio de
Moura, agora também vinha abaixo.

1

Antônio Justino se
mudara para a rua
Mossoró no começo dos
anos 1950, aos 53 anos
de idade, com esposa e
filhos. Ergueu palacete
em estilo neocolonial,
cópia da residência do
seu amigo Joaquim
Duarte no Recife/PE.
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Pavimento Térreo

Residência Rua
Mossoró, 510
Projeto Arialdo Pinho
Natal/RN, 1955

Pavimento Superior
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Projeto de Arialdo Pinho,
1955. Residência de Paulo
Sobral. Elementos que
formam o repertório da
arquitetura moderna.
Rua Mossoró, 510, Tirol,
Natal/RN. Foto, fotógrafo
desconhecido, 1956.
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Municipal Manuel Texeira
de Moura, criava o terceiro
bairro da cidade, Cidade
Nova, com quatro avenidas,
da Deodoro da Fonseca até
a Campos Sales, e seis ruas,
da Seridó à Açu.
3
Há três sistemas básicos
de construção das cidades:
o ortogonal, o radial e o
triangular; bem como
variantes que resultam da
combinação dos três. O
objetivo técnico de um
plano é regular a malha
viária. ROSSI, Aldo. A
arquitetura da cidade,
2001.
4
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julho de 1903, art. único,
estabelece: “fica o
Presidente da Intendência
autorizado a contratar com
o engenheiro Antonio
Polidrelli a planta dos três
bairros desta capital pela
importância de dois contos
e quinhentos mil réis”.
5

CASCUDO, Luís da
Câmara. História da
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Fernandes de. Evolução
urbana de Natal em 400
anos (1599-1999), 1999.
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MIRANDA, João Maurício
Fernandes de. Evolução
urbana de Natal em 400
anos (1599-1999), 1999, p.
64.
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O canteiro central da rua Mossoró marca o limite entre dois bairros da cidade:
Petrópolis e Tirol. Dois bairros novos da cidade que nasceram da expansão planejada
pela Intendência Municipal em 19012. A Resolução número 55, de 30 de dezembro de
1901, trazia as especificações. Tratava-se de um plano de demarcação de terreno
que consistia na divisão dos lotes, definição de praças e canteiros e traçado das ruas
e avenidas. Um plano de urbanização sistematizado para a região conhecida como
Cidade Nova. Bem próxima das dunas, onde antes só havia cajuais e sítios, distante da
Natal antiga que se resumia aos bairros Rocas, Ribeira, Cidade Alta e Alecrim.
O Plano Geral de Sistematização de Natal (1901-1904), o primeiro plano diretor da cidade3,
assumia para Petrópolis e Tirol, a Cidade Nova, a forma de grelha, por serem os quadrados e
retângulos que as ruas e avenidas cortam, de tamanho diferente. Ampliado durante a sua
execução, coube ao agrimensor italiano Antonio Polidrelli4 riscar a área, traçando no eixo
horizontal (leste/oeste) as avenidas e, no eixo vertical (norte/sul), as ruas.
As avenidas recebem o nome dos presidentes brasileiros: Deodoro da Fonseca,
Floriano Peixoto, Prudente de Morais, Campos Sales, Rodrigues Alves, Afonso
Pena e Hermes da Fonseca; as ruas, os nomes dos rios do Rio Grande do Norte, da
primeira, rua Seridó, até a última, rua Ceará-Mirim. Pela ordem: Seridó, Potengi,
Trairi, Mipibu, Mossoró, Açu, Jundiaí, Apodi, Maxaranguape e Ceará-Mirim. Total
de sete avenidas e dez ruas.
O plano correspondia a uma área de aproximadamente 1.648.510 metros
quadrados distribuídos em sessenta quarteirões5, originalmente quarenta e oito6.
As casas deveriam ser construídas com cinco metros de distância umas das outras,
segundo as determinações municipais. O sistema reticulado correspondia à
preocupação com a saúde e a higiene pública, que determinava recuo entre as
residências, o que redundaria em um novo desenho urbano. O arquiteto João
Maurício de Miranda7 explica que o plano de retícula modular (grelha), o mesmo
utilizado por Antonio Polidrelli, foi invenção de Hipódamo, arquiteto e urbanista
da cidade-estado grega de Mileto, que viveu em 470 a.C.. Assim como Hipódamo,
Polidrelli também construiu uma retícula de quadrados, não muito uniformes, sem
levar em consideração os obstáculos que ofereciam os acidentes do terreno8.
A urbanização da área da Cidade Nova integrava o projeto de modernização do
grupo republicano comandado por Pedro Velho de Albuquerque Maranhão, por
essa razão Petrópolis – Petro, Pedro; polis, cidade – recebe esse nome em
homenagem ao oligarca. Petrópolis, então, “cidade de Pedro”.
Alberto Maranhão apresentou as razões a Cascudo em carta datada de 26 de junho
de 1940, dizendo: Petrópolis e Tirol nasceram assim: a bela colina denominada o
Monte tinha na ponta norte uma casinha de porta e janela e fazia parte da

propriedade Sítio do Jacob, adquirida pelo velho Jovino Barreto e herdada por seus
filhos entre os quais minha mulher. Essa propriedade se prolongava até à de
Joaquim Manuel e entre as duas mandei abrir a avenida que vai desde a atual praça
Pedro Velho até o alto onde hoje é a entrada para o Hospital, primeiramente, Jovino
Barreto e, atualmente, dr. Miguel Couto [Hospital Universitário Onofre Lopes].
Depois da de Joaquim Manuel seguia-se propriedade de Teófilo Brandão e depois,
para o sul, a de Olímpio Tavares, hoje dos herdeiros de Antônio Ferreira Pinto, e por
último a de João Olímpio, que já tinha então grande casa, onde morreu o padre João
Maria. Considerando a beleza da colina, lembrei-me criar o novo bairro e o fiz
pensando na Petrópolis fluminense, dos veranistas do Rio, a cidade dos diários, e
nome de Pedro Velho9.
Antes de ser Petrópolis, aquela área do planalto chamava-se Belo Monte, ou
Belmonte, em razão de ser uma colina. A poetiza Palmyra Wanderley canta Petrópolis
no poema “Petrópolis e a colina do sonho”. Uma viagem lírico-sentimental pela colina.
Exalta o alto do Juruá (entre Petrópolis e a praia de Areia Preta) e a onda verde da
vegetação; o rio Potengi, que se avista do alto; as dunas alvas, pertinho do mar; o
horizonte que se fita aberto abraçando o oceano. Petrópolis é a colina do sonho, é
subir a ladeira e chegar às estrelas, é tocar o sol com as mãos, luar, floração. Petrópolis, o
“mais formoso bairro de Natal, é a vida do que há de melhor”. Mar tão azul quanto o
céu...
Belmonte/Belo Monte era espaço das residências de veraneio das famílias
abastadas da Ribeira e Cidade Alta. O industrial Juvino Barreto, proprietário do
prédio que hoje serve ao Colégio Salesiano, na Ribeira, e da fábrica de tecidos, onde
atualmente está a Caixa Econômica, era também dono de terras em Belo Monte.
Com o seu falecimento, os herdeiros, ao tomarem posse do terreno, erguem casas de
veraneio. A viúva, Inês Barreto, constrói onde hoje é o Centro de Turismo; seu
genro, Alberto Maranhão, torna-se vizinho da viúva ao sul, onde nos dias atuais está
o Hospital Onofre Lopes. Em frente à praça Pedro Velho, o desembargador
Ferreira Chaves ergue casa de morada, a vila Cicinato, depois residência oficial
dos governadores. Chegara o tempo em que Petrópolis e Tirol seriam tomados
por vilas.
Lauro Pinto em seu livro Natal que eu vi dedica capítulo às casas patriarcais, dentre
elas cita um exemplo do que eram as vilas natalenses de Petrópolis e Tirol: Mansão
construída no ano de 1911, pelo Major José Mariano Pinto, funcionário e industrial,
à av. Deodoro, 446. Ficava localizada em um imenso sítio com cem metros de frente
por oitenta de fundo. Quase todo o material foi importado da Bélgica, como sejam:
vidros, mosaico, forros, etc. Não era luxuosa, mas de bom gosto e sólida construção.
No vasto quintal, pomar com uma variedade de fruteiras mais diversas: coqueiros,
mangueiras, sapotizeiros, pitangueiras, abacateiros, jaqueiras, pitombeiras,

Centro de Turismo
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CASCUDO, Luís da
Câmara. História da
cidade do Natal, 1999,
p. 352.

Hospital Onofre Lopes

Escola Anísio Teixeira, antiga
residência dos governadores, praça
Cívica.
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PINTO, Lauro. Natal
que eu vi, 1971, p.79.

cajueiros, bananeiras, romãzeiras, genipapeiros, maracujá, abiu, laranjeira, frutapão, goiabeira, araçazeiro e jambeiro. Pra coroar: quatro pés de café. Hoje, é de
propriedade dos herdeiros do Sr. Oscar Rubens de Paula10.
Tirol recebeu de Alberto Maranhão, então governador do estado, essa
denominação em referência à região de Tirol na Áustria – na verdade, um estado da
federação. No Tirol natalense, ergueram vivendas, projetos do arquiteto Herculano
Ramos. Vivendas-vilas que nomearam de Betânia, Pretoria, Quinta dos Cajuais,
vila Amélia (chácara Cascudo) e Senegal.

Quartel do 16º Regimento de
Infantaria

Senegal pertencente a Quincas Moura, atual Aeroclube, na av. Hermes da Fonseca;
seu vizinho, em frente, era o governador Alberto Maranhão, onde hoje está sediado
o Quartel do 16 Regimento de Infantaria (1942). Alberto Maranhão ergueu vivenda
com poço tubular e piscina.
Dois bairros de lenta ocupação. Vilas, vivendas, chácaras, sítios enormes das
famílias abastadas e conhecidas da cidade nos anos 1910, 1920 e 1930. Depois
preenchidos por residências nos anos 1950 e 1960.
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Entrevista com o
arquiteto Moacyr
Gomes da Costa,
Natal/RN, 2010.

Casário da Vila São José
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Uma experiência nova para a cidade, nos anos 1950, partiu do empresário Ciro
Barreto de Paiva, que em Petrópolis, entre as ruas Potengi e Trairi, fronteira com o
morro de Mãe Luiza, construiu condomínio de casas, conjunto habitacional, o
primeiro do gênero na cidade. Conjunto de casas com financiamento da Caixa, um
condomínio aberto, porque as ruas eram públicas. Havia quatro ou cinco padrões
de projetos, o sujeito escolhia e executava, reformei até uma casa na Cirolândia, a
casa de Hélio Nelson, afirma o arquiteto Moacyr Gomes11. Residência situada na
esquina da rua Trairi com a av. Hermes da Fonseca, próxima ao Mercado de
Petrópolis, ainda hoje de pé. Posteriormente, a vila recebe a denominação de
Cirolândia, em homenagem ao seu fundador. Na Hermes da Fonseca, outra
experiência similar. Em 1949, inaugura-se a vila São José. Vila dos sargentos, com
sessenta casas projetadas para os oficiais do 16 Regimento de Infantaria. A cidade
que antes se esparramava em vivendas se espremia em casas de residência.
Construída em 1955, a casa da Mossoró, 510, pertencia ao Tirol. A família nem
mudava de bairro, vinha de uma casa alugada ali perto, pequena, e depois menor
ainda, para um casal, três filhas, um bebê e duas tias velhas. Ficava na esquina da
Prudente de Morais com a Jundiaí, 454. Saíam da casa geminada e rua de barro,
para casa de dois pavimentos, jardim e garagem e rua não pavimentada. Última
casa erguida naquele trecho da rua Mossoró, e não a primeira a ser derrubada.
Antes dela, coisa dos anos 1990, a casa vizinha, Mossoró, 520, do comerciante
Antônio Justino Bezerra, cedeu espaço para a construção do condomínio Villa
Lobos.

Ao ceder espaço para a construção de um edifício de apartamentos, o terreno da
Mossoró, 510, volta a tal qual quando o dr. Paulo Sobral resolveu comprá-lo. Aos 45
anos, médico obstetra, formado na Faculdade de Medicina da Bahia em 1933, com
consultório na Ribeira e serviços prestados também na Maternidade Januário
Cicco12, casado com Abigail Nobre, pernambucana e professora diplomada, pai de
quatro filhos, três meninas e um menino. Não se sabe como entregou aos cuidados
da planta ao prático Arialdo Pinho, que seria também responsável por outros
projetos de mesmo estilo moderno na capital. Moacyr Gomes, arquiteto que privou
da companhia de Arialdo Pinho, comenta: Conheci Arialdo quando vim a Natal em
1955. Ele estava no auge. Veja como ele arrumou uma boa solução, um terreno
estreito, ingrato, veja como ele conseguiu fazer uma casa aí13.
O contrato de empreitada foi firmado com o construtor e engenheiro civil Gentil
Ferreira de Souza, cunhado de dr. Paulo. No terreno se construiria um prédio
residencial de dois pavimentos a ser entregue 280 dias após o início da obra,
condicionada à concessão do financiamento pela Caixa Econômica Federal do Rio
Grande do Norte. No contrato, uma cláusula especificava que nenhuma modificação
do projeto e especificações poderá ser feito por ordem dos proprietários. A Caixa
Econômica tinha direito de fiscalizar a execução da obra. A construção estava
orçada em CR$ 400.000 (quatrocentos mil cruzeiros), e a Caixa financiou CR$
300.000 (trezentos mil cruzeiros). A casa começou assim: alicerce e aterros, depois
estrutura e placa do forro; cobertura e reboco das paredes internas; instalações
sanitárias; ladrilhos, portas, janelas e armários. Por fim, o habite-se e as chaves.
Dr. Paulo partia para a sua primeira casa própria após uma sucessão de mudanças
por casas alugadas. Começou com o modesto enxoval da noiva quando casaram no
Recife/PE em 1937 e subiram para Martins/RN no mesmo ano, onde o médico
assumiria o seu primeiro posto no estado, levando na bagagem os poucos pertences
e o piano de dona Abigail. De lá, mudariam apenas em 1941, com a pequena Regina
Maria, com quatro anos, para Ceará-Mirim/RN, para o novo posto de trabalho, em
casa alugada e móveis presenteados pelo cunhado de Paulo, Vital Correia.

Residência de Antônio Justino
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“Em 27 de agosto [de
1951], foram criadas no
Hospital Miguel Couto
as clínicas de
neurologia,
gastroenterologia,
ginecologia e urologia.
Na maternidade já
trabalhavam os
obstetras Joaquim Luiz
Cunha e Paulo Sobral,
tendo o Dr. João Tinôco
como vice-diretor, além
do pediatra Heriberto
Bezerra, que assumia o
berçário Yvette Cicco e
o Serviço de
Puricultura”. ARAÚJO,
Iaperi. Januário Cicco:
um homem além do seu
tempo, 1985, p. 58.
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Entrevista com o
arquiteto Moacyr
Gomes da Costa,
Natal/RN, 2010.

Vital era atualizado nas novidades da época. Estela, sua esposa, foi a primeira na
cidade a possuir um fole que substituía o abanador do ferro de engomar. Tinha tudo
que se podia precisar. Exagerado, comprava tudo em duplicata. Sala de jantar tinha
mais de uma, geladeira, também. Não permitiu que Paulo e Abigail comprassem
nada, como tinha mais de uma peça de tudo, presenteou-os com uma sala de jantar:
mesa, cadeiras e guarda-louça. E não doou mais porque o casal não aceitou.
Nasceram em Ceará-Mirim as filhas do dr. Paulo e de dona Abigail, Miriam Lúcia e
Gisélia Maria. Em 1945, já estavam em Natal em casa na rua General Osório, Cidade
Alta. Depois, mudam-se para a rua Trairi. Nesse momento, Abigail traz do Recife as
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duas tias que a criaram, Maria e Véssia, para morar com o casal e as filhas. Época em
que Abigail engravida e espera Paulo Roberto; quando dr. Paulo compra terreno na
rua Mossoró, consegue um financiamento na Caixa e procura o prático Arialdo
Pinho para traçar o desenho.

Associação Médica do RN
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Entrevista com o
arquiteto Moacyr
Gomes, Natal/RN,
2010.

Arialdo era mineiro, veio do Rio de Janeiro/RJ contratado pelo governador do
estado do Rio Grande do Norte, Silvio Pedroza, para montar o teto de madeira do
ginásio esportivo do Atheneu (1954), na rua Seridó. As peças vieram do Rio de
Janeiro em caminhões, havia uma numeração em cada peça para que se procedesse
sem erro o encaixe. Conta a história oral que aqui foi ficando e recebendo
encomendas, sobretudo de residências, em virtude da ocupação de Petrópolis e Tirol.
Alguns exemplares sobrevivem. Conservam as mesmas características, dentre eles
(na rua Açu, 533, Tirol, no trecho entre as av. Campos Sales e Rodrigues Alves), estão
a residência que pertenceu ao médico Heriberto Bezerra e o prédio-sede da
Associação Médica do Rio Grande do Norte, av. Hermes da Fonseca, 1396, Tirol.
O arquiteto Moacyr Gomes, que trabalhou em parceria com Arialdo Pinho,
apresenta-o como pesquisador da arquitetura, com bom repertório cultural. Não
deixou nenhuma obra de destaque, mas foi quem trouxe para Natal o estilo da
arquitetura moderna. Fizemos trabalhos em parceria. Era um dos únicos papos
sobre arquitetura em Natal no começo dos anos 1950, só tinha ele para conversar
sobre arquitetura. Afável, simpático, bem relacionado. Pessoa querida da
sociedade. Morava no Tirol, num beco bem acanhado onde mantinha também seu
escritório14. Naquele tempo, escritório de arquiteto era uma prancheta e um birô em
um quarto dos fundos ou na garagem. Arialdo fazia moda e saía na crônica social,
“ontem foi visto trajando terno de linho no Grande Ponto”. Chateou-se com a
campanha que moveram contra ele, por não possuir diploma de arquiteto, e
mudou-se para Fortaleza/CE. Lá deu certo, embora tenha enfrentado a mesma
resistência dos concorrentes.
A arquitetura moderna era inovação. O estilo que dominava era o neocolonial
(tradicional) e não se construía de outra forma. Uma arquitetura que poderia ou
não ter adorno, dependia dos recursos do cliente. A arquitetura brasileira, desde o
período colonial, foi simples, desprovida de fausto, principalmente em cidades
mais pobres como Natal. Uma arquitetura cuja aparência era de vila portuguesa, de
casas alinhadas com a rua e coladas umas as outras, imagens antigas da Cidade Alta
e da Ribeira. Quando não, sobrado ou casa térrea. Nas áreas mais afastadas como
Petrópolis e Tirol encontravam-se chácaras, vilas e vivendas.

Exemplar da arquitetura moderna,
hoje, Gabinete de Gestão Integrada
de Segurança Pública. Av. Hermes
da Fonseca, 1174, Tirol.

14

Aqui ou acolá, sobretudo nos prédios públicos, em razão de o erário dispor de mais
recursos, aplicavam-se os elementos do neoclássico. O neoclássico trazia do
clássico as escadarias e frontões de pedra na fachada dos edifícios, o uso de vidros

coloridos nas janelas e portas, vaso de louça na fachada, platibandas, colunas, porões
elevados (casas elevadas em relação ao nível da rua) e edifícios distanciados um dos
outros. Em Natal, é a arquitetura que desponta no começo do século com a expansão
da cidade e a construção de prédios públicos. O prédio que abriga a Maternidade
Januário Cicco, av. Nilo Peçanha, 259, Petrópolis, é um exemplo. Sua construção
começa nos anos 1930, mas apenas nos anos 1940 o prédio é dado por pronto.
Ocupado pelos militares em razão da Segunda Grande Guerra, só com o término da
guerra efetiva-se Maternidade. A fachada denota todos os elementos do estilo,
como a simetria na distribuição de portas e janelas e a presença do pórtico de
entrada no centro. Pé direito altíssimo. O professor Pedro Lima identifica também
elementos do Barroco, nos frontões de inspiração barroca que arrematam o corpo
da entrada principal e dos corpos laterais pode-se observar as rosáceas desenhadas
com azulejos; as portas de entrada e algumas janelas do segundo e do terceiro
pavimentos são arrematadas em arco pleno; a cobertura do prédio ostenta telhas
coloniais, sem platibandas; e a cobertura do pórtico de entrada foi concebida como
uma varanda definida por uma balaustrada ornamentada com jarros15.

Maternidade Januário Cicco
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Arcadas nos vãos, nas janelas e nas portas compõem o desenho. Comum ao estilo
eclético que se emprega na Prefeitura de Natal (1922), projeto do arquiteto italiano
Miguel Micucci, e no Teatro Alberto Maranhão (1910), após reforma empreendida
pelo arquiteto Herculano Ramos.
Herculano Ramos foi o arquiteto em Natal (no período de 1904-1914) da
arquitetura tradicional. Formado pela Academia Imperial de Belas Artes do Rio de
Janeiro, fez trabalhos em diversos estados do Brasil. Em Fortaleza/CE, foi o
responsável pela decoração do Teatro José de Alencar. Dentre os projetos do
arquiteto em Natal, ainda hoje de pé, encontram-se a sede da OAB/RN, na av.
Câmara Cascudo, 478, Cidade Alta, e o Grupo Escolar Augusto Severo, na praça
Augusto Severo, Ribeira, vizinho ao Teatro Alberto Maranhão. Escreveu Cascudo:
pintor, desenhista, cenógrafo. Ainda restam exemplos seus. Edificou muita casa
bonita. Ganhava dinheiro e fazia casa própria. Vendia e recomeçava. Ergueu três e
ficou sem nenhuma16.
Havia uma disputa nacional nos fóruns de arquitetura entre o neocolonial
(tradicional) e o moderno. Escolas, jornais, associação de arquitetos repartiam a
arquitetura no Brasil em duas vertentes. Uma delas, o retorno ao colonial; a outra,
uma opção pelo moderno. O estilo neocolonial (que buscava um retorno à
arquitetura colonial) tinha por fundamento ideológico o nacionalismo reinante no
Brasil. Compunha-se na verdade de uma variação do ecletismo. Seu apogeu se deu
nos anos 1920 e continuou em constante rivalidade com a arquitetura moderna. O
último exemplar neocolonial de monta, erguido em São Paulo/SP, foi o prédio da
Faculdade de Direito (1939), projeto do engenheiro civil Ricardo Severo.

Prédio sede da prefeitura, Natal/RN.
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A opção pelo moderno fundamenta-se nas ideias do arquiteto franco-suíço Le
Corbusier, sobretudo na decisiva influência que deixou quando de sua passagem
pelo Brasil no ano de 1929, em sua primeira viagem pela América do Sul. Lúcio
Costa, o futuro arquiteto do Plano Piloto de Brasília17, naquele tempo um dos mais
atuantes do Brasil, já era filiado a ideias ditas modernizantes.
Costa, que no tempo da faculdade foi expoente do movimento neocolonial, naquele
momento abandonava a corrente tradicionalista de apoio ao neocolonial do médico
José Mariano Filho e do engenheiro português Ricardo Severo, que apelavam para
o nacionalismo e o espírito nacional. Após se deparar com os preceitos da
arquitetura moderna e suas possibilidades expostas, particularmente nos escritos
dos arquitetos Gregori Warchavchik e Le Corbusier, Lúcio Costa passa a promover
a bandeira do moderno. O maior campo da disputa no Brasil entre tradicionais e
modernos era a Escola Nacional de Arquitetura do Rio de Janeiro/RJ. Lúcio Costa,
nos anos 1930, aos 28 anos, diretor da faculdade, reforçou a linha dos modernos,
especialmente ao convidar o arquiteto Gregori Warchavchik, que implantou a
arquitetura moderna em São Paulo/SP, para atuar como professor.
Em artigo publicado em O Globo (dez., 1930), Lúcio Costa explana sua proposta
para a escola: A reforma visará aparelhar a escola de um ensino técnico-científico
tanto quanto possível perfeito para orientar o ensino artístico no sentido de uma
perfeita harmonia com a construção. Os clássicos serão estudados como disciplina;
os estilos históricos como orientação crítica, e não para aplicação direta. Acho
indispensável que os novos arquitetos deixem a escola conhecendo perfeitamente a
nossa arquitetura da época colonial, não com o intuito da transposição ridícula de
seus motivos, não de mandar fazer falsos móveis de jacarandá – os verdadeiros são
lindos –, mas de aprender as boas lições que ela nos dá de simplicidade, perfeita
adaptação ao meio e à função, e consequente beleza18.
Abelardo de Sousa, arquiteto e aluno da escola, depõe sobre o que foi a revolução de
Lúcio Costa: os novos professores lecionavam apenas nos três primeiros anos, nós,
seus alunos, com grande entusiasmo, passamos a estudar temas mais práticos
como “casa mínima”, posto de gasolina, grupos escolares, equipamentos de cozinha
e banheiros. Esses temas eram estudados em todos os seus mínimos detalhes,
observando o seu funcionamento com muito cuidado. E esta já era uma coisa que
até então nós desconhecíamos: a função da coisa que éramos chamados a projetar.
Era a função de cada cômodo; era a utilidade da cozinha, observando seu
funcionamento e a disposição de seu equipamento; era a interligação desses
cômodos, mais os quartos e salas, que dava a funcionalidade da planta. Tínhamos
uma planta livre, sem os cânones e a simetria até então obrigatórios. Podíamos criar
uma fachada, uma cobertura e uma estrutura.

Reidy também foi professor da escola de arquitetura, acrescenta o arquiteto
potiguar e aluno da escola do Rio, Moacyr Gomes19. Continuando, afirma:
inclusive me matriculei num curso de extensão em urbanismo, que ele iria
ministrar, mas um desentendimento com o reitor, me parece, fez com que
entregasse a cadeira. Desisti do curso de extensão, porque o curso era aquele
professor, aquele grande arquiteto.
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Na faculdade se respeitava os grandes mestres, Niemeyer, Reidy, Lúcio Costa,
discutíamos as suas ideias com respeito. As ideias de Lúcio Costa estavam
presentes, apesar de não comandar a escola nacional no meu tempo de estudante. A
postura do arquiteto depois de Lúcio Costa não era mais a de super astro, mas de
operário. O arquiteto é um executor de obras. Arquiteto era aquele que deveria não
só entender muito bem de desenho, mas também saber pegar numa colher de
pedreiro e levantar uma parede. Fui também aluno na escola de arquitetura do
matemático e intelectual Júlio César de Mello e Sousa, o Malba Tahan.
Engenheiro civil e professor da escola de arquitetura, Júlio foi o responsável pela
aplicação dos exames preliminares para ingresso na escola de arquitetura quando
Moacyr Gomes prestou o exame pela primeira vez. Muito nervoso na hora de sorteio
do ponto e não tão preparado assim me vi em apuros quando o ponto sorteado pelo
professor foi aplicar o teorema de Pitágoras. Fiquei nervoso, e ele lá paciente e
brincalhão esperou que eu desenhasse, o que fiz, e acertei, mas na hora do cálculo
me perdi, ele, o professor, olhou para mim, perguntou, meu filho quantos anos você
tem, e eu, 19, ele, daria tudo para ter a sua idade, uma idade boa, quando ainda se
pode aprender as coisas, e a turma, que também prestava exame, de gozação. Disse,
olhe, não é possível ser aprovado se não sabe fazer este cálculo, a turma rindo, e ele,
não estou de gozação, e você veio de onde meu filho, Rio Grande do Norte,
professor. Ele, um homem estudioso, foi logo dizendo terra de bons escritores, a
poeta Auta de Souza, o aviador Augusto Severo; pois, disse para encerrar, procure
um bom cursinho, estude, e tente próximo ano.
Eu fiquei com aquilo do cursinho na cabeça, era a única alternativa. Na mesma
semana, quando me dirigia ao estádio para ver um jogo do Flamengo, tomei o
bonde, e o bonde passava na rua da casa do professor, tomei coragem, desci lá,
avistei logo da rua, pela janela, o professor na biblioteca, de pé, andava de um lado
para o outro com um livro na mão, mandei anunciar a minha presença pelo
mordomo e o professor me atendeu. Professor qual o cursinho que posso fazer, o
senhor disse que lhe procurasse, coisa e tal, ele, pois não, posso indicar o cursinho
de um amigo, o melhor da cidade, o professor Lauro Pastor, a mensalidade é alta,
você pode pagar? Disse que meu ordenado era pouco, e era, e não tinha mesmo
como bancar o cursinho, só se fosse uma matéria por ano, e não ia acabar era nunca,
porque além de matemática, tinha física, geometria descritiva, e por aí vai...
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Ele resolveu a questão enviando bilhete ao professor Lauro falando da minha falta
de condições e do meu desejo de cursar arquitetura, perguntando o que ele poderia
fazer por mim, no bilhete ia assim: estou mandando mais um daqueles estudantes
renitentes e corajosos. Professor Lauro me recebeu, deu um bom desconto e fiz as
matérias. Era tudo muito difícil, imagine que estudava matemática num livro em
língua francesa lendo num banco de jardim porque o quarto da pensão era quente.
Quando nos formamos, o professor Júlio foi paraninfo da turma, e no almoço de
confraternização ao me cumprimentar me desejou sorte e disse que se comentava
que pelo meu desempenho na faculdade seria um bom arquiteto20.
Posteriormente, demitido do cargo de diretor, Lúcio Costa volta-se para o exercício
da profissão. Seu entusiasmo pela proposta moderna o levou a uma parceria com o
arquiteto das experiências modernas, Gregori Warchavchik. Foram sócios na firma
Warchavchik & Costa Arquitetos até 1933, depois Lúcio Costa associou-se ao
arquiteto Carlos Leão (1936).
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Warchavchik havia transmitido a Lúcio Costa nos seus artigos e na convivência uma
noção cara à arquitetura moderna, expressa em artigo publicado no Correio da
Manhã (nov., 1925): uma casa é, no final das contas, uma máquina cujo
aperfeiçoamento técnico permite, por exemplo, uma distribuição racional de luz,
calor, água fria e quente etc. Mais adiante, diz: construir uma casa a mais cômoda e
barata possível, eis o que deve preocupar o arquiteto construtor de nossa época de
capitalismo incipiente, onde a questão da economia predomina sobre todas as
demais. A beleza da fachada tem que resultar da racionalidade do plano da
disposição interior, como a forma da máquina é determinada pelo mecanismo que é
a sua alma21.
A dificuldade em ter acesso e meios materiais para realização de obras modernas no
estilo moderno levou ao fim a sociedade Warchavchik, como relata Lúcio Costa:
Nossa última experiência acabou em fracasso [...]. Fizemos o projeto, foi aprovado,
iniciamos a construção. O Warchavchik tinha um grupo de operários excelente, um
mestre chamado Carlos, um italiano, tão bom que, com o terreno ruim, construiu
ele próprio um bate-estacas de madeira para fazer as fundações, estacas também de
madeira. Para verem como era diferente o clima da época, os operários não tinham
onde ficar, eu morava na casa do meu sogro, no Leme, na frente de um porão
enorme, e foram todos para lá até que se providenciasse casa para eles. Mas a coisa
não deu certo. De um lado, o proprietário se queixando da falta de eficiência das
firmas construtoras, do outro nós nos queixando da falta de verbas para quitar as
contas que iam se acumulando. Surgiu até uma briga séria, o negócio foi parar na
justiça, o Prudentinho era nosso advogado para romper o contrato. Isso acabou
com a firma22.

Não muito tempo depois, Lúcio Costa encontrou um ponto de equilíbrio para a nova
arquitetura ao lançar seu “manifesto” Razões da Nova Arquitetura (1934), quando
afirmou que incorporar a arquitetura moderna dos pontos de Le Corbusier não
significava romper com a linha histórica, evolutiva, e as características da
tradicional arquitetura brasileira. A arquitetura moderna não era desfavorável;
pelo contrário, ao preconizar que o espaço onde se insere deve ser a ele integrado,
reforçou elementos e materiais da arquitetura já feita no Brasil. O cobogó, utilizado
largamente pela nova arquitetura, atendia às características de ordem climática,
servindo à ventilação e à iluminação dos ambientes.
Lúcio Costa, a partir de então mentor teórico do movimento no Brasil, procurou
demonstrar que a arquitetura moderna não estava desvinculada do ambiente, da
cultura e dos costumes do brasileiro. A arquitetura era construção, materiais
empregados, clima, ambiente e época. O estilo espelhava não só o lugar, mas
também o tempo. Lúcio Costa era o único capaz de responder à crítica que vinha dos
jornais pela pena do paladino da arquitetura tradicional, José Marianno Carneiro
da Cunha Filho. José Marianno vociferava que a nova arquitetura destruía o
sentimento de tradição nacional. A arquitetura deveria seguir a tradição. Respeitar
a brasilidade. Lúcio costa era a melhor resposta para junção das lições da
tradicional arquitetura brasileira com os preceitos da moderna arquitetura de Le
Corbusier, que em aspectos formais era mesmo outra coisa.
A moderna arquitetura era outra coisa. Uso do vidro na frente, telhado embutido,
calha no centro, calha em balanço por fora e linhas retas. Era o estilo novo da época.
Os princípios eram os volumes, cubos, balanços e muito vidro. Casa dita de “telhado
borboleta” em razão das duas águas convergirem para o centro. Na nova
arquitetura, as lajes e piso de piso e cobertura seriam de concreto, em substituição
às velhas estruturas de vigas de madeira, com soalho de tábuas longas e revestidas
por baixo com forros de estuque de madeira. Também as vigas e colunas eram agora
de concreto; as paredes de tijolos não mais seriam estruturais, mas funcionariam
apenas como painéis de vedação. Passavam, pois, a vigorar os princípios da planta
livre, com ampla flexibilidade, de modo que, pelo menos em teoria, somente seriam
satisfeitas nos projetos as exigências de funcionalidade e da própria composição23.
Também consequência da evolução tecnológica da época, a arquitetura moderna
tem por traço marcante, influenciada por Le Corbusier, a funcionalidade. A casa
funcional era máquina de morar: fundos, frentes ou lados viriam a ser jardins e
locais de estar, quando conveniente, e até mesmo as frentes, contra todos os
preconceitos, ostentariam pátios murados das novas áreas de serviço. A isso
corresponderia a possibilidade de mais eficaz disposição funcional, deslocando-se
salas e dormitórios para os locais melhor sombreados, conforme a condição do
clima. Corresponderia também claramente um desenvolvimento do paisagismo, de
modo a explorar cada parcela de área livre, ligando os espaços externos aos
internos24.
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Em Natal, a implantação do moderno foi obra de Arialdo Pinho, fez boa e grande
clientela no momento em que as famílias desejavam casas mais confortáveis e
modernas, outro tipo de moradia, de acordo com as novas possibilidades
econômicas de profissionais liberais em ascensão, tais como médicos, advogados e
funcionários públicos. O novo estilo arquitetônico era coqueluche. Os arquitetos
que desenhavam a cidade vinham de duas escolas. João Maurício Fernandes de
Miranda e Moacyr Gomes da Costa formados pela Faculdade Nacional de
Arquitetura, então Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, “escola carioca”.
Ubirajara Galvão, Daniel Hollanda e Raimundo Gomes estudaram juntos na
Faculdade de Arquitetura do Recife, na cidade do Recife/PE, formados pela “escola
pernambucana” de arquitetura.
As duas escolas definiram os padrões e o estilo da arquitetura moderna em Recife,
Natal, João Pessoa e Fortaleza. Foi o retorno desses potiguares arquitetos já
formados para Natal que estimulou e foi responsável pela difusão do estilo
moderno. Difusão, porque alguns elementos estruturais já tinham sido
empregados quando da construção das estações ferroviária e aeroportuária de
Natal (1935), integrantes do projeto realizado pelo escritório de Saturnino de Brito,
bem como do Mercado Público da Cidade Alta (1937), que apresentava fachada
totalmente destituída de ornamentos e, não só isso, empregava-se já do repertório
moderno de linhas retas na fachada.
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A escola do Recife nos anos 1950, quando passaram pelos seus bancos Ubirajara
Galvão, Daniel Hollanda e Raimundo Gomes, vinha de uma linha de renovação que
pendia para o estilo moderno, obra de dois professores que fizeram daquela
faculdade uma escola por impor no repertório moderno um traço local. Acácio Gil
Borsoi, arquiteto, vindo do Rio de Janeiro era um de seus professores e mentores.
Sua arquitetura debutava das lições de mestres da forma e traço, como Reidy e
Niemeyer. Borsoi inova no repertório moderno ao valorizar e aplicar nos seus
projetos o uso do tijolo aparente e da madeira. Outro nome da escola do Recife é o
português Delfim Amorim, que valorizava o emprego do concreto armado nas lajes
de concreto. Delfim aprimorou seu uso adaptando a laje para o clima da região, ao
instituir por cima da laje cobertura de telha canal. O vão entre a laje e a telha
assegurava o resfriamento do ar. Outra solução era o uso do azulejo para revestir as
paredes, escondendo o mofo e a umidade comum na casa brasileira25.

A casa 510 da Mossoró
Na casa 510 da rua Mossoró, entrava-se sempre pela areazinha após o terraço.
Areazinha interna, que sempre foi a parte mais usada da casa, era por onde se
circulava. Entrada e saída. Onde se recebiam as visitas para um dedo ou mais de
prosa. Sombreada por um jasmineiro, a área era de um balanço e conjunto de
cadeiras de ferro, espaço das conversas e da tevê que para lá se mudava no verão.
Agradável e ventilada, mas que quando chovia molhava tudo. A sala da frente pouco
se usava. Só em dia de festa. A razão era, mesmo com a cortina, estar muito
devassada, embora não tivesse esse negócio de ladrão, se via até o fundo da casa, a
vista de quem passava pela calçada; se não se abria a porta de vidro, apesar dos
cobogós (na sala), não ventilava. No cotidiano não se abria a porta, aliás, quatro,
duas fixas e duas móveis, corriam sobre trilho, de eucatex e furadinho em cima26.
Outro espaço que não se usava muito era a varanda de cima. Mal bolada porque só
se tinha acesso por uma porta no quarto do casal, e que vivia trancada em razão do
perigo que representava os quatro canos vazados e a veneziana, inclusive foi por ali
que um ladrão entrou certa vez27. Em compensação, o terraço de baixo e seu
prolongamento, a areazinha do jasmineiro, eram os mais usados da casa,
agradáveis e íntimos naquele tempo em que se recebia muita visita. A vida social era
de as pessoas se frequentarem, retribuírem visita, passarem para papear. Dr.
Maciel e dona Zuleide eram visitantes contumazes, as tias sempre recebiam visita
dos sobrinhos, das irmãs, sempre havia gente.
Os anos 1950 inauguravam o período das residências unifamiliares em Natal. O
profissional da arquitetura, segundo o arquiteto João Maurício de Miranda28, para
realizar um bom projeto que atendesse as necessidades do cliente, precisava
conhecer a família. Cada família tem uma maneira de viver, tem seus hábitos. O
projeto é algo muito particular. Por isso, cada projeto é diferente do outro. O
arquiteto tinha por missão captar como que era a família que encomendava a casa:
costumes, educação, cultura, individualidade. Tudo entrava no rol das soluções do
projeto. Às vezes, o cliente na ânsia de coisas novas vinha com uma revista para tirar
modelo. Uma ofensa ao arquiteto. Era da vez que o arquiteto João Maurício
mandava logo o cliente dar meia volta, dizia que ali havia gente, e gente capaz de
fazer, que não necessitava de imitação.
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O cliente acabava desistindo da casa da revista e voltava para conversar com o
arquiteto para contar como seria a casa dos seus sonhos. Divagava, divagava,
divagava... No meio das divagações, o arquiteto colhia os hábitos e a maneira de
viver do cliente. Descobria seu gosto e pensava o que seria necessário para atender a
suas necessidades. A entrevista era sempre a parte do conhecimento, tanto que com
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o esboço em mãos, quando da segunda visita do cliente, parece que o arquiteto
adivinhava o que estava almejando para sua casa. Não havia mais confronto.
Aceitavam o que propunha. Só achava estranho quando o arquiteto pedia que
levasse a família toda, a esposa e os filhos, para uma conversa. Afinal, a casa
pertenceria à família, e não apenas ao patriarca. Era preciso descobrir e saber
também dos hábitos da esposa e dos filhos, do que necessitavam, de como viviam.
Realizadas as entrevistas, o arquiteto se entregava a propor as soluções em forma de
casa para o jeito de viver daquela família como grupo e como individualidade, pois
cada um tinha também o seu espaço.
Projeto acabado, apresentava e, depois de aprovado, não aceitava, e nem poderia,
mudar, senão trabalho infindo. Caso contrário, perderia a autoria e o planejamento.
A obra seguia o determinado nas plantas, e o arquiteto acompanhava-a com
frequência. Era raro, mas poderia haver mudança por razões técnicas, caso o
arquiteto as julgasse necessárias. O que acontecia muito era a dona de casa ir visitar
a obra e levar uma amiga “pitaqueira”, que dava sugestão para tudo propondo
mudanças. Do tamanho da janela ao lugar da porta, havia de tudo em matéria de
pitaco.
Os equipamentos também modernos das residências, design dos móveis, eram
obras dos decoradores e arquitetos atentos a formar um ambiente agradável e útil
ao uso dos espaços distintos pela família. E não só, também atendiam a um apelo
estético. Móveis, tapetes, cortinas, louça, vitrais, quadros, esculturas, luminárias
enfeitavam as salas de estar, espaço para receber convidados, enquanto a sala
íntima era espaço para repouso e atividades domésticas. No Brasil, eixo Rio/São
Paulo, destacam-se os decoradores Antonio Gomide, Regina Graz e John Graz. Não
era mais tempo do mobiliário cru e simples da cadeira de acento de palhinha, nem
tampouco do rococó e dos adornos dos móveis clássicos.
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A ambientação moderna é do conforto dos sofás e das poltronas. O decorador John
Graz foi o pioneiro não só no desenho de móveis, mas também a pôr em prática, no
Brasil, o conceito de design total, presente nos ensinamentos da Bauhaus: Graz
projetava os móveis e previa a sua distribuição no espaço, criando também
luminárias, painéis, vitrais e afrescos. Desenhava móveis com plantas e
perspectivas, detalhando-os em tamanho natural para facilitar a execução29.
O arquiteto potiguar Ubirajara Galvão é um pioneiro quando se fala em
ambientação em Natal. Quando chegou da faculdade de arquitetura do Recife, nos
anos 1960, deparou-se com a falta de opção de móveis no mercado potiguar,
conforme ele mesmo afirma: Quando me formei e vim para Natal, as lojas vendiam
móveis muito parecidos entre si, com os mesmos acabamentos e materiais. Se era
uma sala de jantar, a mesa e as cadeiras, o aparador, a cristaleira possuíam
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basicamente as mesmas cores e tipos de acabamento. Não existia uma preocupação
de mesclar móveis e materiais de estilos diferentes, coisa que passei a fazer em
Natal depois de formado30. O arquiteto era um profissional completo, da estrutura à
decoração.
A arquiteta Lina Bo Bardi, responsável pelo, entre outros, projeto do Museu de Arte
Moderna de São Paulo (MASP), também cuidou do design de móveis dos espaços
que projetou. A carência do mercado levou-a a investir no desenho e confecção de
móveis. Lina não encontrava no mercado cadeiras modernas, passando a desenhálas por necessidade. Buscou novos materiais, preferência às fibras brasileiras
(caroá, juta, sisal), couro e compensado de madeira. Associou-se a Giancarlo
Palanti e fundaram o Studio de Arte Palma, depois fábrica de móveis Pau Brasil. A
respeito desse momento, Lina relembra: Nós fizemos a primeira tentativa de
produção manufatureira [...] de móveis de madeira compensada [...] e outros
materiais brasileiros. Inclusive usamos muito chitas das Casas Pernambucanas e
couro, em vez das fazendas muitos luxuosas, feitas à mão, que se usavam na época31.
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A casa 510 da Mossoró seguiu as tendências da época. A moda das paredes coloridas
foi uma delas. No quarto das meninas, parede azul e rosa. Também eram coloridos
os lustres. Lustres em forma de tulipa, estilo retrô da época. Um sofá azul e duas
poltronas também azuis ambientavam a sala. No canto esquerdo da sala,
organizou-se um “espaço de música” com violão, piano, vitrola, radiola elétrica e
discos, LPs. Dentre tantos outros músicos, ouviam-se: Nelson Gonçalves e
Emilinha Borba. Um abajur de pé também ali figurava. Tudo colorido. A escada era
revestida de marmorite. A sala de jantar, de ladrinho preto e branco. No escritório,
estante de livros, cadeira giratória, piso de taco.
A casa da Mossoró de dona Abigail foi praticamente montada por ela. Não teve
projeto de ambientação. A sala de jantar dona Abigail equipou com uma mesa
redonda e um conjunto de seis cadeiras. O guarda-louça compunha o conjunto da
sala. Nele, guardavam-se a prataria e as relíquias de família em vasos e jarros de
louça chinesa com trabalhos em relevo. Embaixo da escada, havia um vão que
recebeu um armário embutido, abrigo de copos, taças e bebidas. Servia de barzinho.
Não era o único armário embutido, no primeiro pavimento, no hall da escada, uma
rouparia para lençóis, fronhas e toalhas; no quarto das tias, outro destinado aos
pertences delas. Dona Abigail fez o desenho do guarda-roupa do seu quarto e
mandou executar pelo marceneiro. De madeira, claro e com cinco portas, depois
desmembrado em dois, para caber no apartamento, quando se mudaram.
As tias trouxeram do Recife cama Patente, duas cômodas, um movelzinho, altura de
uma mesa, de duas portas de vidro, raso, feito uma cristaleira, em que guardavam
os romances de M. Delly, que liam e reliam, e uma cadeira de balanço32. A cama
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Patente tinha desenho e confecção de um pioneiro do design de móveis no Brasil, o
imigrante espanhol Celso Martinez Carrerra. Composta de três peças
desmontáveis: cabeceira, peseira e estrado (de molas), para encaixá-las alças e
contrapinos. Foi produzida em larga escala a partir de 1919, numa fábrica no Bom
Retiro, São Paulo. Era um móvel popularíssimo33.
Dos equipamentos modernos, além da mesa da copa com centro giratório para que
não precisasse passar os pratos, outra novidade era a lixeira, casa de lixo da cozinha,
que, semelhante à caixa de correio ou boca de forno, tinha uma abertura para
depositar o lixo, o qual assim que depositado caía em um compartimento próprio
instalado na parte externa da casa. Novos equipamentos que lançavam um novo
jeito de morar, e por que não de viver, estampados nas revistas e nos jornais que
traziam as novidades. A casa moderna era resultado da evolução tecnológica dos
equipamentos, tais como fogão a gás, televisão, automóvel.
Os novos hábitos moldavam o formato das casas. A televisão exigia espaço na sala
de estar para tevê; a ascensão do profissional liberal, um gabinete de trabalho em
casa; a privacidade impunha a separação dos quartos em ala própria. Na casa
moderna de dois pavimentos, a área íntima ficava reservada ao segundo andar. O
hábito de receber fazia necessária uma sala de visitas separada da sala de jantar e da
cozinha, que ganhava copa para as refeições diárias. O mobiliário era composto por
móveis prontos Cimo e Gerdau em imbuia maciça, jacarandá, caviúna, amendoim e
sucupira, com acabamento laminado. Armários embutidos entram em voga. Dona
Maria Bezerra, esposa de Heriberto Bezerra, encomenda os armários embutidos da
casa nova e moderna da rua Açu, 533, à movelaria Casa Holanda, no Recife/PE.

Casa 533, Rua Açu.

Casa 533 da rua Açu
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A casa da rua Açu 533, Tirol, entre as av. Campos Sales e Rodrigues Alves, de
Heriberto e Maria Bezerra, era também projeto do prático Arialdo Pinho34. O
terreno foi adquirido por Olavo Medeiros em 1954. Heriberto estudara medicina na
Bahia, formara-se em 1948, e em 1949 voltava para Natal. Na verdade, começara os
estudos na faculdade do Recife, no entanto pedira transferência por não concordar
com os procedimentos do professor Ribeiro Coutinho. Inclusive liderara a revolta
dos estudantes. Quando retornou diplomado para Natal, abriu consultório nas
proximidades da prefeitura da cidade, Cidade Alta.

Casado com a baiana Maria Bezerra em 1950, Heriberto vai residir na casa dos pais
na rua Mossoró, 520, vizinho à residência do colega e amigo Paulo Sobral. Depois,
muda-se para casa alugada a Ciro Barreto, na mesma rua, agora em Petrópolis (saiu
de Petrópolis para Tirol porque foi para o outro lado da rua). Quando Ciro vendeu a
casa, dr. Heriberto se mudou para a rua Apodi e comprou terreno para construir
casa própria. Encomendou projeto a Arialdo Pinho e começou a construção do
casarão.
No projeto, havia espaço destinado para armários embutidos, encomendados na
Casa Holanda do Recife. Maria Bezerra lembra que a Casa Holanda enviava um
arquiteto para tirar as medidas dos vãos e desenhar os croquis para aprovação dos
clientes. Eu disse como queria, ele desenhou do gosto dele visando as nossas
necessidades35. Não comprou todos os móveis de pronto, com exceção do quarto,
presente do pai. O quarto (cama, penteadeira, cômoda e guarda-roupa) no estilo
Chipandele. Era costume na Bahia a família da noiva presentear o novo casal com os
móveis do quarto. Os demais móveis foram adquiridos em uma das movelarias que
havia em Natal.
Em 1957, após obterem financiamento na Caixa Econômica e empregarem as
economias, constroem e mudam para a casa. Da conversa com Arialdo Pinho, o
esboço partiu do desejo do cliente de ter uma casa com terraço e primeiro andar.
Dois confortos que não dispensariam. O terreno tinha 15 por 40, depois ampliado
quando dr. Heriberto adquire um pedaço aos fundos da casa de Luciano Toscano. O
projeto saiu assim: primeiro andar com terraço estreito, da largura da casa, três
quartos e banheiro. Não existia naquele tempo suíte, o banheiro ficava longe.
Depois reformamos e fizemos uma suíte. Só vivendo a casa que se vê as
necessidades36.
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A escada que ligava os pavimentos era de madeira. No térreo, havia sala de
televisão, sala de jantar, gabinete e garagem. A garagem que ficava nos fundos do
terreno abrigaria o primeiro carro, importado, um Plymouth, 1951. A sala era única,
mas dividida em duas por um móvel. E dividida em vários planos, desníveis. Piso de
taco parquet paulista. Também se usavam tábuas corridas e muita enceradeira
para deixar tudo brilhando. No terraço que tomava toda a frente da casa, tinha um
laguinho, entre 40 e 30 centímetros de profundidade, revestido com pastilha. O
piso do terraço todo em ladrilho, a parede de pedra. A casa ficava elevada em relação
à rua, e uma rampa dava acesso à garagem.
Os princípios dessa arquitetura não eram novos, e já passavam do tempo da
ousadia, mas correspondiam ao estágio mais avançado para época em termos de
técnica construtiva e estética arquitetônica. A gestação da ideia de modernidade em
arquitetura se atribui a Le Corbusier, que nos anos 1910 e 1920 já expunha essa nova
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maneira na tribuna, em discursos e palestras, em textos e manifestos, nos jornais e
revistas, em livros e projetos. Le Corbusier foi o pai da proposta de se fazer
arquitetura de outra forma. Uma nova linguagem arquitetônica: estruturas de
concreto armado, formas cúbicas e coberturas planas.
A arquitetura, para Le Corbusier, deveria acompanhar o desenvolvimento do novo
século – era da ciência, da comunicação de massa, da democracia – e ser tão
revolucionária quanto. Os edifícios deveriam se relacionar com o seu entorno,
levando em conta fatores tais como a vista e a posição do sol. Fatores do lugar que
podem atuar direta ou indiretamente sobre a forma. Nessa arquitetura, os eixos são
a base da organização, explorando-se, em cada caso, o contraste entre o eixo
longitudinal e o transversal. Cada forma corresponderia então às características do
terreno e do entorno.
A casa moderna aproximava-se da máquina. Compartimentada, estandardizada e
eficiente. A casa é uma máquina de morar, como foi dito por Le Corbusier. A casamodelo (apresentada na Exposição das Artes Decorativas de Paris, 1925), na qual Le
Corbusier aplicaria todos os princípios da nova arquitetura, era retangular, apresentava
teto plano e não tinha ornamento. Janelas amplas iluminavam os cômodos.
O arquiteto apresenta projetos que passam a obedecer ao que chama de cinco
pontos da arquitetura, quais sejam: 1) pilotis, a casa eleva-se do chão; 2) planta
livre, a estrutura permite que o espaço interno seja arranjado como se deseje; 3)
fachada livre, paredes externas não sustentavam o peso e podiam receber janelas e
outras aberturas; 4) janela larga; e 5) terraço ajardinado. Essas características
tornam-se a marca da nova arquitetura. Percebe-se, dessa forma, uma constante na
segunda casa-modelo, na casa Citrohan, e nas demais, Villa Stein (1926) e Villa
Savoye (1931). A Citrohan, por exemplo, apresentava sala com pé-direito duplo e
dois pavimentos. No superior, os quartos e um terraço. Nesse projeto, Le Corbusier
faz uso dos pilotis.
Arquiteto, designer de móveis, pintor, Le Corbusier captou o que considerava
essencial e atemporal para chegar aos cinco pontos, reconhecendo em especial os
valores da arquitetura clássica grega. Os seus cinco pontos para uma nova
arquitetura estão claramente influenciados por suas viagens à Espanha, à Argélia e
ao Marrocos. O uso da fachada e da planta livres advém dessas influências. Os
terraços, como na Villa Savoye, são reminiscências da arquitetura mediterrânea.
Le Corbusier lançou as bases do que se entenderia por funcionalidade.
Baseado nas necessidades humanas, Le Corbusier revolucionou (juntamente com a
atuação da Bauhaus na Alemanha) a cultura arquitetônica do mundo inteiro. Sua
obra, ao negar características histórico-nacionalistas, abriu caminho para o que
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mais tarde seria chamado de estilo internacional, que teria representantes como
Ludwig Mies van der Rohe e Walter Gropius, na Alemanha, posteriormente,
exilados pelo nazismo nos Estados Unidos37. O Brasil acompanhou o movimento,
embora a arquitetura não tenha entrado com tanta força no Movimento
Modernista. Arquitetura moderna que já se experimentava timidamente no Brasil
na década de 1920. A primeira casa na ousadia dos preceitos da arquitetura
moderna acabava de ficar pronta em 1928.
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A experiência de Gregori Warchavchik: a casa da rua Santa Cruz
Gregori Warchavchik migrou da Ucrânia para o Brasil e fixou residência na cidade
de São Paulo (1923). Formado pelo Instituto Superior de Belas Artes de Roma,
tomou logo contato com os intelectuais e artistas paulistanos recém-saídos do
frenesi da Semana de 1922. No meio intelectual, conheceu sua esposa, Mina Klabin,
filha da elite paulista, com quem se casou em 1927, para em seguida naturalizar-se
brasileiro e projetar e construir a residência do casal em 1928. Warchavchik
acompanhara na Europa a revolução em termos de estética que a Bauhaus trouxe
para o mundo.
A Bauhaus atendia bem a questões como elegância e conforto que os objetos
deveriam proporcionar, obedecendo a uma máxima que ditava que o desenho
(design) deve acompanhar a função. Concepção que entendia que a forma seguia a
função. Bauhaus era a conjugação de duas ordens: um verbo e um substantivo.
Combinação do verbo alemão bauen (construir) com o substantivo haus (casa).
Escola de design, artes plásticas e arquitetura fundada pelo arquiteto Walter
Gropius na Alemanha em 1919, logo após a Segunda Guerra, a Bauhaus estabeleceu
o design e a arquitetura de uma nova época. Um dos preceitos que a guiava era a
relação entre arte e tecnologia. Seus princípios estavam adequados à produção de
massa38.
A nova arquitetura preconizada por Le Corbusier e ensinada na Bauhaus contribuiu
para a criação de uma nova estética. Havia experimentadores espalhados por várias
escolas e campos de atuação (arquitetura, pintura, literatura, fotografia). As artes
se comunicavam entre si. Um profissional também era único e tantos, pois
dominava mais de uma arte, sobretudo por questões de necessidade. É fato a
atuação de arquitetos como designers de interiores e de móveis, dedicados à
reflexão intelectual sobre seu trabalho e até mesmo aos pincéis. Le Corbusier, além
de arquiteto, era pintor; o paisagista brasileiro Roberto de Burle Marx, além de
paisagista, pintor e tapeceiro.

Casa da Rua Santa Cruz

38

CARMEL-ARTHUR,
Judith. Bauhaus, 2001.

Casa da Rua Santa Cruz

27

No Brasil, a indústria não estava preparada ainda para atender a demanda de
materiais e equipamentos necessários à concretização de um projeto moderno.
Warchavchik, para construir a casa moderna, não dispunha dos materiais
necessários, tampouco de fornecedores – sem contar o alto custo dos materiais:
cimento, ferro, vidro. Não havia no mercado esquadrias para janelas, portas,
ferragens que trouxessem o design da nova arquitetura. Warchavchik teve de
projetá-los. Mesmo assim, não encontrou quem executasse, por isso ele mesmo
teve de produzi-los. Montou uma marcenaria no canteiro de obras e compôs as
esquadrias de madeira das portas e janelas da casa. Também não pode se valer do
concreto armado. Revestiu o tijolo com cimento.

Casa da Rua Santa Cruz

Erguida em um amplo terreno de 13.000 m², a casa do arquiteto fica na rua Santa
Cruz, Vila Mariana, cidade de São Paulo/SP. Pertence atualmente ao estado.
Tombada em 1986 pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico,
Artístico e Turístico, é reconhecida como patrimônio histórico pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Atualmente é um parque e
uma das onze casas do museu da casa brasileira, projeto da Secretaria de Cultura. O
tombamento foi motivado pelos moradores do bairro, que pleiteavam a
conservação da área destinada à construção de um condomínio residencial. Após a
morte da viúva de Warchavchik, Mina Klabin, a família havia vendido terreno e casa
para uma incorporadora que construiria torres de edifício de apartamentos. A
disputa correu dez anos na justiça, até que casa e o terreno ficaram com o estado39.
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Warchavchik foi o responsável pelo projeto, construção, decoração, ambientação,
desenho dos móveis e luminárias; a Mina coube o financiamento e o projeto do
jardim em que pela primeira vez se utilizaram plantas brasileiras. Warchavchik
procurava seguir os preceitos de Le Corbusier, atendendo as condições de
racionalidade, conforto, utilidade, boa ventilação e boa iluminação. A arquitetura
deveria corresponder ao clima do lugar, observar o entorno – como pregava Le
Corbusier. As linhas retas da arquitetura na casa da rua Santa Cruz arrumam-se
com as telhas coloniais brasileiras.
As características modernas se fazem presentes na redução dos elementos
decorativos na fachada e na obediência aos pontos de Le Corbusier: planta livre,
fachada livre, janela larga. Warchavchik não pôde construir a casa sobre pilotis em
razão do alto custo do concreto armado, também não conseguiu construir o terraçojardim, porque não havia material de impermeabilização necessário.

Casa da Rua Santa Cruz
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Essa mesma dificuldade os arquitetos potiguares Moacyr Gomes, Daniel Hollanda,
Ubirajara Galvão e João Maurício de Miranda encontram em Natal nos anos 1950 e
1960. Tudo funcionava sob encomenda. O desenho e o projeto dos materiais de
acabamento e móveis haviam de partir da concepção do arquiteto. O briseil (outro

elemento característico do estilo moderno) da residência de Ivete e José Bezerra na
av. Hermes da Fonseca, 533, Petrópolis, foi projetado por Moacyr Gomes e
executado por uma firma do Recife. Os azulejos decorados (também característico
do estilo moderno, especialmente para compor painéis) da residência dos Bezerra
eram também projeto de Moacyr Gomes. Obra de seu traço e execução de uma
fábrica no Recife. Também Warchavchik não encontrou no Brasil durante a
reforma da casa da rua Santa Cruz em 1934 azulejos para revestir a piscina que
mandou erguer na sua residência. Teve de importá-los. O custo era alto. Não havia
outra maneira de empregar o novo. A indústria, a princípio, não acompanhou o
sonho de Le Corbusier, tampouco pôde concretizar em projetos sonhos e planos.
Le Corbusier legou uma ideia de arquitetura, de como fazer, de como pensar, do que
era a arquitetura, ideia que um jovem arquiteto captou como ninguém,
suplantando-a e traçando-a de um jeito próprio. Tão próprio, que reconhecível
como uma marca, e a fez brasileira ao exportar para o mundo, permitindo ao Brasil
proporcionar uma maneira de fazer arquitetura, internacionalizando-a pela sua
identidade própria e pelo seu inovador jeito de ser. Esse homem era Oscar
Niemeyer.
Niemeyer se lançou na segunda visita de Le Corbusier ao Brasil. Corbusier vinha
para atuar como consultor do projeto para a nova sede do Ministério da Educação e
Saúde do governo Vargas no Rio de Janeiro. O prédio seria erguido na Esplanada do
Castelo, confluência das ruas Graça Aranha, Araújo Porto Alegre, Imprensa e Pedro
Lessa, Centro do Rio. Pasta do ministro Capanema, mentor político e entusiasta do
projeto40. Com a participação e colaboração de um grupo de arquitetos, pois mister
se faz ressaltar que a arquitetura moderna no Brasil é, sobretudo, um trabalho
coletivo e de equipe. Em Natal, os grandes arquitetos modernistas trabalharam em
sociedade. Moacyr Gomes foi sócio de Daniel Hollanda e João Maurício de Miranda
na Planarq – Planejamento Geral de Arquitetura Ltda.
Moacyr Gomes conheceu Daniel Hollanda em Natal, durante as férias da escola de
arquitetura do Recife. Moacyr Gomes, arquiteto já estabelecido, precisando de
ajuda em um momento de aperto. A data final para entrega de um projeto se
aproximava. Acabei com as férias dele em Natal. Daniel era filho do engenheiro e
construtor Joaquim Victor de Hollanda. Esportista, Daniel também gostava de boa
música, da boa literatura. Quando se formou veio para Natal e ficamos sócios, eu,
ele e João Maurício. Depois quando saí da sociedade continuaram até que
dissolveram um dia. Cuidadoso, zeloso, responsável. De maneira que nunca me
arrependi de trabalhar em parceria. Sempre gostei de trabalhar em parceria,
sempre gostei de crítica41.
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Segundo o arquiteto e sócio João Maurício de Miranda42, a Planarq43 surgiu na
efervescência do movimento por projetos de residência em Natal. Uma fase de
expansão da cidade, fruto dos novos loteamentos e das facilidades de
financiamentos da Caixa Econômica Federal. Trabalhavam junto com calculistas,
discutiam projetos. Criaram a era dos bons projetos em Natal.
Do acervo de obras, resultaram o condomínio Edifício Barão do Rio Branco
(segundo prédio mais alto de Natal na época em que foi construído), av. Rio Branco,
571, Cidade Alta; a sede do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Rio
Grande do Norte (IPE), na rua Jundiaí, 410, Tirol; e a sede do Departamento de
Estradas de Rodagem do Rio Grande do Norte (DER), av. Senador Salgado Filho,
2988. Venceram o concurso para projeto da nova Catedral, mas a cúria não o
executou.
Um período de muito trabalho, relembra João Maurício. Onze anos de parceria.
Projetos residenciais eram o forte44. João Maurício diz: a Planarq foi pioneira,
lançando um telhado plano com grandes beirais. A cobertura era executada com
chapas onduladas de fibro-cimento com 3.05 m de comprimento, intercalado com
calhas em concreto impermeabilizadas. A extremidade da chapa ondulada
lembrava um pouco o beiral da telha canal tradicional da nossa arquitetura colonial
e protegia as fachadas do sol e da chuva45.
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João Maurício é arquiteto formado pela Escola Nacional de Arquitetura do Rio de
Janeiro. Contemporâneo do arquiteto e designer de móveis Sérgio Rodrigues –
autor da afamada Poltrona Mole (1957)46, e de mais de 1.200 modelos diferentes de
móveis, dentre eles aparadores, armários, estantes, bancos, sofás, baús, camas,
cômodas, escrivaninhas, mesas, cadeiras. Sérgio Rodrigues desenhou móveis
quando esse tipo de atividade era considerado menor, mas necessário, porque não
havia profissionais para atender a demanda. A avó, a mãe e a sogra consideraram
seu projeto de abrir uma galeria e estúdio (1955), chamada Oca (na praça General
Osório em Ipanema, cidade do Rio de Janeiro), para comercialização dos seus
móveis, uma loucura. Disseram: Você desenhou arquitetura e agora vai desenhar
móvel? Móvel a gente compra pronto na rua do Catete47.
João Maurício e Sérgio Rodrigues viveram o momento de efervescência da
arquitetura moderna. Na escola, o arquiteto era preparado para tudo. Do cálculo
estrutural à ambientação. Habilitava-se para cálculo, projeto e até mecânica. Fui
aluno de sumidades, como o papa do concreto armado Anderson Moreira da Rocha,
e do papa da mecânica dos solos Homero Caputo. Havia um estágio final, o aluno
deveria elaborar um projeto no último ano, em que aplicasse todas as disciplinas.
Num prédio separado aberto dia e noite os alunos preparavam seus projetos, o tema

era de escolha pessoal. Os professores avaliavam, solicitando, por exemplo, o de
cálculo, o cálculo de uma parte do projeto que escolhesse; e assim por diante,
estrutura, instalação elétrica, hidráulica etc.48.
A arquitetura era coisa nova, coisa desconhecida. João Maurício conta: nem se
falava em arquitetura e aqui [em Natal] ninguém sabia o que era. João Maurício se
preparou para ser engenheiro. Desde criança, aos dez anos, conduzido pelo pai, que
prestava serviço à Base Aérea de Parnamirim/RN, entregava-se a folhear revistas
com cenas da Europa destruída. Queria ser engenheiro para reconstruir o mundo.
Assim, declara: Eu vendo e lendo aquelas reportagens, pensava: se aquilo era uma
atividade humana permanente, um dia vai chegar até aqui, então pensava ser
engenheiro para ajudar a reconstruir49.
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Aluno do científico aos 17 anos, no Colégio Marista, junto com o colega José
Fernandes, compreendeu que para ser engenheiro precisava aprender a desenhar.
Então compraram, ele e o colega José Fernandes, o melhor livro da época sobre
desenho. Findada a leitura, julgaram-se competentes para a atividade de
desenhistas e procuraram trabalho na prefeitura.
O projeto de ser engenheiro levou, tempo depois, João Maurício ao Rio de Janeiro.
Juntou as economias colhidas nos serviços prestados à prefeitura de Natal (recebia
na folha de obras 40 réis por semana) e na banca de projetos que havia montado na
sala de casa. Viajou para o Rio e prestou exame para faculdade de engenharia. Perto
do cursinho preparatório, na Rua Riachuelo, Centro do Rio de Janeiro, avistou a
placa Debussy Maquetes. Lembrou do conterrâneo Debussy, que havia migrado
para o Rio. Buscou ali uma ocupação para poder se manter.
Debussy apontou-lhe que só havia vaga na marcenaria, e João Maurício aceitou de
pronto. Ali conheceu o afamado arquiteto Reidy, que era cliente da casa. Foi então,
aos poucos, que descobriu que a sua vocação não era para engenharia. Em 1954,
correu ao diretor do curso e pediu uma chance para passar para o curso de
arquitetura. Já havia cursado seis meses de engenharia. A condição era submeterse a novo exame de vestibular. Aprovado, volta lá e assim ingressa no curso de
arquitetura em 1955, o qual conclui em 196150.
Moacyr Gomes, posteriormente, foi sócio de Ubirajara Galvão na U.M. Arquitetura
(1970-1979). Possuíam uma equipe com dez desenhistas e na cartela de prestadores
de serviços diretos, técnicos em projeto de instalação elétrica, hidrossanitárias,
estrutura e fundações. A parceria era um encontro de dois grandes nomes da
arquitetura potiguar. Projetaram hotéis e edifícios públicos, como o Hotel Barreira
Roxa, o Novotel Ladeira do Sol e o Centro Administrativo. Moacyr Gomes, formado
pela escola do Rio de Janeiro, e Ubirajara Galvão, pela escola do Recife51.
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Ubirajara Galvão, artista de muitas expressões. Ator, cenógrafo e figurinista na
juventude; arquiteto, desenhista e pintor, na maturidade. Formado pela Escola de
Belas Artes de Pernambuco (1963), onde cursou arquitetura, foi seduzido pelo
teatro. Participou de diversas montagens até que veio para Natal, em 1963, casado
com a pernambucana Marlene Pedrosa Gouveia, artista plástica. Viajou para
Bogotá, na Colômbia, entre 1963 e 1964 para participar de um curso era promovido
pela Organização dos Estados Americanos (OEA), no Centro Interamericano de
Vivenda y Planeamiento.
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Volta premiado com louvor: vence o concurso para projeto do emblema do evento.
Ubirajara concebe em Natal um novo estilo de se morar, conforme revela: o meu
primeiro [projeto], ainda como estudante [1961], foi de uma residência em Natal,
localizada na esquina da Rua Jundiaí com a Avenida Hermes da Fonseca, onde hoje
funciona uma famosa loja que vende tapetes importados. Inclusive, este projeto
provocou um impacto na época. Era um caixão – a parte de cima da casa era
sustentada por colunas, que chamávamos palito, por serem retas sem enfeite e
bastante finas. O padrão da época era de casas em estilo colonial, com grandes
beirais, com cobertura de telha de cerâmica52. Tal casa pertenceu ao médico
Olímpio Maciel.
Em 1975, o dr. Olímpio Maciel, médico radiologista, sócio-proprietário do Instituto
de Radiologia de Natal, procurava casa própria para residir com a família. Na
Hermes da Fonseca tinha duas pretensões: o número 1074, de propriedade de
Camilo De Paula, um exemplar da arquitetura moderna, linhas retas, dois
pavimentos, pano de vidro; e a casa da av. Hermes 744, esquina com a rua Jundiaí,
pertencente a Antônio Galvão Vasconcelos e família. Dr. Olímpio, amigo das
famílias, visitara as duas casas em eventos sociais, gostava da planta, das suas
características. Da casa dos Galvão Vasconcelos, impressionavam a distribuição
dos espaços, a boa arquitetura, os traços limpos, os cuidados nos detalhes, móveis,
luminárias, esquadrias – tudo desenho do arquiteto Ubirajara Galvão.
A casa 744 era projeto do sobrinho de Antônio Galvão, Ubirajara. Foi o primeiro
projeto do arquiteto na cidade, quando estudante, tanto que a assinatura na planta
é do irmão de Ubirajara, o engenheiro Ubiratan Galvão. A data: 06 de junho de 1961.
Não era dr. Olímpio o único interessado na aquisição do imóvel. Bastou Antônio
Galvão por à venda, surgiram como potenciais compradores o ex-deputado Múcio
Sá e o médico e artista plástico Leopoldo Nélson.

Residência de Camilo De Paula, Av.
Hermes da Fonseca, 1074.
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A casa foi parar nas mãos do dr. Olímpio após negociação e financiamento na Caixa
Econômica. Tudo foi resolvido no prazo máximo de 60 dias após o anúncio da
venda e os acertos da negociação. As chaves seriam do dr. Olímpio e de sua família
pelos próximos 25 anos, até se mudarem para nova residência, que também estava

sob os cuidados de Ubirajara Galvão. Depois a casa foi alugada à Secretaria do
Quarto Centenário (1999) e em seguida para o atual proprietário, Adroaldo
Tapetes, que após proposta de compra adquiriu o imóvel.
Completamente desconfigurada de suas características originais para poder
abrigar a loja de tapetes, a casa moderna permanece apenas na planta. Na planta,
percebe-se já o gabarito e os requisitos da boa arquitetura residencial que Ubirajara
Galvão desenhou pela cidade. De dois pavimentos, com garagem subterrânea e
jardim na frente, a casa encontra-se elevada em relação à rua. O hall de entrada é o
seu centro de distribuição. Há uma comunicação direta com o living à direita e à
esquerda com o escritório (que está situado sobre a garagem subterrânea), após o
living, sala de jantar, cozinha e dependência dos empregados; à frente do hall,
escada de acesso ao primeiro pavimento. No primeiro pavimento, há uma suíte com
closet e dois quartos, todos com acesso a uma varanda, um banheiro e um pequeno
hall.
Olímpio Maciel comenta sobre a casa: Móveis, luminárias, portas e janelas, tudo
desenhado por ele e compatível com estilo dos anos 1960. Os quartos e suas portas
corrediças debruaçavam-se sobre a varanda, cuja mureta de proteção era de vidro e
aço escovado53. Na sala de jantar, uma pérgula e um muro lateral revestido de pedra.
Posteriormente, cerca-se toda a casa, alteração passada pelas mãos do arquiteto,
como qualquer outra que porventura fosse necessária. Ubirajara fez uma
arquitetura completa. Da estrutura à composição mínima do espaço. Inovador,
viajava sempre às cidades de São Paulo e Rio de Janeiro para acompanhar o que
havia de novo em acessórios como móveis e luminárias, foi habitué da Oca de Sérgio
Rodrigues, amigo da arquiteta Janete Costa, que trouxe a Natal para compor
ambientação de algumas residências54.
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Janete Costa é natural de Garanhuns/PE, formada pela escola do Rio de Janeiro,
com residência e escritório no Recife em parceria com o marido, Acácio Gil Borsoi,
professor da faculdade do Recife e renovador da arquitetura pernambucana. Borsoi
foi estagiário do escritório de Affonso Eduardo Reidy, participou da construção do
projeto do conjunto habitacional Pedregulho, em 1946, e da elaboração das plantas
de cálculo do engenheiro Joaquim Cardozo para o Teatro de Salvador, desenvolvido
por Reidy e Alcides da Rocha Miranda. Mudou-se para o Recife em 1951, quando foi
convidado a assumir a cadeira de pequenas composições da Escola de Belas Artes
de Pernambuco55.
Janete foi uma propagandista do artesanato popular. Ela entendia que o ambiente
deveria expressar a identidade local, por isso não abria mão do uso da ambientação
do artesanato utilizado largamente em seus projetos de interiores. Também
desenhou e produziu luminárias, cadeiras, entre outros objetos necessários para

Adroaldo Tapetes
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Pavimento Superior

Residência Av. Hermes
da Fonseca,
Proprietário Antônio
Galvão
Projeto Ubirajara Galvão
Natal/RN, 1961.

Pavimento Térreo
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Hermes da Fonseca, 744,
Tirol, Natal/RN.
Foto/2010.
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compor uma ambientação. Em face de carência de produtos no mercado,
apropriava-se de todo tipo de material – pedra (mármore e granito), vidro,
madeira, vime, metais. Outro traço de Janete era a colaboração de comunidades e
cooperativas de trabalhadores na feitura dos móveis e objetos.
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Ubirajara Galvão foi por toda a vida um arquiteto do começo ao fim, da estrutura à
ambientação. Assim, diz: Quando eu imaginava o projeto de um quarto, por
exemplo, já pensava como ele iria ser decorado, para que depois de pronto não se
tivesse que arrancar portas, janelas, etc. para adequar os móveis. Eu até me
preocupava com a instalação elétrica do ambiente. Sabe por qual motivo? Porque
até então os interruptores eram colocados a 1,40 metros de altura e ficavam se
chocando com o espaço em que eram colocados os quadros. Para que as obras de
arte não ficassem acima da visão da pessoa, simplesmente eu colocava os
interruptores mais baixos e os quadros acima destes, fazendo com que as obras
fossem colocadas no mesmo ângulo de visão de uma pessoa. Essas preocupações
até então não existiam56.

Navio azul e branco contra o céu (ou Ministério da Educação e Saúde)
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Lúcio Costa tão logo percebeu a genialidade de Niemeyer chamou-o para colaborar
com o projeto do Ministério da Educação e Saúde. Niemeyer era estagiário do
escritório de arquitetura que Lúcio Costa mantinha com o arquiteto Carlos Leão.
Niemeyer afirma: Eu procurei o Lúcio em momento que estava em dificuldade, e
queria aprender57. Trabalhou com Lúcio de graça porque sabia que este era um
arquiteto importante. Capanema em 1935, após julgar o resultado do concurso de
anteprojetos como insatisfatório, entrega a missão a Lúcio Costa, que convida os
arquitetos Carlos Leão, Affonso Reidy, Jorge Pereira, Ernani Vasconcelos e
Niemeyer. A equipe trabalha sob consultoria de Le Corbusier, que vinha mais uma
vez ao Brasil proferir ciclo de palestras (1936).
O ministério lançou o que era a arquitetura moderna brasileira. Seguiu os cinco
pontos de Le Corbusier, já implementados com sucesso em Paris no seu projeto
para o Pavilhão Suíço (edifício de apartamento, 1930). Lê-se nas características
plásticas e funcionais do ministério: prédio de quatorze pavimentos sob pilotis, que
proporciona a criação de um vão térreo destinado à praça e via de circulação; jardim
composto por Burle Marx, azulejos de Portinari, esculturas de Alfredo Ceschiatti; e
uso de fachada de vidro do lado menos exposto ao sol. O prédio do ministério foi o
primeiro arranha-céu de um modelo que se consagraria, sobretudo, nos Estados
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Unidos, que só construiu o seu primeiro em 1952 – o edifício Lever, em Nova
Iorque. O ministério foi o primeiro projeto mundial de edifício moderno tomado
por pano de vidro. A obra estaria concluída em 1945.
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O poeta Vinicius de Moraes lança-o em versos do poema “Azul e branco”58:
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Azul e branco
Concha e cavalo-marinho
Mote de Pedro Nava
I
Massas geométricas
Em pautas de música
Plástica e silêncio
Do espaço criado.
Concha e cavalo-marinho.
O mar vos deu em corola
O céu vos imantou
Mas a luz refez o equilíbrio.
Concha e cavalo-marinho.
Vênus anadiômena
Multípede e alada
Os seios azuis
Dando leite à tarde
Viu-vos Eupalinos
No espelho convexo
Da gota que o orvalho
Escorreu da noite
Nos lábios da aurora.
Concha e cavalo-marinho.
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Pálpebras cerradas
Ao poder violeta
Sombras projetadas
Em mansuetude
Sublime colóquio
Da forma com a eternidade.
Concha e cavalo-marinho.
II
Na verde espessura
Do fundo do mar
Nasce a arquitetura.
Da cal das conchas
Do sumo das algas
Da vida dos polvos
Sobre tentáculos
Do amor dos pólipos
Que estratifica abóbadas
Da ávida mucosa
Das rubras anêmonas
Que argamassa peixes
Da salgada célula
De estranha substância
Que dá peso ao mar.
Concha e cavalo-marinho.
Concha e cavalo-marinho:
Os ágeis sinuosos
Que o raio de luz
Cortando transforma
Em claves de sol
E o amor do infinito
Retifica em hastes
Antenas paralelas
Propícias à eterna
Incursão da música.
Concha e cavalo-marinho.
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III
Azul... Azul...
Azul e Branco
Azul e Branco
Azul e Branco
Azul e Branco
Azul e Branco
Azul e Branco
Azul e Branco
Azul e Branco
Azul e Branco
Azul e Branco
Azul e Branco
Azul e Branco
Azul e Branco
Azul e Branco
Concha...
e cavalo-marinho.
O Ministério foi a sagração da arquitetura brasileira no exterior. A participação do
Brasil na Feira Mundial de Nova Iorque (1939) serviu para mostrar que o país fazia
o novo em arquitetura. Lúcio Costa abdicou do prêmio de primeiro lugar para
realizar novo projeto com Niemeyer, que recebera o segundo lugar. Nas suas
memórias, Lúcio Costa escreveu: Levei o Oscar comigo para Nova York a fim de
elaborarmos novo projeto para o Pavilhão do Brasil, na Feira Mundial de 1939,
porque foi depois da vinda de Le Corbusier, em 36, por iniciativa minha, que a sua
criatividade se revelou subitamente, com grande força inventiva: entendi então que
era o momento dele desabrochar e ser reconhecido internacionalmente59. Niemeyer
também declara: Eu devo muita coisa ao Lúcio. Eu me lembro, uma vez, quando ele
venceu o concurso para o Pavilhão do Brasil em Nova York. Ele gostou do meu
projeto e me convidou para ir com ele. Então fomos. Fiquei um ano e tal, fizemos o
projeto [...]60.
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A temática que norteou o projeto do pavilhão foi a flora e a fauna brasileiras.
Desenho do interior de Paul Lester Wiener e projeto do jardim por Burle Marx. O
pavilhão do Brasil projetado por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer teve destaque pelo
39
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uso dos pilotis, estrutura caixote, partido leve e vazado, pano de vidro, jardim
interno e rampa (em linhas gerais). Uma arquitetura que despertou a atenção dos
arquitetos norte-americanos e motivou a visita em 1942 do arquiteto Philip
Goodwin e do fotógrafo Kidder Smith, em nome do Instituto Norte-Americano de
Arquitetos, responsáveis por colher material para a exposição Brazil Builds61, no
Museu de Arte Moderna de Nova Iorque (MoMa).
O Brasil, como aponta a história da arquitetura, despontava em matéria de criação e
uso de materiais, de igual para igual ou até maior que a Europa e os Estados Unidos.
Moderna arquitetura brasileira naquele momento, estilo internacional. O Brasil
começava também a conhecer seu patrimônio arquitetônico, destinando o serviço
de registro a um órgão especializado, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (SPHAN). Nos quadros, Lúcio Costa, Niemeyer e Carlos Leão. O diretor
era Rodrigo de Mello Franco de Andrade, no período de 1937 a 1960.
Lúcio Costa comandava a divisão de estudos e tombamentos (1937-1972),
responsável por listar, tombar e conservar a antiga arquitetura brasileira.
Trabalhava na mesma sala que o poeta Carlos Drummond de Andrade, funcionário
do Ministério da Educação. O SPHAN tinha 104 funcionários em todo o país e
ocupava meio andar do Ministério. Lygia Martins Costa, museóloga e historiadora
da arte, depõe: Ele [Lúcio Costa] não foi um Diretor da Divisão de Estudos e
Tombamentos, que era o cargo dele. Pois não se dizia diretor, mas consultor
técnico. E tinha toda razão, porque era o orientador técnico do Patrimônio, que
abrangia tanto a Divisão de Estudos e Tombamentos, quanto a outra, que era
Conservação e Restauro62.
A experiência da exposição e o catálogo produzido serviam como amostra do que se
praticava no Brasil em termos de arquitetura. A exposição fazia parte das ações de
uma política internacional do governo ianque de aproximação com a América,
sobretudo com o Brasil, dentro da doutrina de expansão de influência e conquista
de aliados para o combate na Europa. Tempos da Segunda Guerra Mundial. No
trocadilho: a América para os americanos. Suposições. A intenção, segundo Philip
Goodwin, o curador, era conhecer melhor a arquitetura brasileira, principalmente
as soluções dadas ao problema do combate ao calor e aos efeitos da luz sobre as
grandes superfícies de vidro na parte externa das construções. O colonial foi
fartamente fotografado e o moderno não ficou atrás. Kidder Smith levava uma
máquina Zeiss Juwel A, com objetivas também Zeiss.
Da aventura, as imagens do livro e apontamentos sobre características da
arquitetura produzida no Brasil, suas heranças e influências. O que de herança
portuguesa: as paredes grossas, o pé-direito elevado, os cômodos espaçosos, o
assoalho da laje e o rodapé, que caracterizam a arquitetura lusitana. Do barroco
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português, a predileção oitocentista pelos azulejos. Dos Estados Unidos, pouco de
teoria arquitetônica foi aproveitado. Em compensação, muito da prática, como
instalação de banheiros, de iluminação moderna, o arranha-céu, os elevadores que
o tornaram possível. Edifícios que mudaram a fisionomia de São Paulo e do Rio de
Janeiro. Influência francesa: Le Corbusier recomendava o uso do brise-soleil. Os
arquitetos do Brasil desenvolveram variantes para o brise: horizontais ou verticais;
móveis ou fixos.
Yves Bruand, historiador da arquitetura, diz: Apesar de se guiar pelos princípios de
Le Corbusier, Lúcio Costa não aplicou sistematicamente a totalidade dos seus
“cinco pontos para arquitetura moderna” em seus projetos. Vemos que em suas
casas, por exemplo, ele utiliza o telhado de inclinações simples, e não o teto-jardim.
No entanto, utiliza pilotis, mas também não sistematicamente. Por isso, creio
tratar-se de uma evolução, já que ele não procurava copiar Le Corbusier, mas, ao
contrário, encontrar uma síntese entre a concepção espacial da casa luso-brasileira
tradicional e certos elementos da arquitetura do mestre franco-suíço63.
Le Corbusier tinha em mente que só um país novo, a se fazer, como era pensado o
Brasil de Vargas, poderia realizar a nova arquitetura. Mesmo espírito de que é
tomada, tempos depois, outra arquiteta significativa para o Brasil: Lina Bo Bardi.
Quando avista, ao adentrar no Rio de Janeiro (vinha da Europa, em 1946,
definitivamente para se estabelecer no Brasil com o marido, o marchand e crítico
de arte Pietro Maria Bardi, fundador do MASP), o edifício do Ministério da
Educação, Lina percebe que em um país novo estava a possibilidade de fazer a nova
arquitetura: a arquitetura moderna. Declarou que o edifício do Ministério da
Educação avançava como um grande navio branco e azul contra o céu. Me senti
num país inimaginável, onde tudo era possível64.
A professora Silvana Rubino65 traduziu a real dimensão das possibilidades da
arquitetura moderna no Brasil: A menção ao primeiro edifício modernista em
altura não é fortuita. Assim como o Centrosoyous de Le Corbusier só pôde ser
realizado na União Soviética, o moderno edifício corbusiano da equipe de Lúcio
Costa só teria acolhida possível no Rio de Janeiro. Quando Lina Bo e Pietro Maria
Bardi aqui chegaram, o Brasil parecia acenar, por meio dos brises e colunas desse
edifício, com uma possibilidade de novo mundo, certamente não as mesmas
promessas que antes atraíram levas de imigrantes europeus, mas aquelas de um
outro campo intelectual e institucional, no qual a arquitetura moderna parecia
possível, inevitável e até mesmo uma condenação, como queria Mário Pedrosa66.
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Mesmo espírito que trouxe do Rio de Janeiro para Natal Moacyr Gomes na década
de 1950. Moacyr vê no descampado de Tirol e Petrópolis a possibilidade de fazer
toda arquitetura. Nada mais do que a possibilidade de fazer o diferente na
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arquitetura potiguar decidiu o retorno de um jovem arquiteto, bem relacionado e
profissionalmente estável no Rio de Janeiro. Moacyr acabava de receber prêmio de
primeiro e segundo lugar no concurso de projetos para o novo mercado público do
Rio de Janeiro.

Centro de Abastecimento do Distrito Federal
Junto ao amigo e sócio Vigor Artese, Moacyr Gomes entra no concurso para
apresentar anteprojeto para o novo mercado público do Rio de Janeiro, o Centro de
Abastecimento do Distrito Federal (CADEF) ou Centro de Abastecimento do estado
da Guanabara (CADEG). A cidade do Rio de Janeiro passava por mais uma reforma
urbana de proporção que incluía um novo projeto urbanístico envolvendo o aterro
do Flamengo, a demolição do mercado da praça XV de Novembro e a construção de
um novo mercado. A cidade do Rio passava também por um processo de
modernização que incluía a reconfiguração dos espaços urbanos, a construção de
novas vias e a reestruturação dos espaços públicos.
A história do Flamengo e da Glória é a história de sucessivos aterramentos. O aterro
do Flamengo resulta do desmonte do morro do Castelo. Uma há mais, dentre as
sucessivas investidas de aterramento que perduraram entre os 1920 e 1960. No
governo Pereira Passos, novo aterramento faz surgir a praça Paris, a av. Beira Mar e
os primeiros edifícios de apartamento. Por fim, o aterro do Flamengo, no governo
de Carlos Lacerda. Portanto, não seria o primeiro nem o último aterro que se fazia
ao longo da Baía de Guanabara naquele trecho conhecido como Flamengo, entre o
aeroporto Santos Dummont e a praia de Botafogo. A área, num processo de
urbanização que perdura durante toda a década de 1950, abrigaria o Museu de Arte
Moderna (1958), o Monumento aos Pracinhas (1960) e um parque ajardinado, o
Parque do Flamengo (1965), obra do paisagista Roberto de Burle Marx.
O estado da Guanabara era um caso híbrido de cidade-estado criado por lei
quando da mudança da capital federal para Brasília (1960). Permaneceu estado
entre 1960 e 1975, quando volta a ser cidade do Rio de Janeiro. O primeiro
governador eleito, Carlos Lacerda, foi o mecenas das reformas empreendidas, a
começar pela remoção das favelas para outras regiões. Desse feito, surgem as
favelas Cidade de Deus e Vila Kennedy; construção de adutora e melhoramentos
urbanísticos como a edificação do túnel Rebouças, alargamento da praia de
Copacabana, construção do aterro e do parque do Flamengo. Seu sucessor,
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Francisco Negrão de Lima, continuou com as obras e as reformas, que também
havia empreendido quando prefeito do Distrito Federal, cidade do Rio de Janeiro,
antes da mudança da capital federal para Brasília.
A favelização e a verticalização também eram fenômenos em ascensão nesse
cenário de expansão urbana. A praça XV de Novembro, no centro da cidade, entre
as ruas da Assembleia e o Beco dos Barbeiros, simbolizava o encontro do ontem com
o hoje. Quinze de novembro em homenagem ao dia da proclamação da República. O
projeto de mudanças também incluiu a fixação na praça de uma estátua de D. João
VI. No entorno, permaneciam obras de referência histórica como o chafariz do
mestre Valentim, o Convento do Carmo e o mercado municipal da praça XV de
Novembro.
O mercado seria demolido para a abertura de uma avenida: a Perimetral. Elevado
que ligaria o bairro do Caju ao centro do Rio de Janeiro e permitiria o acesso à av.
Brasil, à ponte Rio-Niterói e ao aeroporto Santos Dumont, cortando os bairros do
Caju, São Cristóvão, Santo Cristo, Gamboa e Saúde. O mercado era um prédio
histórico projetado pelo arquiteto francês Grandjean de Montigny (1841) e
reformado pelo prefeito Pereira Passos (1908) quando ganhou estrutura metálica
importada da Inglaterra e Bélgica, projeto de Alfredo Azevedo Marques. Era
formado por cinco torres metálicas octogonais, dividido em pavilhões
longitudinais, cuja torre do centro destacava-se das demais (era maior) e abrigava
um relógio. O velho prédio foi demolido em 1962, mas uma torre foi tombada e
permanece com o negócio: o restaurante Albamar, fundado em 1933 e ainda em
funcionamento.
O escritório da dupla Moacyr Gomes e Vigor Artese ficava no centro do Rio, na rua
Evaristo Veiga, 16. Vigor fora colega de Moacyr na faculdade de arquitetura. Juntos,
tão logo se formaram, firmaram banca. Corpulento, 1,90 de altura, campeão sulamericano de boxe peso pesado, Vigor era natural de São José do Rio Pardo,
interior do estado de São Paulo. O pai, imigrante italiano, viera da Sicília. O boxe era
a única forma de Vigor bancar os estudos na faculdade de arquitetura. A sociedade é
uma parceria que dura a vida toda, pois, mesmo quando Moacyr volta para o Rio
Grande do Norte, seu espaço permanece no escritório do sócio. Vigor considerava
Moacyr insubstituível. Seu birô está no mesmo lugar, dizia, e não adotou sócio
nenhum, trabalhou sozinho até o fim da vida67.
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A primeira clientela da dupla foram os investidores da Zona Norte do Rio de
Janeiro. Principalmente os portugueses de Madureira que queriam aplicar
dinheiro na construção de edifício de apartamentos de três ou quatro andares para
venda e aluguel. Apartamento mínimo: sala, quarto, banheiro e cozinha.
Kitchenette com armário embutido. O mercado imobiliário do Rio vivia o boom da
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verticalização com a construção de edifícios. A clientela era enorme, e os prédios
também. Para Moacyr, aquilo era rotina. Não havia capacidade de criar, inovar,
porque a planta não fugia ao padrão caixote de concreto e alvenaria, elevador,
escada ao centro e apartamento de um lado, apartamento do outro. E só. Fora esta
uma das razões do desencanto de Moacyr, que queria diversificar, ter possibilidade
de projetar o diferente. Não havia desafio ou possibilidade de fazer coisas
diferentes, como uma capela, um prédio público, uma residência. Mas, mesmo
assim, em todos os meus projetos procurava inovar68.
O concurso surgia como uma possibilidade de ousar e ao mesmo tempo projetar o
nome da dupla de recém-formados. Seria apenas o primeiro desafio de Vigor, que se
metera também a participar do concurso para a elaboração do plano piloto de
Brasília em parceria com o engenheiro Marcelo Rangel Pestana e o arquiteto
Hernán Ocampo Landa. A construção do centro de abastecimento nascia de uma
polêmica: a derrubada do prédio da praça XV de Novembro. Moacyr, Vigor e a
população carioca não se conformavam com aquilo. O mercado da praça XV de
Novembro era uma obra-prima dos arquitetos da Missão Francesa. Não poderia ser
demolido de forma alguma. Um monumento histórico deveria ser preservado. Uma
campanha em defesa do mercado ganhou as ruas.
Repercussão grande no Rio de Janeiro. Briga de intelectuais através de páginas dos
jornais para não derrubada do mercado. E briga política para a escolha do local em
que se ergueria o novo mercado. Os portugueses dos frigoríficos e armazéns que
dominavam o mercado sonhavam com São Cristovão, enquanto o arcebispo Dom
Hélder sonhava com Madureira. Por razões que por hora desconhecemos tanto a
uns quanto ao outro. A cisão entre os setores do mercado era clara entre as duas
propostas. O prefeito Negrão de Lima foi instado a optar. A briga chegou aos jornais
e à tevê. Moacyr Gomes, autor do anteprojeto aprovado, foi procurado pelos
jornais, pela tevê Tupi, pelo Canal 13, pelos três ou quatro canais do Rio. Queriam a
opinião de um técnico. Foi conceder entrevista. Levou a maquete. Disse de antemão
que não opinaria sobre política, explicou o projeto.
A crônica da época fornece os detalhes: essa obra foi considerada em volume de
concreto armado a terceira do Brasil, só superada pelo estádio do Maracanã e pela
Hidrelétrica de Furnas. A planta foi aprovada pela Prefeitura em setembro de 1957.
Em seguida, foi convocada uma assembleia que indicou uma comissão executiva.
Havia uma tarefa importante que era encontrar uma entidade de crédito que desse
suporte financeiro. Depois de muitas reuniões, foi fechado acordo com a
Cooperativa Banco de Crédito Federal Ltda. A construtora contratada foi a
Cavalcante Junqueira, as obras foram iniciadas em setembro de 1957. Mas só
passou a funcionar plenamente em 1962 quando a seção de hortifrutigranjeiros
com 420 pontos ficou pronta. E todos se mudaram.
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Para elaborar o projeto, Moacyr passou vários dias sentado observando a
movimentação no mercado da praça XV de Novembro. Tomou nota: grande praça
para os caminhões. Fluxo de 600 caminhões por dias. Movimentação consiste na
pesagem, negociação e acordo. Só então depois de acertado o preço e acordada a
compra, o caminhão entrava para descarregar. Moacyr percebeu que a carga e a
descarga de mercadoria eram realizadas por carro de mão, pelo “trator”, um
português que empurrava os carros de mão, o que tornava o serviço lento e custoso.
Previu que seria necessário, para agilizar a descarga, um metrô subterrâneo para o
transporte das mercadorias. Também seria preciso projetar um depósito para o
estoque, que poderia ficar no subsolo. Então, concebeu o depósito das mercadorias
debaixo da loja, no seu subsolo, e projetou acima um mezanino que serviria de
escritório. Estava gestado um módulo. Traçava o primeiro esboço.
O projeto não me encantou. Tinha de fazer uma coisa grande com perspectivas
funcionais. Queria um projeto que eu mesmo admirasse69. O concurso permitia a
participação dos arquitetos com quantas propostas quisessem apresentar. Moacyr
e Vigor apresentam dois projetos. A estratégia era simples. Fariam um projeto em
linhas tradicionais espelhado no funcionamento e prática diária do mercado da
praça XV de Novembro e proporiam um projeto arrojado, em novas linhas,
moderno, funcional e mecanizado. Funcionalmente, era a mesma coisa um e outro.
O primeiro colocado teria o projeto desenvolvido, os nove seguintes receberiam
prêmio pecuniário. Os projetos de Moacyr e Vigor conquistam respectivamente o
primeiro e o segundo lugar.
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Benfica, onde se ergueria o novo mercado, era bairro de classe média baixa,
localizado próximo a São Cristovão, Madureira, Maracanã e Quinta da Boa Vista.
Região de prédios históricos, sobrados do século XIX abandonados (quando não,
mal cuidados) e de edifícios novos de moradia, como o conjunto residencial Prefeito
Mendes de Moraes, conjuntos habitacionais Pedregulho e Minhocão de Benfica, em
São Cristovão (1947). Projeto de Affonso Eduardo Reidy destinado aos funcionários
públicos do Distrito Federal. Reidy, arquiteto e urbanista da prefeitura, era também
responsável pela urbanização do aterro do Flamengo.
Para o conjunto Pedregulho, Reidy empregou as mínimas e máximas de Le
Corbusier. Economia, funcionalidade e a tecnologia mais avançada da época. As
soluções compreendem a preocupação com a ventilação e a circulação de pessoas e
a inspiração para o uso de arcos, abóbadas e linhas curvas do conjunto Pampulha
(1944) em Belo Horizonte/MG, projeto de Niemeyer. A ideia de Pedregulho era não
só a construção de blocos de edifício residencial, um total de 328 unidades, mas
também de áreas comuns, como berçário, escola, mercado, lavanderia, quadras e
piscina. Havia ainda a imposição do arquiteto de conservar a vista privilegiada para
a Baía de Guanabara. Uso de pilotis, passarelas e edifício que acompanha os
desníveis e a forma do terreno. Pedregulho recebeu elogios de Le Corbusier.
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Já Pampulha (1944), em Belo Horizonte, era coisa do prefeito Juscelino
Kubitschek. Fazia parte de sua plataforma de governo desenvolver a região norte da
cidade, que compreendia Pampulha e Cidade Jardim. Em torno do lago artificial de
Pampulha, Juscelino pretendia construir um cassino, uma casa de baile, um clube,
um hotel e uma igreja. O prefeito também incluiu, posteriormente, uma casa de
veraneio para a família. Encomendou o projeto arquitetônico a Niemeyer; o
paisagismo, a Burle Marx; e o projeto estrutural, ao engenheiro Joaquim Cardozo.
O hotel não chegou a ser construído; a Igreja Católica se negou a benzer a igrejinha
de São Francisco de Assis, por seu aspecto não usual (moderno).
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Uso do concreto armado em formas curvas, fachada de vidro no cassino e marquise
na casa de baile. O repertório moderno estava presente em cada detalhe. O
calculista da obra, Joaquim Cardozo, diz: O uso frequente de linhas curvas, no
Cassino, na Igreja e na Casa do Baile, uso este que tem a sua origem no art nouveau
e se manifesta definitivamente na “forma aerodinâmica”, não aparece nas
composições do arquiteto Niemeyer como uma textura decorativa, que era o ponto
de vista de Gottfried Semper, e sim numa intenção de leveza, de desligamento do
solo e das condições materiais, e, mais ainda, numa sugestão de efeito dinâmico70.
O Centro de Abastecimento de Moacyr e Vigor foi construído em terreno adquirido
para antiga fábrica de cigarros Veado, com 100 mil m², na rua Capitão Félix, 110,
Benfica. O projeto moderno e funcional ali tomaria forma e concreto. A forma que
acompanha a curvatura do terreno foi o ponto de partida de Moacyr e Vigor para o
traçado do prédio. Um bloco frontal com 706 unidades entre boxes e salas de
escritório e 17 ruas internas, em que se denotam características dos grandes prédios
modernos que se erguiam à época, como o Aeroporto Santos Dumont no Rio de
Janeiro (1936), no aterro do Calabouço. Centro de Abastecimento moderno,
necessário ao crescente movimento do mercado e à expansão das atividades que
exigiam novos mecanismos para armazenamento e distribuição, tão bem
articulados por Moacyr e Vigor.
Projeto elogiado pela classe dos arquitetos e pelo público. Em Natal, o jornalista
Adauto Sá Leitão, quando toma ciência de que um potiguar vencera em primeiro e
segundo lugar um dos maiores concursos públicos para projeto arquitetônico da
época, comunica o sucesso de Moacyr Gomes pelas páginas do jornal, ovacionando
a prata da casa. Os jornais de 1958 fizeram matérias sobre o projeto funcional e
arrojado do arquiteto da terrinha e de seu sócio. Moacyr ganhou status de
celebridade em Natal. Andava na rua e era cumprimentado como um astro. Houve
até boato de que ganhamos até de Niemeyer, que teria ficado em terceiro lugar.
Bairrismo do povo da terra que não adiantava desmentir. Diziam logo que era
modéstia minha. Niemeyer nem se inscrito havia. Um homem daquele quilate só
participava de concurso internacional71!

Moacyr talvez jamais tenha se dado conta, mas abdicou de uma projeção nacional
para fazer arquitetura em Natal. Isso porque era desprovido de vaidade e movido
pela possibilidade de não se prender a uma proposta, e sim, de, aqui no Rio Grande
do Norte, poder fazer o novo. E foi o que fez. Estabeleceu-se modestamente na
garagem da casa do pai e fundou banca esperando que os primeiros clientes
aparecessem. Eis que chegaram José Bezerra e dona Ivete, proprietários de um
terreno na av. Hermes da Fonseca, e ali queriam erguer a residência da família
Bezerra. Moacyr então pôs em ação o seu estojo com esquadro, lápis, réguas e
compasso e sobre a prancheta começou a levantar, em Natal, o que seria a sua
arquitetura moderna.

Faculdade de Odontologia

O arquiteto Moacyr Gomes e a casa 533 da av. Hermes
A casa da av. Hermes da Fonseca com a rua Mipibu, Tirol, 533, pertencente ao
agrônomo José Bezerra e à sua esposa dona Ivete, também foi um exemplar da
arquitetura moderna potiguar. Projeto do arquiteto Moacyr Gomes, formado pela
escola do Rio de Janeiro em 1954. Primeiro projeto de residência de Moacyr em
Natal. Moacyr é autor de outros tantos projetos de destaque na cidade, como o
prédio da Faculdade de Odontologia (av. Senador Salgado Filho, 1787, Lagoa
Nova), o Edifício Barão do Rio Branco (av. Rio Branco, 571, Cidade Alta) e o estádio
Machadão (av. Prudente de Morais, 5121, Lagoa Nova).
O repertório da arquitetura moderna foi empregado no projeto da residência da av.
Hermes. Vão, vigas e panos de vidro. Arquitetura despojada dos grandes vãos
envidraçados que mudaram para sempre a volumetria da arquitetura. Concepção
nova, avançada, moderna. O canteiro de obra naquele tempo se concentrava
basicamente nos bairros de Tirol e Petrópolis, já alcançando o bairro de Morro
Branco. A curiosidade profissional me fez voltar para Natal, não se tratava de
compensação salarial. No Rio ganhava muito mais no escritório com Vigor72.
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Necessidades existiam. Casas e prédios públicos precisavam de melhor areação.
Conforto térmico que encontrava espaço na construção de jardins, os quais também
serviam de ornamentação – passaram a ter jardins construídos a partir da flora
local. Casas que se afastavam umas das outras, abriam espaço para pérgula e para
jardim. A nova arquitetura também abria a frente da casa. A nova arquitetura partia
dos arquitetos. Do uso dos materiais. Novos ou não; ou em novo uso. No banheiro, o
azulejo clássico revestia piso e paredes, cumprindo as exigências da higiene e do
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asseio. Uso de pedra e cerâmica para revestir paredes, um pouco de bossa e charme.
A pérgula com duas serventias: sombreamento e proteção da entrada contra
estranhos. Uso comum no oitão entre a janela e o muro do vizinho.
Arquitetura funcionalmente moderna, cuja expressão de acordo com o contrato da
época devia guardar ligações com as características locais. Apesar de universal, a
arquitetura moderna voltava-se para o local, pretendia o uso dos materiais da
região. Uma forma racional de economia e de adaptação ao clima. A matéria local
era a matéria da arquitetura moderna. Também lição universal de Le Corbusier e
Niemeyer na concepção do projeto. Antes de riscar o prédio, o arquiteto devia
observar a natureza em redor. As condições do terreno, a posição do sol. Princípios
basilares e racionais da nova arquitetura. Uma arquitetura local, já que moldada
para o tempo e para o espaço onde se levantaria.
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Casa 533, Av. Hermes da Fonseca.

74

Entrevista com o
arquiteto Moacyr
Gomes, Natal/RN,
2010.

48

A arquitetura nova trouxe a preocupação do conforto térmico do morador, diz
Moacyr Gomes. Antigamente as casas antigas de sacada para rua, para que se
admirassem as paradas e os desfiles, a família apoiada sob aquele parapeito vendo o
cortejo passar, o que demonstra que a arquitetura responde aos costumes de uma
época. A arquitetura é um retrato da sociedade. A história se conhece pela
arquitetura, o testemunho da história está na arquitetura, como viveram os gregos,
os romanos. Basta estudar as suas casas, os seus templos, os prédios públicos.
Atualmente essa constante de uma arquitetura rapidamente consumida e
substituída leva a um apagamento dos vestígios da sociedade contemporânea73.
A casa da Hermes da Fonseca foi um sucesso na época. O uso de rampa no lugar de
escada para acesso aos quartos no primeiro andar causou frisson. Outra
característica bastante apreciada era a visão completa da sala de visita que se tinha
da rampa. A casa obedeceu a todos os preceitos da moderna arquitetura. Das
novidades. Uso de pilotis, que sustentavam o segundo pavimento, deixando vão
livre para melhor composição dos espaços internos. No lugar da escada para acesso
ao primeiro andar, o arquiteto optou pelo uso da rampa. Moacyr Gomes observou
que o sol da tarde deitava em todo o terreno. A solução: posicionar a casa para o lado
do poente (frente do terreno) e os quartos para o lado do sol nascente (fundo do
terreno, voltado para o morro de Mãe Luiza). Assim garantia sombra e ventilação
para a área íntima da casa. Das novidades, ainda, uso do brise-soleil móvel (lâminas
de alumínio) na fachada principal.
Usei brise-soleil, móvel de alumínio e cobogó. O brise é francês. Le Corbusier usava
em suas obras. O cobogó elemento vazado característico dos Mouros e adequado à
arquitetura tropical. Brise é quebra-sol, por isso usei na casa para barrar o sol brabo
que levava à tarde74. O brise tem concepção e desenho do arquiteto, feito por uma
fabriqueta de esquadrias de alumínio que começava as atividades. Moacyr também

fez uso do cobogó com o mesmo propósito de garantir luminosidade, ventilação e,
sobretudo, privacidade. O cobogó é influência mourisca bem aceita em Portugal, na
Espanha e na arquitetura colonial brasileira; resgatado por Lúcio Costa e ideal para o
clima do Nordeste. Moacyr assim garantiu a entrada de ar (ventilação cruzada) sem
precisar fazer uso de janelas de vidro. Das novidades, destaca-se também o uso de
tijolo de cerâmica aparente e azulejos como elementos decorativos. Casa com empena
fechada e telhado borboleta. No recuo da calçada, deixou espaço para o jardim.
Miriam Sobral, filha de dr. Paulo Sobral e dona Abigail, lembra da casa na Hermes
de dona Ivete e José Bezerra: tinha uma piscina de bom tamanho, um terraço
enorme com muitos conjuntos de cadeira e um jardim gramado. Entrava-se pela
Hermes, a porta dava acesso a um corredor que conduzia ao interior da casa. Nesse
corredor, um lado ficava a pequena sala de costura de dona Ivete, muito utilizada
pelas meninas [as filhas do casal]; do outro, o escritório de dr. José Bezerra. O
corredor levava para um salão enorme com muitos conjuntos de sofá e cadeiras, era
a sala de estar que dava para o terraço. Tudo enorme. Muito espaçoso. Dessa sala se
subia para um segundo patamar por uma rampa, e já se avistava a sala de jantar
também em grandes proporções. À direita da sala de jantar cozinha e copa, e
daquela sala se subia, por outra rampa, para o pavimento superior onde ficavam os
quartos. Lembro de uma mesa redonda de dona Ivete com centro giratório que
mamãe copiou o modelo75...

Casa 533, Av. Hermes da Fonseca,
detalhe, azulejos desenhados pelo
arquiteto.
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A arquitetura moderna dos formatos definidos, sempre de linhas retas, é na
verdade uma arquitetura livre que se integra ao espaço e ao ambiente, onde se
insere e respeita preceitos como conforto e funcionalidade. A ousadia na forma
também é a sua marca, visto que, como obra de arte não é limitada, obedece a todo
um repertório que se encaixa na economia e na funcionalidade.
Nos anos 1950, Niemeyer torna-se também arquiteto de residências, empregando,
da mesma maneira, o ousado e o novo nos seus projetos. Dois exemplares
significativos de sua obra são a casa de Canoas (1953), rua Carvalho de Azevedo, São
Conrado/RJ, curva única integrada à paisagem; e a casa Edmundo Cavanelas
(1954), em Petrópolis/RJ. A casa Edmundo Cavanelas tem uma cobertura única,
curva, sustentada nas extremidades por quatro pilares triangulares em pedra.
Assemelha-se a uma tenda: forma livre, térrea e de planta regular. Niemeyer trouxe
a paisagem de Petrópolis para dentro da casa. O jardim é de Burle Marx. A cozinha
tem móveis de linhas retas; a sala de estar, parede revestida de pedra e sofá de couro
vermelho de Le Corbusier (1928).

Casa 533, Av. Hermes da Fonseca.

Das casas de boa arquitetura em Natal, a casa da Hermes da Fonseca foi o primeiro
projeto para residência do arquiteto Moacyr Gomes. Indicação do engenheiro
Moacir Maia, proprietário do Cinema Rio Grande, que tinha uma firma
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construtora. Era só acertar nas primeiras tarefas, que o cliente se encarrega de fazer
a propaganda. A popularidade do arquiteto e a encomenda de projetos vinham no
boca a boca. Utiliza-se para a realização do projeto, visando atender a necessidade
da família, do procedimento de conversar com os futuros proprietários. Não se deve
fazer o projeto sem um longo debate com o dono da casa para saber de seus hábitos.
Apreender a sua cultura. Sutilmente marcava os encontros fora do escritório.
Propunha um encontro casual para conhecer o gosto do cliente.
Moacyr naquele tempo ainda não estava decidido quanto à mudança definitiva para
Natal. Como passara muito tempo sem vir à cidade, a saudade motivou nova visita.
O saudosismo não se separou do arquiteto. Moacyr aproveitou para analisar o
campo da arquitetura em Natal. Percebeu que a cidade era quase a mesma. Chegou
à conclusão de que apresentava a mesma estrutura urbana de quando a deixou.
Petrópolis e Tirol começavam a se expandir. A ocupação era uma casa aqui, outra ali
– a maioria sítios –, havendo ainda uma corrida para Petrópolis. Espantou-se com o
crescimento do número de habitantes: mais de 100 mil. Muito diferente de quando
a havia deixado, quando os números giravam em torno de 60 mil.
Não fazia muito que havia partido. Foi logo com o fim da guerra que decidiu
aventurar-se na cidade do Rio de Janeiro. Resolve seguir para o Rio, pois em Natal,
sobretudo, naquele momento, não tinha perspectivas. Não havia trabalho, nem o da
Base Aérea. A família não permitiu que acompanhasse o exército americano,
aceitando o convite do capitão em 1946. Ano em que se muda para o Rio. Tinha 18
para 19 anos. A viagem, de navio, estava a cargo da Companhia Nacional de
Navegação Costeira, que fazia a cabotagem transportando carga e passageiros de
norte a sul.
Moacyr embarcou em um dos vapores Ita de nome tupi-guarani (Itapé, Itanagé,
Itaberá etc.). Navio misto de transporte de cargas, correio e passageiros. A
frequência de chegada e saída do porto de Natal era semanal. Bastava comprar o
bilhete. Era recomendável fazê-lo entre dez a quinze dias na frente. Três tipos de
navio faziam o trajeto. Os pequenos, com cerca de 60 metros de comprimento; os
médios, com 80 a 90 metros, para cerca de 140 passageiros; e os grandes, com 110 a
120 metros de comprimento, para até 280 passageiros distribuídos em três classes:
1ª, 2ª e 3ª. Dorival Caymmi imortalizou o Ita em versos e melodia, em “Peguei um
Ita no norte” (1945):
Peguei um Ita no norte
e vim pro Rio morar
Adeus meu pai, minha mãe
Adeus Belém do Pará.
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A viagem durava seis dias. O navio era um simulacro de transatlântico e a viagem
era animada. O Ita tinha barzinho, sala de show, pianista e uma bailarina espanhola
para se apaixonar. Recife era a primeira parada para quem saía de Natal. Cidade
enorme para época, 200 mil habitantes. Problema com cabotagem fez com que o
navio permanecesse 24h ancorado em Recife. Moacyr aproveitou para conhecer a
cidade. O Recife antigo de poucos prédios modernos e da arquitetura antiga de
sobrados. Em Salvador, igual problema, mesma parada. Passeio pelo Pelourinho e
no Elevador Lacerda. De Salvador ao Rio, não haveria mais parada. Nesse trecho da
viagem, um acontecimento lamentável. Uma senhora, muito doente, de Vitória do
Espírito Santo faleceu a bordo. O capitão telegrafa para Vitória. O navio poderia
desviar da rota para deixar o corpo, mas as despesas teriam de correr por conta da
família da falecida, que não dispunha de recursos. Lágrimas da bailarina espanhola
e tristeza a bordo. O capelão encomenda o corpo, que depois é lançado ao mar.
Moacyr ia para o Rio de Janeiro tentar a vida. Pensava em ser jogador de futebol, e
se tivesse de estudar, estudaria Belas Artes, porque tinha aptidão para o desenho.
Foi recomendado a um tio que tinha uma construtora. Com ele, conseguiu emprego
para se manter. O tio era o engenheiro pós-graduado pela PUC/Rio, Luís Gomes da
Costa, sócio de um português na firma L&Gomes Rodrigues Cia Ltda. O tio tratou
logo de mostrar que Belas Artes era coisa para gente rica. O escritório ficava
próximo à faculdade de Belas Artes. O tio apontou pela janela: Está vendo ali por
aquela janela. Uns rapazes barbudos debruçados sobre telas, e muitas delas já
finalizadas acumulando-se no chão. O trabalho é magnífico, não se pode dizer ao
contrário, mas não há sensibilidade para pagar o que valem e acabam ficando por ali
entocadas, sem venda. Não há como obter sustento assim76.
O tio convence-o de fazer teste vocacional. O resultado apontou arquitetura.
Moacyr Gomes, que tinha uma vaga ideia do que era arquitetura, foi perguntar ao
tio qual a diferença entre engenharia e arquitetura. A resposta foi: Muito simples. O
arquiteto é um criador, o engenheiro, o executor77.

76

Entrevista com o
arquiteto Moacyr
Gomes, Natal/RN,
2010.
77

Entrevista com o
arquiteto Moacyr
Gomes, Natal/RN,
2010.

Moacyr se estabeleceu em uma das inúmeras pensões no centro para estudante sem
recursos. Apreciador da música popular brasileira, encantava-se com os sambas de
Noel Rosa e Lupicínio Rodrigues. Também gostava de música erudita. Inclusive
frequentava os concertos da Orquestra Sinfônica Brasileira, quando o ordenado
permitia; quando não, ia a apresentações no domingo, na Quinta da Boa Vista,
gratuitas. Atravessava a linha férrea e ia ao Maracanã. Frequentava a Lapa boêmia,
romântica. Lia romances e revistas italianas e norte-americanas especializadas em
arquitetura que o tio lhe passava para ir tomando gosto e se enturmando com a
profissão. As sessões de cinema eram do cinema francês, Bridget Bardot, cinema
italiano. Fez os exames preparatórios e, depois de um longo e penoso caminho de
estudo, adentrou na faculdade no Rio. O próximo passo, já diplomado, foi a parceria
com Vigor Artese.
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Nos dois meses que passou em Natal, percebeu que o mercado era ainda incipiente.
Não poderia mudar-se assim de vez. Poderia continuar no Rio e angariar clientes
por aqui. Trabalhar para os dois mercados. Uma das maiores dificuldades que
encontraria não seria a clientela. Aqui, tinha clientela, mas não tinha material de
trabalho. Moacyr volta para uma temporada de mais dois anos no Rio – entre idas e
vindas a Natal.
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Naquele tempo, eram poucos os arquitetos em atividade. Nenhum deles formado.
Moacyr passou a atender nas duas praças. As cidades viviam momentos diversos.
Enquanto Natal se expandia horizontalmente, o Rio se verticalizava. Lá só fazia
prédios de apartamentos. Em Botafogo, no Flamengo. Isso não me motivava.
Edifício não tem nada de arquitetura para atrair um arquiteto78. Natal oferecia o que
ele almejava: a possibilidade de fazer arquitetura em um bom espaço, projetar
residências. Passou a viver entre Natal e Rio. Quando o escritório lá se enchia de
projetos, ia e passava seis meses para dar conta de tudo, e vice-versa. Vinha a Natal
eventualmente, porque o Rio exigia mais sua presença. A produção do Rio era bem
maior, o poder aquisitivo, os hábitos eram outros.
Uma hora teve de optar. Quando o momento chegou, juntou-se a João Maurício de
Miranda e Daniel Hollanda, arquitetos, e a alguns bons desenhistas. Montou uma
equipe e assim fundaram a Planarq, na rua João Pessoa, prédio de três andares,
esquina da Princesa Isabel. Três arquitetos em uma sala grande, uma prancheta
para cada um. Trabalho em grupo, mas individual. Cada um começava sozinho
(isolavam-se para conceber as suas propostas), e todos opinavam. Geralmente, um
deles, dos projetos, era o melhor e era este que seguiam.
As reuniões de trabalho eram desprovidas de personalidade, não havia o modelo do
“arquiteto vedete”, autor único do projeto, o maioral. Entendiam que arquitetura é
discutir sempre soluções e propostas. O trabalho em equipe era enriquecedor.
Moacyr começava o dia pela vistoria nas obras. Para ele, o arquiteto deve
acompanhar a obra para preservar a qualidade do seu projeto. Andava por aí até
umas 10h. Entre 12h e 13h, interrompia para o almoço, próximo ao escritório.
Retornava às 13h30min, 14h, e permanecia até as 22h, quando saía para o Vipinho
para tomar uns uísques com Daniel Hollanda.
Projetavam o exterior e o interior. Arquitetura era criar em dimensão macro e
determinar a dimensão micro. A disposição dos equipamentos: cama, mesa, sofá
etc. Os móveis eram, geralmente, adquiridos na casa Holanda, em Recife, que
apresentava boa qualidade e design moderno. Mandavam o esquema, o esboço, e
Recife produzia. Depois, surgiu uma empresa em Mossoró/RN para atender a
demanda dos móveis, mais barato do que em Recife: Sílvio Mendes, movelaria
Móveis Mendes de Mossoró. Quando não contavam com o mestre moveleiro, que,
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inclusive, ia à residência anterior do cliente ver os móveis que poderiam ser
aproveitados, avaliar a qualidade do material, das ferragens etc. Quando mandava
confeccionar aqui, trabalhava com jacarandá. Nada de MDF, que com a umidade
excessiva desmancha.
Valia-se de uma entrevista prévia. Um roteiro com perguntas-chave. Como é que
você vive? Começava a sentir, se o sujeito tinha uma biblioteca enorme, já pensava
numa baita sala; qual o seu plano de vida? Se solteiro, se vai casar? Quantos filhos
acha que deve ter. O que faz a arquitetura são os hábitos. Quais são os seus hábitos?
Se gostar de tomar um vinho, pensa-se em uma adega. Entrar nos hábitos do
cliente, criar conforto para os seus hábitos, isso também é fazer arquitetura. Que
tamanho quer a sua casa? Uma casa de 300 metros precisa de um terreno de 600,
para abrigar também quintal, jardim, um bom alpendre. O arquiteto também deveria
estar atento a questões de ordem técnica, como a posição do sol. Deve verificar a
posição do nascente, do sol poente. O nascente reservava para áreas nobres79.
O arquiteto tem de pensar no conforto do cliente e nas suas possibilidades
financeiras. Deve contemplar o seu modo de vida para a vida toda. Se o cliente
manifestava alguma predileção sentimental histórica. Uma casa de um avô, dos
pais. Ou que viu em uma viagem. Devíamos levar em consideração. Se a casa ainda
existia, íamos visitá-la. O arquiteto tem de ter habilidade para equilibrar desejo e
necessidades. Eu fazia dois desenhos. O desejado de acordo com o histórico
sentimental do cliente e o ideal. O mais difícil na hora de negociar era não ferir a
sensibilidade. Nem sempre o ideal movido por uma razão sentimental atendia as
necessidades do cliente80. Era preciso demonstrar e convencer.
Moacyr diz: uma casa térrea, por exemplo, exige uma planta baixa (prancha), uma
planta de desenho do telhado, uma planta de cortes longitudinais e uma planta com
a perspectiva da fachada. Isso só de arquitetura. Eu fazia esboço e passava para o
desenhista copiar. Ia a cada prancheta e verificava, conferia, propunha ajustes.
Quando o desenhista terminava, passava uma última visada. Do desenho em papel
vegetal pronto, fazia cópia na copiadora. Estava finalizado81.

79

Entrevista com o
arquiteto Moacyr
Gomes, Natal/RN,
2010.

80

Entrevista com o
arquiteto Moacyr
Gomes, Natal/RN,
2010.

81

Entrevista com o
arquiteto Moacyr
Gomes, Natal/RN,
2010.

O projeto raramente era entregue ao cliente. Raro, porque o cliente também
contratava a execução da obra. Compunha também o trabalho do arquiteto um
orçamento (obrigatório) e um caderno de especificações (que determinava entre
outras coisas o piso e as tintas a serem utilizadas). O projeto saía muito mais bem
executado quando também havia o contrato para execução da obra. Até o projeto
final, o arquiteto levava em torno de 60 dias de trabalho.
Dinarte Mariz é importante na trajetória de Moacyr Gomes. Apresentados
ainda no tempo do Rio de Janeiro. Dinarte, senador. Rio, a capital federal.
Disseram: esse rapaz é do seu Rio Grande do Norte, conterrâneo. É filho de
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quem? Quando soube o nome do pai de Moacyr, Dinarte emendou: você
nasceu em 1927, de um parto complicado em Caicó/RN.
O pai de Moacyr era de Itaipu/RN, a mãe natalense. Foram se conhecer e casar em
Caicó. Moacyr nasce em Caicó, pois o pai, promotor público, servia na cidade.
Primogênito (são sete filhos), o parto foi difícil. Houve problema. Mandaram
chamar a parteira, mãe de Walfredo Gurgel. A criança engasgada. Sugeriram
mandar buscar o médico mais próximo, dr. Mariano Coelho. Foi Dinarte Mariz
quem cedeu o carro para trazê-lo. Nem dois meses Moacyr tinha de nascido, o pai
foi transferido para Natal. Morou na Cidade Alta e na Ribeira. No Baldo, próximo à
Rio Branco, e, por fim, em Barro Vermelho, quando o pai foi transferido
novamente. Moacyr ficou com os avôs em Natal. Durante a guerra, trabalhou na
base, servidor civil do exército americano. Era aluno do Atheneu, na Ribeira.
Cascudo, Edgar Barbosa e Esmeraldo Siqueira foram seus professores.
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Dinarte afeiçoou-se ao rapaz e convidava-o frequentemente para almoçar. Levava-o às
grandes rodas, almoço em clubes, frequentado por senadores e governadores.
Dinarte apresentava: rapaz brilhante, vai ser um dos maiores arquitetos do Brasil.
Assim, Moacyr conquistou clientela, que apostava que, quando Moacyr fosse
reconhecido, seus imóveis seriam valorizados, e eles, proprietários, teriam status.
Recebeu convite para trabalhar no governo de Dinarte Mariz e definitivamente se
mudou para o Rio Grande do Norte. Ele me deu toda a chance. Foi então que passei a
conhecer o estado, ao realizar projetos de escolas, prédios públicos etc., em Currais
Novos, Alexandria, Caicó, Mossoró82.
Moacyr havia começado a trabalhar com 17 anos. Bom datilógrafo, falava inglês, foi
selecionado para o serviço intelectualizado no escritório de pessoal da Base Aérea.
Os demais sem instrução eram aproveitados como serventes, motoristas etc.
Aprimorou uma série de qualidades. Quando era tempo de elaborar a folha de
pagamento, dormia no hotel da base. Acabou a guerra, o capitão convidou-o para
trabalhar nos EUA, no entanto era menor de idade e o pai não consentiu. Em
seguida, viria a Guerra da Coreia, e, se estivesse por lá, Moacyr não saberia que
destino sua vida teria tomado. A guerra terminou em agosto de 1945, Moacyr
conclui o científico em dezembro. Em janeiro de 1946, segue para o Rio de Janeiro.
O Rio foi a escolha, porque o pai, juiz de Direito, com o ordenado que recebia, não
podia custear seus estudos, mas havia um tio, mais novo, estabelecido no ramo da
engenharia, que estava disposto a recebê-lo com um emprego na construtora. O Rio
foi o destino. Quando chegou ao Rio, desceu no cais 13 de Maio, na praça Mauá, e já
tinha os amigos esperando para conduzi-lo à pensão, que ficava no casarão que
pertenceu a Marquesa de Santos. Por causa do trabalho e da dificuldade para pagar
o cursinho, só foi ingressar na faculdade três anos depois, em 1949. Concluiu o
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curso em 1954. Estudava aos sábados e domingos, lia os livros nos bancos de
jardim. No cursinho, fez uma cadeira por vez. Tempo que foi de aprendizado no
escritório de engenharia. Utilíssimo quando foi aprender a teoria, pois já dominava
a prática.
No exército, recebia dez salários. Na firma do tio, receberia dois. Teve de começar a
anotar e a contar gastos. No escritório do tio, começou pelo departamento de
pessoal. O tio gostava de sempre estar atualizado com os avanços da época, e
Moacyr trouxe todo o aprendizado da Base, implantando um sistema novo para
folha de pagamento, diferente do que se fazia no Brasil. Máquinas de datilografia
elétricas, por trás da folha, a ficha individual e o envelope, o carbono, tudo
preenchido ao mesmo tempo. Ganhava tempo. As máquinas foram importadas
pelo tio. Moacyr passou a ser chefe do setor de pessoal, e mais adiante pediu ao tio
para mudar para o setor de obra, já que era estudante de arquitetura.
A firma do tio estava dividida em departamentos, estrutura de pessoal, financeira,
obra e mestre-geral. Era uma empresa de porte mediano. Ali aprendeu como
organizar o trabalho. O tio era um exímio calculista e um excelente professor de
engenharia, entendia também de legislação do trabalho. Moacyr depois de dois
anos deixou a pensão, fundou uma república com os amigos, até começar a
ganhar um dinheirinho e adquirir o primeiro imóvel, um apartamento pequeno.
Foram seus contemporâneos o deputado José Arno, o senador Dix-Huit e o
governador Dinarte Mariz. Acontece que no Rio de Janeiro só projetava edifício
de apartamentos, que considerava sempre a mesma coisa. Em Natal e em outras
cidades do Rio Grande do Norte, poderia desenvolver mais as suas ideias e
explorar a diversidade da arquitetura. Os incontáveis projetos que se tornaram
edifícios são o testemunho de sua obra e da aventura da arquitetura moderna em
Natal.

Epílogo: uma cidade sempre em construção
Petrópolis e Tirol estão tomados por residências, edifícios de apartamento,
comércios e serviços83. Cidade Nova, cujo traçado original permanece no formato de
grelha (Master Plan, 1901-1904), é núcleo central de origem desses dois bairros que
depois se expandiram. Se o Master Plan compreende a retícula entre as av.
Deodoro e Hermes da Fonseca, sentido leste/oeste, e entre as ruas Seridó e CearáMirim, sentido norte/sul, Petrópolis se expandiu para outros contornos, no sentido
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leste/oeste, compreendendo área delimitada entre a av. Deodoro e o morro de Mãe
Luiza, e no sentido norte/sul, entre a rua Mossoró e a av. Getúlio Vargas. Tirol
também se expandiu no sentido sul até a av. Bernardo Vieira.

Petrópolis/Tirol

O núcleo central chamado de Cidade Nova que originou os dois bairros permanece
intocado em seu traçado urbano mantido pelos sucessivos planos de urbanização.
As mesmas ruas e avenidas largas traçadas pelo plano de Polidrelli se conservam.
Do acervo de prédios, têm-se exemplares de diversos estilos e, sobretudo, do que o
povoou na expansão dos anos 1940 e 1960, o estilo moderno de arquitetura. Dados
do IBGE (2000) apontam o número de domicílios em Petrópolis: 1.542, entre casas
e apartamentos, o que ainda revela um equilíbrio entre a cidade plana construída
até os anos 1970 e a cidade vertical que começou a se configurar nos últimos
quarenta anos. Tirol também apresenta a mesma proporção, dos 4.091 domicílios,
a população distribui-se 7.477 em casas e 7.065 em apartamentos.
Contudo, de bairros eminentemente residenciais, Petrópolis e Tirol passaram a
concentrar uma gama de comércio e serviços que tomaram por abrigo o espaço das
antigas residências. Dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas, SEBRAE, em 2000, apontam que 59% dos estabelecimentos comerciais
em Petrópolis dedicam-se à prestação de serviços, seguidos pelo número de
comércios, que corresponde a 37,50%. Destacam-se bancas de revista, comércios
de confecção, cursos de língua estrangeira, lojas de decoração, farmácias, clínicas
médicas, clínicas odontológicas, lanchonetes, salão de beleza, entre outros. O
rendimento da população é dos mais altos da capital. Em Petrópolis, 36% ganha
mais de 20 salários mínimos, 23%, entre 10 e 20. Tirol apresenta o mesmo quadro:
38%, mais de 20 salários e 26%, entre 10 e 20.

Ginásio Sílvio Pedroza

Petrópolis e Tirol, eterno canteiro de obras em uma cidade que não para. Um não
parar que corre à velocidade da luz. Vivo vinte e quatro horas por dia. Sinais de
trânsito cronometrados, ruas e avenidas preenchidas com o frenesi dos veículos,
como se não houvesse nunca um ponto de parada. Motores roncando ansiosos
antes que o farol aponte a liberdade para partida. Motoqueiros que se deslocam
desenhando senoides, desviando e entrecortando carros, ônibus e caminhões.
Ônibus que aceleram a todo vapor para tão logo frear com toda força, rangendo, na
próxima parada. Caminhões gigantescos, pesadões e, por serem pesados, lentos;
como se preguiçosos fossem andando passo por passo (impacientando quem vem
atrás), a toda hora e momento abastecendo o comércio, meio que são de suprir a
cidade de suas necessidades.
Movimento acelerado, ofegante, que não permite, pela janela, seja da casa, seja do
automóvel, que se veja a cidade que se descortina ao redor. Diferentes não são as
ruas e avenidas. Os prédios que sobem, as casas que descem para dar lugar aos
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edifícios de apartamentos. Edifícios que ladeiam as vias emparedando-as, pondo
seus olhos vigilantes, suas margens. Altos e baixos, baixos e altos, altos e altos,
baixos e baixos, sucedem-se os morros de cimento, pedra, azulejos – pequeninos
quadrados cujo somatório desenha um todo reto e uniforme dos caixotes que se
levantam do solo com dez, doze, quinze, vinte andares, arranhando os céus. Prédios
que se postam sem exigir atenção dos passantes que só veem o comprido da via, e
dela não desviam para o lado, para perceber que na face dos prédios está o
somatório do tempo. Uma cidade reúne em si todas as suas épocas.
Petrópolis e Tirol são parte do todo, como cicatrizes ou rugas, marcas do tempo. O
casarão da arquitetura antiga disputa com a arquitetura moderna, sua vizinha,
enquanto por trás se descortinam edifícios.
Edifícios de apartamento são a solução para a cidade que cresce, pois é sabido que
quando incha não há mais para onde crescer, senão para cima. Petrópolis e Tirol
estão emparedadas pelo mar, pelo rio, pelas dunas. As casas se tornaram enormes
para uma família que se desgarra dos filhos. O casal acha mais cômodo mudar, para
que uma casa tão grande, e a demanda por cuidados com o quintal, com o jardim.
Há também a questão da insegurança que os muros altos, as cercas elétricas e a
segurança eletrônica tentam amenizar. Nos anos 1980, Petrópolis e Tirol começam
a se verticalizar. Dr. Paulo e dona Abigail deixam a casa 510 da Mossoró e vão para o
Edifício Café Filho, na Joaquim Fabrício, 662, Petrópolis, um dos
empreendimentos da Ecocil na área, dentre outros residenciais: Kennedy, Lincoln,
Kubitschek, Tancredo Neves, Luciano Barros. Dona Ivete também compra
apartamento em Petrópolis. Dr. Heriberto e dona Maria Bezerra mudam para
apartamento no Tirol.

Petrópolis/Tirol

Petrópolis/Tirol

Casas são desconfiguradas, enquanto outras são reconfiguradas. Na Ângelo Varela,
1049, Tirol, o arquiteto Felipe Bezerra propôs um reúso. Um reaproveitamento em
razão da concepção. Uma casa moderna dos anos 1950, que pertenceu a Nelson
Rocha, com todas as características caras ao estilo, recebe tratamento e reforma
(2008), um upgrade para valorizá-la, diz o arquiteto, para um novo uso: abrigar o
seu escritório de arquitetura. Separada em dois blocos, o principal sobre pilotis e
um lateral que servia de edícula, o muro que a escondia foi derrubado para deixá-la
à mostra, a casa recebeu revestimento em chapisco e pintura branca, inspirado na
capela de Ronchamp (Le Corbusier), brises em alumínio branco, integrando as três
janelas do primeiro pavimento. Os pilares do pilotis foram descascados para
mostrar o concreto original. A ambientação também ganhou a cara da época com
móveis e objetos de decoração assinados por arquitetos e designers conceituados
como o casal Eames.
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Entrevista com o
arquiteto Felipe
Bezerra, Natal/RN,
2010.

Charles e Ray Eames captaram o espírito dos novos tempos no design de mobília.
Charles era arquiteto por profissão, tinha experiência em engenharia e construção;
Ray, artista plástica, era mestra nas cores e nas formas. Utilizando-se sempre de
novas tecnologias, obtiveram sucesso imediato na cadeira DAR (dinning armchair
rod, 1948). Assento e encostos em poliéster e fibra de vidro, pernas de metal com
amortecedores de borracha. Lançavam os conceitos que norteariam seu trabalho
daí em diante: estética pop, durabilidade e baixo custo. Saíram provando,
experimentado materiais, criando peças, propondo formas. Experiência também
de sucesso, obra mais conhecida, conjunto formado pela poltrona 670 e a otomana
671, de 1956. O casal Eames sugeriu em madeira e couro uma chaise lounge e uma
banqueta. Ainda em catálogo e nas vitrines das lojas de decoração, desperta desejo
de compra. Símbolo do estilo de vida de quem não prescinde da fruição, do
conforto, da funcionalidade e da beleza84.
O arquiteto Felipe Bezerra conta que quando procurava um novo endereço para
sede do seu escritório encontrou abandonada a casa da Ângelo Varela. Felipe
Bezerra vinha de um primeiro escritório, construído tão logo recebeu o diploma de
arquiteto pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (1997), em casa
alugada e reaproveitada (também uma casa de estilo de época) na esquina da rua
Trairi com a av. Campos Sales. A casa moderna da rua Ângelo Varela pertencia a
uma médica que comprara de Nelson Rocha e queria se desfazer do imóvel. No
processo de compra, as ideias foram brotando para reforma. O arquiteto
estabeleceu como norte intervir o mínimo possível. A fachada não simétrica que o
incomodava (diferença no tamanho das janelas do primeiro pavimento) ganhou
um brise, unificando a estrutura. O peitoril da escada em cobogó (original) foi
preservado. Preservar o passado e agregá-lo ao presente foi a ideia para essa casa
com características claras do estilo moderno85.
Há na arquitetura a demonstração do moderno e do arcaico, dos velhos e novos usos
que se fazem da cidade. Construções que disputam nesse indisputável mundo por
atenção, com a confusão visual das placas e dos fios suspensos. Fios que são poleiros
para a passarada carente do pouso nos galhos, mas fonte de luz (energia) e de
ligação com o mundo (tevê por assinatura e internet); placas luminosas que
anunciam farmácias, padarias, lojas, restaurantes, clínicas e consultórios. Cenários
de uma cidade presente, mas não presenciada em razão da neurose do fluxo –
sempre se está indo para algum lugar. Uma cidade que não para; que sobe, que
desce; permanece, passa.

Escritório do arquiteto Felipe
Bezerra, Rua Ângelo Varela, Tirol.
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P.S.: Os arquitetos Ubirajara Galvão e Daniel Hollanda já faleceram. Sobre
Ubirajara, a viúva Marlene Galvão publicou livro no qual narra a trajetória do
arquiteto e lista seus principais projetos. Não há registros impressos sobre Daniel
Hollanda. Moacyr Gomes e João Maurício de Miranda ainda recebem encomendas,

continuam a desenvolver projetos. João Maurício acaba de lançar um livro sobre a
sua trajetória e é autor de dois trabalhos de monta sobre a cidade. Do Departamento
de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), o
professor Pedro Lima é pioneiro na publicação de livros sobre a arquitetura
potiguar. São importantes também as histórias de Cascudo sobre a cidade; de
Itamar de Souza, sobre os bairros da cidade. Todos os trabalhos listados nas
referências. O sócio de Moacyr, Vigor Artese, é também falecido. Sobre a
arquitetura brasileira, há inúmeros trabalhos de análise e registro das memórias de
Lúcio Costa e Niemeyer entre livros e documentários. Costa faleceu nos anos 1990,
Niemeyer está em plena atividade aos 103 anos. Natal/RN, Tirol, 17 de outubro de
2010.
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