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Ao escrever agora [...] a respeito do bairro 
da Urca, lembrei-me da brisa de Delos. 
Porque o nosso trabalho se baseia 
sobretudo no invisível. O que queremos 
preservar, o que lutamos para manter 
vivo, mais do que as construções de pedra, 
argamassa, concreto, é o espírito dos 
homens que construíram essas coisas, sua 
maneira de ver o mundo em determinado 
momento de suas vidas e de sua história, 
marcas que as gerações tragadas pelo 
tempo deixaram no mundo. 
....................................................................... 

Urca, também aberta aos ventos e aos 
mares, entretanto íntima guardiã de seus 
segredos, pequeno mundo iluminado na 
cidade livre. 

Rachel Jardim  

 

 

 

Urca. Foto Paula Kossatz, 2002 

p r e â m b u l o 

Quem hoje contempla o sereno conjunto do Instituto Benjamin Constant na avenida Pasteur talvez não 

imagine que, até meados do século 19, a deficiência visual era tratada, no Brasil, como deficiência mental; a 

sociedade segregava os deficientes visuais e não lhes era concedido acesso a qualquer educação formal ou 

ofício que lhes garantisse trabalho e subsistência. A iniciativa de se fundar, em 1854, o então Imperial Instituto 

dos Meninos Cegos para ministrar o ensino fundamental e profissionalizante a pessoas cegas, considerada por 

muitos uma utopia, constituiu-se em medida pioneira na América Latina. Estava dado o passo inicial de um 

processo cujos resultados ao longo dos anos confirmaram a mudança de rumo não somente no campo dos 

direitos humanos, mas na própria história da educação e do trabalho no Brasil. 
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A trajetória do conjunto edificado na então Praia da Saudade ou Praia Vermelha, no atual bairro da Urca, dá-se 

a partir do lançamento, em 1872, da pedra fundamental do prédio principal, cujo plano de construção é 

considerado singular para a época. O início da pesquisa transcorreu no oportuno período em que o IBC 

comemorava seu sesquicentenário, em uma destas ocasiões em que as memórias se acendem e informações às 

vezes esquecidas nas gavetas dos arquivos saltam à frente de todo aquele que persistir na investigação 

histórica. Assim, a pesquisa estendeu-se das fontes documentais disponíveis para outras fontes recuperadas ou 

‘descobertas’ e também fontes orais, por intermédio do depoimento de algumas das pessoas que participaram 

de momentos da história da instituição e do bairro ou que tinham algo de interesse a relatar. 

A diversificação de fontes desencadeou um texto pontuado por transcrições e referências, ao se adotar como 

metodologia a citação de autores não apenas de enunciados, mas também de datas e outras informações — 

questão a nosso ver fundamental para qualquer avaliação imparcial. Contudo, como já dizia Francisco de Assis 

Barbosa, sem autoindulgência, “são inevitáveis, ainda que nem sempre perdoáveis, as omissões e os 

equívocos” — ele se referia à preparação de nominatas e ao “esforço físico (não intelectual)” de 

pacientemente coletar material e mesmo assim chegar a resultados insatisfatórios. Estendendo tais palavras à 

pesquisa de modo geral, poder-se-ia ponderar sobre a natureza quase inesgotável da tarefa de cotejar dados, a 

qual dificilmente se leva adiante sem se deparar com imprecisões, lacunas, enganos e contradições e incorrer 

no risco de cometer equívoco de interpretação ou registro que, não raro, com o tempo se pode acertar. De 

tempos a tempos, documentos são resgatados e mais alguns pontos se elucidam. 

Nesse sentido, lembrando Braudel, procurou-se também não enveredar pelo viés interpretativo da história, 

evitando-se a ‘tentação’ de preencher lacunas documentais com generalizações teóricas na busca daquilo que 

move quase toda investigação: sentir que a história faz sentido para nós. E se algumas ideias iniciais logo se 

demonstraram inferências apressadas, levando à ampliação da pesquisa de modo a obter respostas às novas 

questões formuladas, outras interrogações permaneceram, talvez porque ali devam permanecer, talvez 

assinalando trilhas para outros desdobramentos; caminhou-se somente até o ponto em que pareceu possível 

apresentar ilações fundamentadas. E, aos poucos, um panorama com novas cores e nuanças foi-se delineando, 

trazendo novas luzes ao conhecimento da concepção e construção do edifício. Espera-se que se tenha revelado 

no texto a seguir sem demasiadas imperfeições. 

Talvez algumas passagens pareçam permeadas por uma visão romantizada, porque há coisas cuja própria 

natureza é essencialmente poética e assim é percebida. Mas direcionou-se a pesquisa para a objetividade, sem 

esquecer que nenhuma descrição ou análise substitui a forma única do objeto e recordando as palavras de Paul 

Valéry quando diz que “a própria quantidade das verdades materiais restabelecidas coloca em perigo a 

realidade que buscamos”. Tentamos compreendê-lo talvez com a emoção levemente ingênua de que nos fala 

Boutry (ao citar Farge), de procurar, indo além da acumulação das interpretações e dos ‘efeitos de verdade’, 

conseguir “ter acesso, como após uma longa e incerta viagem, ao essencial”. 



INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT NA URCA... 

 

 
 

5 

1 ORIGENS 

 

Álvares de Azevedo, Xavier Sigaud, Couto Ferraz, Pedro II, Cláudio da Costa, Constant, Bethencourt da Silva.                     
Fotos (det.) Museu IBC (1ª, 4ª, 5ª, 6ª), Academia Nac. de Medicina (2), Carneiro & Gaspar (3ª), Liceu de Artes e Ofícios (7ª) 

 

À maneira dos gregos antigos, apresentemos alguns de nossos personagens, por ordem de aparecimento: o 

jornalista José Álvares de Azevedo, o médico-diretor José Francisco Xavier Sigaud, o ministro Luís Pedreira do 

Couto Ferraz, o imperador Pedro II, o médico-diretor Cláudio Luís da Costa, o professor-diretor Benjamin 

Constant Botelho de Magalhães, o arquiteto Francisco Joaquim Bethencourt da Silva. Aparecem depois outros 

diretores e ministros, engenheiros, e, no fundo da cena, professores, alunos, artífices, operários e os tantos 

anônimos sem os quais, como diria Ginzburg, também não haveria a história. 

 

         

Fotos Leandro Pimentel, c.2001 (1ª, 2ª) e Claudia Girão, 2008 (3ª) 

Recordando as palavras de Rachel Jardim na epígrafe e o período em que a história do Instituto demarcou seu 

ponto de partida oficial, poderíamos começar aludindo à lenda de Tirésias e Édipo de Tebas, que inspirou a 

Sófocles três obras dramáticas. Ou falar de outras histórias que criaram figuras míticas ou heroicas na versão 

real, como a de um menino cego carioca chamado José Álvares de Azevedo, cuja inteligência considerada 

incomum — afinal, era um ‘cego’ — o leva a ir estudar na França (1844) e retornar ao Brasil para empreender a 

batalha de vencer preconceitos e tornar possível instituir-se uma escola para deficientes visuais no país. 
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No prefácio da sua tradução brasileira da obra de J. Guadet (O Instituto dos Meninos Cegos de Paris — sua 

história, e seu método de ensino, 1851) sobre a escola na qual estudara, Álvares de Azevedo escreveu: 

Lancemos as vistas para uma das potências mais célebres da antiguidade, e vejamos qual era 

aí a sorte dos cegos e dos surdos-mudos. 

Porém (talvez se nos pergunte) de que potência vamos falar? Buscaremos o exemplo de 

algum povo bárbaro? Dos Citas, dos Godos, ou dos Sármatas? Não: vamos falar da Grécia; do 

país das ciências, das artes, da indústria, do comércio; do país o mais civilizado das remotas 

eras, e em que o povo era tido em conta de muito humano. 

Dirijamo-nos para Esparta; abramos em seu livro célebre: “O código de Licurgo”. Que lemos 

nele? Qual era a legislação dessa rival de Atenas? “Que todos os que, por algum defeito, não 

podiam ser úteis à pátria, fossem, apenas nascidos, afogados no Eurotasso”. 

Em Roma, a barbaridade chegou a tal auge, que Rômulo viu-se obrigado a promulgar uma lei 

que proibia aos pais matar seus filhos, “permitindo-lhes contudo esta crueldade quando estes 

fossem aleijados”. 

A primeira medida conhecida relativa a pessoas destituídas do sentido da visão ocorreu em meados do século 

13, quando foi instituído, por Luís IX de França (São Luís), o Hospício dos Quinze-Vingts, em Paris, para abrigar 

feridos de guerra. Álvares de Azevedo observou que se tratava de “dar um asilo a trezentos de seus 

guerreiros, a quem os Sarracenos tinham arrancado os olhos”, ou seja, tratava-se de medida assistencial 

sem finalidade educativa. Somente cinco séculos adiante, o pedagogo Valentin Haüy, por sua iniciativa 

particular, e auxiliado por alguns filantropos [CERQUEIRA], estabeleceria um sistema de ensino de letras em 

relevo e a primeira escola para a educação de cegos: a Institution Impériale des Jeunes Aveugles de Paris 

(1784) [ÁLVARES DE AZEVEDO]. O governo francês responsabilizou-se (1791) pela escola [CERQUEIRA], na qual 

seria desenvolvido por Louis Braille, a partir de 1825, o sistema braille até hoje utilizado.
1
 

No Brasil, a primeira demonstração oficial, de que se tem registro, sobre o interesse pela educação de 

portadores de deficiências sensoriais remonta a agosto de 1835, quando foi apresentado à Assembleia 

Legislativa o projeto de criação de “Cadeiras de Professores de Primeiras Letras para o Ensino de Cegos e 

Surdos-Mudos” pelo deputado baiano Cornélio Ferreira França, então em fim de mandato e não reeleito, 

sendo o projeto arquivado [LEMOS & FERREIRA].
 

Quinze anos depois, outra iniciativa veio a prosperar. Ao retornar à corte brasileira (1850) após seis anos 

estudando na instituição de cegos de Paris, o jovem José Álvares de Azevedo passou a escrever ativamente 

para jornais defendendo a criação de uma escola oficial e a dar aulas particulares a outros portadores de 

deficiências visuais, tornando-se amigo e parceiro, nesta causa, do francês naturalizado brasileiro José 

Francisco Xavier Sigaud, médico do Paço Imperial, um dos fundadores da Sociedade de Medicina (1829) 

                                           
1
 Foi na instituição parisiense idealizada por Haüy que Louis Braille, cego desde menino, desenvolvera aos 16 anos o sistema 

de comunicação para leitura e escrita que recebeu seu nome; o sistema braille é hoje utilizado até hoje [HILDEBRANDT-2]. 
O sistema anterior (letras em relevo) permitia apenas ler, não escrever. O novo sistema criado por Braille (1825) foi 
aperfeiçoado por ele até a versão final, abrangendo geometria e música (1837); foi reconhecido pelo governo francês 
(1854) e adotado universalmente (1878) [CERQUEIRA]. 
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precursora da Academia (1835) [CRULS] e pai de uma jovem cega, Adéle, que também passou a ensinar o 

Braille. Xavier Sigaud, cujo nome veio a designar a rua transversal à avenida Pasteur na lateral do Instituto, 

associou-se ao jornalista que já havia sido levado à presença do imperador Pedro II pelo barão de Rio Bonito. O 

imperador impressionara-se ao conhecer o sistema braille trazido e demonstrado por Álvares de Azevedo e 

teria proferido na ocasião a frase que daria início, no Brasil, à ruptura oficial com o mito da cegueira associada 

à tragédia: “A cegueira já quase não é uma desgraça” [ÁLVARES DE AZEVEDO]. 

Pedro II orientou Azevedo e Sigaud a apresentarem um requerimento ao ministro e secretário de Estado dos 

Negócios do Império, Luís Pedreira do Couto Ferraz, que viria a se tornar visconde de Bom Retiro [LEMOS & 

FERREIRA]. O requerimento foi levado à Assembleia Geral Legislativa em maio do mesmo ano por Couto Ferraz, 

com previsão de orçamento e a seguinte introdução:
2
 

O Dr. José Francisco Sigaud, e o cidadão brasileiro José Álvares de Azevedo, considerando 

quanto o Governo de Sua Majestade Imperial se esforça por colocar o Brasil no lugar que pela 

Providência lhe está destinado, a par das Nações mais elevadas pela sua ilustração, pelo 

desenvolvimento das suas instituições políticas e pelo que sobre tudo enobrece os povos, os 

seus meios de ensino e proteção às classes desvalidas da sociedade; tomaram a liberdade 

honrosa de chamar a atenção do Ministro da Repartição competente, inculcando-lhe a 

conveniência de estabelecer nesta Corte um Instituto, para o ensino de crianças cegas de ambos 

os sexos, aonde à imitação do que se pratica na Bélgica, Alemanha, Inglaterra, França e Estados 

Unidos da América do Norte, pudessem ser ministrados os benefícios da educação literária. 

Antes da aprovação em plenário, Couto Ferraz
3
 já determinara a vinda de materiais escolares de Paris e as 

atividades foram iniciadas em março de 1854; neste mês, falecia Álvares de Azevedo aos 19 anos, sem que o 

imperador houvesse sido autorizado pelo legislativo a formalizar a fundação [HILDEBRANDT-2], que seria 

sancionada em setembro e, em 12 de setembro de 1854, criava-se o Imperial Instituto dos Meninos Cegos.
4
 O 

Brasil tornava-se o primeiro país da América Latina a estabelecer uma instituição destinada à educação de 

deficientes visuais. Dois anos depois, seria fundada, também na sede da corte, a instituição para deficientes 

auditivos, o Imperial Instituto dos Surdos-Mudos (1856). 

 

 

 

                                           
2
 Requerimento ao Corpo Legislativo em janeiro de 1853, Arquivo Nacional [CERQUEIRA]. 

3
 Couto Ferraz foi um grande reformador do ensino e participou de bem sucedidas realizações, como a contratação de 

Archer para o reflorestamento da Floresta da Tijuca, Rio [CRULS]. 
4
 O decreto 781 (10.9.1854) sanciona a Resolução da Assembleia Geral Legislativa que mandara criar um instituto para a 

instrução dos meninos cegos [CONSTANT/FG 253-54] e o decreto imperial 1428 o cria. 
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2 NA SAÚDE E NA ACLAMAÇÃO 

Cinco dias após sua criação legal, o Imperial Instituto dos Meninos Cegos é inaugurado (17.9.1854) no sítio da 

“antiga residência do primeiro Barão do Rio Bonito, no Morro da Saúde, vasto, espaçoso e arejado, com 

boa chácara, para recreio dos meninos, e está adornado com gosto e simplicidade”, conforme noticia o 

Jornal do Comércio no dia seguinte. Noronha Santos se refere a esta casa assobradada com amplo terreno 

como sendo a “chácara n° 3 do morro da Saúde, próximo à praia que se chamava de Lazareto”, conhecida 

como Chácara dos Coqueiros [GUSMÃO]. 

São nomeados como primeiro diretor Xavier Sigaud, além de professores de primeiras letras, religião, música 

vocal e instrumental e de um professor “repetidor, o Sr. Carlos Henrique Soares, cego de nascença”, de 

acordo com a mesma notícia do Jornal do Commercio — talvez a primeira contratação oficial de um deficiente 

visual em cargo público. São oferecidas trinta vagas para alunos, apenas dez gratuitas. 

Dois dias depois é publicado pelo mesmo jornal o discurso proferido por Xavier Sigaud na inauguração, 

homenageando Álvares de Azevedo e destacando a finalidade da instituição:
5
 

O Instituto tem por fim educar meninos cegos e prepará-los segundo sua capacidade 

individual, para exercício de uma arte, de um ofício, de uma profissão liberal [...]. É pois uma 

casa de educação e não um asilo, e muito menos um hospício: uma tríplice especialidade, 

música, trabalhos, ciência, eis o que constitui sua organização especial. 

O impacto destas palavras é ainda maior se pensamos em sua abrangência no contexto em que foram 

proferidas: uma época em que a medicina não fizera tantos avanços e moléstias tais como sarampo, diabetes e 

catarata, hoje facilmente controladas por vacinas e medicamentos ou corrigidas por cirurgia, podiam acarretar 

lesões que conduziam à deficiência visual irreversível. 

Com o falecimento de Xavier Sigaud em outubro de 1856 [CERQUEIRA], após mais de dois anos de intensa 

atividade, assume a direção do Instituto o conselheiro Cláudio Luís da Costa, médico que prossegue o trabalho 

de Sigaud estendendo o ensino profissionalizante a outros ofícios e dando novo e importante passo: a criação 

(14.8.1857)
6
 das oficinas tipográficas. Em 1864, o Instituto é transferido para um sobrado com sótão, de nove 

                                           
5
 Jornal do Commercio (20.9.1854). No período de dois anos, Sigaud fez muito: “no âmbito interno, estruturou os cursos, 

dando relevo à alfabetização e ao ensino de algumas profissões, então consideradas compatíveis com a cegueira. 
Externamente, coube-lhe a árdua tarefa de lutar contra as barreiras erguidas por aqueles que, movidos por seus 
preconceitos, viam na educação de pessoas cegas uma grande utopia. Promoveu, para tanto, campanhas publicitárias 
sempre acompanhadas de demonstrações públicas do aproveitamento de seus alunos” [LEMOS & FERREIRA]. O médico 
também organizou o atendimento oftalmológico precursor do Instituto, que presta, neste campo, atendimento 
ambulatorial, clínico e cirúrgico. 
6
 Cláudio Luís da Costa (História Cronológica do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, 1863). 
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janelas (2º piso), com terreno adjacente, arrendado ao conde de Baependi, na praça da Aclamação n° 17 

[CONSTANT]
7
, hoje praça da República.

8
  

Quando falece Cláudio Luís da Costa, assume a direção do Instituto, pelos próximos vinte anos (1869-1889), seu 

genro [NORONHA SANTOS], o engenheiro militar e astrônomo Benjamin Constant Botelho de Magalhães, que 

ali (e também no Colégio Pedro II e na Escola Militar) lecionava matemática e ciências naturais desde 1862 e 

que é considerado “aquele que definitivamente consolidou o Instituto como escola, devendo-se-lhe o 

prestígio de âmbito nacional que viria a alcançar como primeiro educandário para cegos na América 

Latina”, além de ter ampliado o programa e ter criado novos cursos; anos mais tarde, redigiria o segundo 

Regulamento institucional [CERQUEIRA]
9
. Sua condição de educador foi valiosa nestes tempos em que o 

Instituto ainda era associado mais ao assistencialismo social e saúde que à educação, inclusive por oferecer 

serviços oftalmológicos especializados. Pode-se dizer que, além do espírito empreendedor de Constant e dos 

resultados obtidos pelo empenho coletivo, o fato de estar à frente do Instituto não mais um médico, mas um 

professor, era indício de uma mudança no pensamento, reforçando-lhe o caráter de educandário. 

É sob a direção de Benjamin Constant que se vislumbra uma nova fase institucional. Nesta época, é cada vez 

maior a demanda por vagas — os candidatos a alunos são do Rio e de outras províncias — e o espaço da casa 

na Aclamação já não é suficiente para abrigar as 

atividades desenvolvidas. Da Aclamação, o diretor 

Constant se mobiliza para obter sede própria. 

 

 

 

 
Prédio na Aclamação, onde funcionou o Instituto. [IBC-5] 

 

                                           
7
 Constant cita a mudança do morro da Saúde — “lugar denominado ‘Lazareto’” [OLIVEIRA-3] — para o nº 17 do campo da 

Aclamação (17.6.1864) [CONSTANT/FG 253-54] e o arrendamento do prédio e do terreno adjacente [CONSTANT/FG 563-
564]. 
8
 O espaço ajardinado que fora uma área de pântanos e era conhecido como campo de São Domingos foi denominado 

campo de Santana (devido à proximidade com a igreja) e passou a se chamar oficialmente praça da Aclamação (1822) por 
ter sido cenário da aclamação de Pedro I como imperador do Brasil, da sacada do palacete do conde dos Arcos. Por breve 
tempo ficou conhecido como campo da Honra devido ao acampamento de tropas amotinadas e voltou a se chamar praça 
da Aclamação por iniciativa de Pedro II (1840), até ter seu nome mudado para praça da República (1889), por ter sido de 
sua residência (atual museu do Exército) voltada para a praça que o marechal Deodoro saiu para proclamá-la [CRULS]. 
9
 O primeiro Regulamento de Ensino fora instituído pelo decreto 1328 e o primeiro Regimento Interno do Instituto, de 

caráter provisório, fora expedido pelo ministro do Império Luís Pedreira do Couto Ferraz (aviso 242, 18.12.1854); o segundo 
Regulamento do Instituto (na verdade, seu segundo Regimento Interno) foi redigido por Benjamin Constant quando já era 
ministro do governo provisório e aprovado pelo decreto nº 408 (17.5.1890) [CERQUEIRA]. 



INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT NA URCA... 

 

 
 

10 

3 PRÁXIS 

Se a educação associada à especialização nos parece, nos dias de hoje, uma meta pedagógica óbvia, nem 

sempre foi assim. Lembrando as palavras de Touraine em 1997, a antiga cultura escolar “correspondia à 

concepção da escola como agência de socialização e de familiarização dos meninos com os valores 

universais” sem considerar aspirações e vocações individuais ou adaptar às necessidades e pertencimentos 

culturais o aprendizado intelectual e técnico. 

A sistematização do ensino considerando a formação profissional tornou-se, de fato, uma das grandes 

preocupações no século 19, fruto de um processo iniciado no até então Brasil Colônia e impulsionado pela 

abertura dos portos às chamadas nações amigas, após a vinda de João VI e a formação da Corte (1808). Findo o 

pacto colonial, os hábitos de consumo no Brasil estavam-se alterando com a chegada de grande quantidade de 

mercadorias e o aumento de casas comerciais, que logo passavam a exigir empregados qualificados [BIELINSKI]. 

Não demorou muito para que a exigência de qualificações técnicas se estendesse da área de comércio à de 

serviços. O ensino técnico-profissionalizante ia-se tornando uma necessidade. 

O cenário brasileiro em meados do século 19, no entanto, ainda dificultava a implantação de um sistema de 

ensino com tal finalidade. A educação neste tempo ainda é direcionada, em geral, para as elites e para o ensino 

superior em um ideário fortemente vinculado à estratificação socioeconômica e a valores culturais arraigados 

que colocam no topo da pirâmide profissões liberais como medicina e direito e que não estimulam o ensino 

formal de ofícios e artes, pois a sociedade relaciona os trabalhos manuais e mecânicos ao pobre e ao escravo 

cativo ou liberto [CHIARELLI], assim como ao estrangeiro ou imigrante. A marginalidade a que são relegados 

seus produtos estende-se às artes visuais, salvo nos círculos mais estreitamente ligados à Academia de Belas 

Artes que contavam com apoio oficial. 

O condicionamento cultural é uma barreira para o ensino técnico-profissionalizante: “formar-se doutor era ter 

a possibilidade de subir no status social e econômico, mas tornar-se fabricante, negociante ou lavrador era 

situação não desejável para a maioria dos jovens. Essas profissões, segundo opinião geral, eram 

destinadas aos menos inteligentes ou deserdados da fortuna...”. E “o povo, por sua vez, acreditava que 

para trabalhar nas oficinas, no comércio, ou na agricultura, não era necessário ir à escola. O orçamento da 

casa pobre recebia o reforço advindo do trabalho juvenil e mesmo infantil, o que contribuía para que a 

educação fosse considerada um luxo nas famílias mais humildes” [BIELINSKI]. As escolas funcionavam 

apenas durante o dia, outra forte razão para não serem procuradas por trabalhadores diurnos; havia poucas 

faculdades e, em 1875, o exame para ingresso no ensino superior, mesmo em cursos de outras províncias, 

devia ser prestado no Rio de Janeiro [RENAULT-2]. 
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Em 1854, o governo implementava a reforma na instrução primária e secundária do Município da Corte com 

Regulamento criado pelo ministro Couto Ferraz e, no Rio de Janeiro de 1855, “alguns cursos e colégios são 

exemplos raros do esforço isolado de alguns, no sentido da profissionalização do ensino de que o país 

necessita” e “prossegue o sistema de aulas na residência” [RENAULT].
10

 Em 1857, a imprensa fala da 

necessidade de “uma escola para operários e mecânicos, aonde se possam formar bons artífices, e 

contribuir a elevar a indústria do país ao grau mais alto de engenheiros práticos”; apenas no ano anterior 

fora fundado o Liceu de Artes e Ofícios. Em 1859, “o ensino caminha calcado ‘na tradição francesa do 

humanismo jesuítico’, com o predomínio da cultura literária [...]. O índice de matrícula do nível primário é 

baixíssimo e precário o ensino nele ministrado. A preparação deste magistério aponta algum progresso 

bem mais tarde: em 1889” [RENAULT]. 

Se logo a seguir à abertura dos portos se davam os primeiros passos no sentido do ensino profissionalizante ao 

se implementar a primeira Aula Pública de Economia ou, como era mais conhecida, a Aula de Comércio (1809), 

depois denominada Aula de Comércio da Corte (1846) e Instituto Comercial da Corte ou do Rio de Janeiro 

(1856) que começa a funcionar ao lado do edifício do externato do Colégio Pedro II (1858), o Curso Comercial 

do Imperial Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro só será criado mais tarde, em 1882 [BIELINSKI], 

ministrando aulas noturnas, o que lhe assegura a procura por trabalhadores diurnos. 

Em meados da década de 1850, o aprendizado da maioria dos ofícios ainda se fazia, em geral, via transmissão 

oral de experiências pessoais da tradição. Considerando-se o contexto histórico, é notável, portanto, o 

desenvolvimento do ensino profissionalizante no Instituto dos Cegos fundado nesta época. Ali, a preocupação 

com a sistematização do ensino voltado para a capacitação para o mercado de trabalho considera vocações 

individuais e o aprendizado de artes e ofícios caminha junto com a preparação para as chamadas profissões 

liberais, traduzindo-se desde o início em meta educacional, como evidencia este trecho do já citado 

pronunciamento de Xavier Sigaud em 1854: “O Instituto tem por fim educar meninos cegos e prepará-los 

segundo sua capacidade individual, para exercício de uma arte, de um ofício, de uma profissão liberal”. 

No 5° ano, os alunos de ambos os sexos já devem saber toda a gramática portuguesa, versões para o francês e 

conjugações verbais nos dois idiomas; os meninos têm de conhecer também geografia, física, geometria, 

álgebra e ciências naturais, “estando as alunas excluídas destas matérias” [LEMOS & FERREIRA]. Segundo o 

regulamento de ensino (1854), no tocante à instrução primária, ao sexo feminino se ensinariam bordados e 

trabalhos de agulha e a primeira parte do conteúdo — noções elementares de gramática, aritmética, religião e 

sistema de pesos e medidas do município —; a segunda parte era exclusiva do sexo masculino, salvo permissão 

oficial.
11

 

                                           
10

 Com base no Correio Mercantil de 8 e 21.1.1855. 
11

 A segunda parte do ensino primário incluía geometria, agrimensura, desenho linear, música e canto, ginástica e sistemas 

de pesos e medidas das províncias do Império e de outras nações com relações comerciais com o Brasil e estabelecia o 
decreto nº 1331-A (17.2.1854) que ao sexo feminino “Poder-se-ão também ensinar as matérias da segunda parte [...], que o 
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Se as portas oficiais do conhecimento científico estavam fechadas ao sexo feminino, em consonância com a lei 

de ensino de 1854 e com o comportamento social da época, Ana Cristina Hildebrandt nos recorda que o 

Instituto dos Cegos foi criado, neste mesmo ano, como escola mista para cegos, fato que devia ser considerado 

polêmico até pelos mais progressistas, acostumados com a tradicional separação dos sexos em educandários 

distintos. Aulas, refeições, recreios, recolhimentos e demais afazeres eram desenvolvidos por alunos e alunas 

em horários ou espaços diferentes do Instituto. De resto, tal prática de exclusão, então considerada natural, 

inseria-se em um conjunto de costumes sociais permeados por outros obstáculos a vencer: somente na 

segunda metade do século 20 o primeiro estudante cego ingressaria em um curso superior no Brasil (1953) e os 

deficientes visuais obteriam o direito político (1954).
12

 

A meta educacional do Instituto, conforme mencionado, é mantida por Cláudio Luís da Costa ao assumir a 

direção em 1856, dando continuidade aos trabalhos iniciados por Sigaud. Ele convoca profissionais para ensinar 

os ofícios de tamanqueiro, torneiro e encadernador e contrata uma nova mestra de costura, “para substituir a 

esposa do Dr. Sigaud, que muito se dedicara ao Instituto e entendia que nem todos se realizariam nas 

atividades intelectuais, quer pelas limitações individuais, quer pela dificuldade de obtenção de trabalho, 

aumentada pelos preconceitos sociais” [LEMOS & FERREIRA]. No relatório de 1858,
13

 comenta-se o avanço 

institucional no campo do ensino técnico-profissionalizante. 

A rotina institucional é, então, bastante rigorosa; nas palavras de Cláudio Luís da Costa (1858)
14

, 

Os alunos têm todo tempo tomado pelo estudo ou por alguma ocupação, exceto os intervalos 

de recreio. Levantam-se às 5 horas da manhã, e no inverno às 6: gastam meia hora em lavar-

se, vestir-se e fazer suas camas, vão à oração da manhã, têm meia hora de recreio, almoçam, e 

às 7 horas e meia ou 8 começam os estudos, que continuam até 1 ou 2 horas da tarde; jantam, 

têm uma hora de descanso, e das 3 ou 3 e meia às 5 ou 5 e meia se empregam no estudo das 

aulas, das quais saem para os recreios e exercícios no jardim até às 7 horas da noite; das 7 às 

9 leitura, e das 9 às 10 ceia, oração da noite, e julgamento do seu comportamento diário, 

recolhendo-se aos seus dormitórios muitas vezes antes das 10 horas, e nunca além. 

Durante a hora e meia do recreio da tarde tomam banhos de mar na estação própria, por 

turmas e em dias alternados, tomando-os as alunas de manhã antes da oração. Há dias em 

                                                                                                                                    
governo designar, sobre proposta do Inspetor Geral com audiência do Conselho Diretor, conforme as diversas localidades 
em que forem situadas e sua importância.” Em cada paróquia haveria pelo menos uma escola do primeiro grau para cada 
um dos sexos. Ao Liceu de Artes e Ofícios, criado (1856) “para homens livres brasileiros e estrangeiros”, as mulheres só 
teriam acesso em 1881 [AMARAL]. 
12

 Edison Ribeiro Lemos, ex--aluno do IBC, foi o primeiro estudante cego a ingressar em um curso superior no Brasil (1953); 
diplomou-se no curso de Geografia e História da Universidade Federal Fluminense [IBC-5]. Quanto ao direito de voto, 
decorreu de um movimento com participação de professores e diretores do IBC e repercussão em todo o território nacional 
que deu origem ao Conselho Brasileiro para o Bem-Estar dos Cegos (1954), conquistando-se para o deficiente visual o 
direito de cidadania [IBC-5]. O primeiro diretor cego do IBC, professor Renato da Gama Malcher, só seria empossado em 
1970; o segundo (1992) foi o professor Jonir Bechara Cerqueira [IBC-5]. 
13

 Exposição do Estado do Imperial Instituto dos Meninos Cegos no ano de 1858 pelo seu Diretor Dr. Cláudio Luiz da Costa 

[DA COSTA/FG 214-15, 219]. 
14

 Id. [DA COSTA/FG 207-228]. Note-se a menção a ‘banhos de mar’ em uma época em que não se dizia ‘ir à praia’, pois 

‘praia’ era sinônimo de despejo manual dos ‘tigres’ (barris de esgoto) das casas e de toda espécie de dejeto, assim como 
ocorria nas ruas [FREYRE]. 
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que as lições de música prolongam-se até às 8 da noite, e nesses dias os alunos que as 

frequentam alternam o tempo do recreio, saindo dele para a classe ou desta para aquele, à 

proporção que se desembaraçam. Assim está distribuído o tempo por tal modo, que lhes não 

falta, mas também lhes não sobra. Todo o emprego dele é regulado pelo relógio, e anunciado 

pela sineta. 

Parecerá talvez excessivo o trabalho; e de fato o seria para outros, que não para os cegos, os 

quais no estudo e no trabalho encontram o seu mais aprazível recreio. 

Os alunos se formam como encadernadores, organistas, pianistas, afinadores de piano e professores de 

português, francês, música..., empregando-se como tais ou como auxiliares de ensino ou repetidores 

(professores que repassam as lições) no próprio Instituto e em colégios particulares ou, trabalhando como 

autônomos [LEMOS & FERREIRA]. Florescem talentos musicais, poéticos e literários. 

A música está relacionada de modo inseparável à história do Instituto, difundida em audições na própria sede e 

em recitais que percorrem o país. Muitos anos depois, passaria por ali uma prestigiada presença musical: a 

partir de 1943 [VILLA-LOBOS], por cerca de vinte anos, funcionaria no prédio principal do Instituto na Praia 

Vermelha, ocupando metade da ala principal e da ala lateral esquerda no 3° piso [ALMEIDA, CERQUEIRA], o 

então Conservatório Nacional de Canto Orfeônico dirigido por Heitor Villa-Lobos e fundado no ano anterior 

[VILLA-LOBOS].
15

 

O compositor costumava comentar seu encanto com a inspiradora vista da paisagem quando chegava às 

janelas [CERQUEIRA] e pode-se aludir à relativa 

influência do ambiente na criação artística, como parte 

de uma experiência existencial plena e múltipla. A parte 

final de sua obra (oitava Bachiana, fantasias, óperas e 

operetas) foi elaborada durante os anos em que o 

Conservatório de Canto Orfeônico funcionou no prédio 

da Praia Vermelha. 

 

Villa-Lobos no IBC, c.1945. Foto coleção Museu Villa-Lobos 

A influência direta do ambiente do IBC sobre Villa-Lobos é mais óbvia em suas Instruções e Unidades Didáticas 

do Ensino de Canto Orfeônico nas Escolas Pré-Primárias e Primárias, Curso Normal, Escolas Secundárias e 

Técnico-Profissionais, na qual se lê um capítulo dedicado exclusivamente ao programa de ensino musical nas 

“Escolas de Cegos”, do “pré-primário (Jardim-de-infância)” à 4ª série ginasial, da “recreação rítmica 

individual e coletiva com brinquedos, pequenos instrumentos de percussão e caixinhas de papelão para 

                                           
15

 O Conservatório permaneceu no Instituto até o ano de 1963 ou 1964 [ALMEIDA], mesmo após a morte de Villa-Lobos 

(1959) [BARBOSA-2]. 
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despertar o instinto da ‘unidade de movimento marcial’” e “historietas e palestras sobre os sons da 

natureza do Brasil” aos “conhecimentos mais adiantados da musicografia Braille” [VILLA-LOBOS].
16

 

Tem início, em 1857, outra atividade precursora: é montada uma tipografia para impressão em pontos 

salientes. Na tipografia, “alicerce da atual Imprensa Braille” publica-se (1863) o primeiro livro brasileiro em 

alto-relevo, a História Cronológica do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, obra em três volumes de Cláudio 

Luís da Costa [LEMOS & FERREIRA], novidade em uma época em que muitas das edições de livros brasileiros e 

de traduções eram feitas na Europa.
17

 

Em 1868, o pequeno prelo já é insuficiente para a demanda nas oficinas tipográficas e é solicitada a aquisição 

de um novo. Compram-se novos instrumentos musicais, como um piano e um órgão harmônico de primeira 

qualidade, e encomendam-se, ao Instituto dos Cegos de Paris, exemplares do “método de ensino de música 

de Hippe-Coltat e Remy Fournier, traduzido em português e impresso em pontos salientes” e compêndios 

de geografia, história e de outras disciplinas com impressão em pontos, assim como seis mapas geográficos em 

relevo, grades novas para escrita e cálculo aritmético e material de costura e bordado: agulhas, vidrilhos, frocos 

e talagarça. As alunas fazem trabalhos de costura e crochê, meias, tapetes, franjas, cestas.
18

 

Ao suceder Cláudio Luís da Costa na direção do Instituto, em junho de 1869, no prédio da Aclamação, Benjamin 

Constant Botelho de Magalhães continua as gestões para obter uma sede institucional própria e mais ampla. 

Constant redige, ainda, uma proposta de Regulamento Geral
19

, o qual, mesmo não sendo formalmente 

implementado [CERQUEIRA], indica o avanço no próprio conceito institucional de educação, decorrente, por 

sua vez, de um longo processo em que o tradicional Instituto, se de início mirou-se no modelo pedagógico 

francês, aqui teve de lidar com circunstâncias peculiares e aprender com sua própria experiência. Segundo o 

artigo 1°, a Imperial Instituição dos Cegos tinha por fim ministrar-lhes a “instrução primária; a educação física, 

moral e religiosa; a instrução secundária; o ensino completo de música vocal e instrumental; o ensino do 

maior número possível de artes, indústrias e ofícios fabris que estejam ao seu alcance e lhes seja de 

reconhecida utilidade; as oficinas e casas de trabalho onde encontrem ocupação decente e sejam utilizadas 

nas suas diversas aptidões; os materiais de que precisam para o seu primeiro estabelecimento em 

qualquer profissão mecânica ou liberal fora da Instituição; asilos onde sejam recolhidos e tratados no caso 

                                           
16

 O conhecimento dos instrumentos pelo tato e o grau de conhecimento da musicografia braille a ser ministrado em cada 

série são as únicas diferenças entre as indicações de Villa-Lobos para as escolas usuais e as escolas para cegos. 
17

 Considera-se como primeiro livro impresso no Brasil um folheto produzido em 1747 na oficina de Antonio Isidoro da 

Fonseca, no Rio de Janeiro, mas no mesmo ano foi proibida qualquer impressão no Brasil pelo governo de Portugal — 
proibição que perdurou até a vinda de João VI e a criação, por ele, da Imprensa Régia, também conhecida como Tipografia 
Régia (13.5.1808) [CRULS]. A qualidade de impressão para livros, no entanto, ainda deixa muito a desejar em meados do 
século 19, a despeito dos avanços na arte da encadernação, que “difunde-se pouco a pouco até atingir o estágio de 
perfeição invejável” [RENAULT-1]. 
18

 Nova aquisição de equipamentos ocorreria por ocasião da transferência do Instituto para a Praia da Saudade (1891), 
quando uma comissão científica com dois professores do IBC é enviada à Europa com tal finalidade e também a de 
conhecer os avanços técnicos e pedagógicos na educação de cegos [IBC]. 
19

 Regulamento Geral da Imperial Instituição dos Cegos [CONSTANT/FG 463-65]. 
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de invalidez para o trabalho proveniente de enfermidade ou avançada idade; todo o auxílio e proteção de 

que careçam e de que a Instituição possa dispor, para facilitar-lhes os meios de dar livre expressão às suas 

diversas aptidões físicas, morais e intelectuais, e a todas as suas legítimas aspirações em proveito seu, de 

suas famílias e do Estado”. 

Em 1873, além de solicitar mais professores de música, para “dar o maior desenvolvimento possível ao 

ensino da música”, e de elevar o número de alunos gratuitos de 90 para 120, Constant pede autorização para 

“reorganizar as oficinas de tipografia e encadernação, indispensáveis a estabelecimentos desta ordem” e 

“criar mais algumas oficinas para o ensino das indústrias que já são conhecidas como úteis aos cegos e de 

outras que vierem a ser conhecidas como tais”.
20

 

E se a educação profissionalizante no Instituto encontra expressão, nesta época, na música vocal e 

instrumental e nas artes e ofícios mecânicos, outra atividade ali desenvolvida — esportes — somente um 

século adiante seria profissionalizada no Brasil. 

Já em 1858, a prática de ginástica, opcional segundo a lei imperial de ensino (1854), era ali obrigatória e 

compreendia exercícios no jardim e banhos de mar [DA COSTA]; logo, tais 

exercícios ficariam inseridos no campo mais amplo da educação física, 

expressão já usada por Benjamin Constant em sua proposta de 

Regulamento Geral. Nesse campo também se tem de lidar com o 

preconceito. O movimento paraolímpico surgiria na década de 1950, mas 

só seria organizado na década de 1990. Nas palavras do iatista Lars Grael, 

ao referir-se à superação de barreiras e preconceitos sociais no que diz 

respeito à prática de esportes, tudo seria mais simples com a retirada da 

letra ‘d’ de ‘deficiência física’ e a utilização da expressão ‘eficiência física’ 

sem qualquer distinção [GRAEL].
21

                            

                     Natação no IBC. Foto arquivo IBC 

Note-se que em 1917 o então Sport Club Brazil solicitaria arrendamento da parte posterior do terreno do 

Instituto Benjamin Constant (trecho voltado para a atual rua Xavier Sigaud) e ali funcionaria até 1930. Nesse 

clube, então integrante da federação, praticava-se o futebol e outros desportos, incluindo basquete [PETRONE] 

e ciclismo [REZENDE]. Pode-se dizer que a proximidade física com o Clube, a despeito da rede instalada para 

separação das áreas, contribuiu para fomentar o interesse e a prática esportiva no Instituto. 

                                           
20

 Bases para o novo projeto do patrimônio do Imperial Instituto dos Cegos, 2.6.1873 [CONSTANT/FG 345-55]. 
21

 O “I Campeonato Mundial de Futebol de Salão para Cegos e Deficientes Visuais” só se realizou em 1998. Este 

campeonato, do qual o Brasil obteve a primeira classificação (categoria B1), constituiu passo importante para o 
reconhecimento desta modalidade como desporto paraolímpico, buscando-se sua inclusão já na Paraolimpíada de Sidney 
de 2000 [CONDE-2]. 
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Na década de 1870, a experiência acumulada pelo Instituto, agora com a perspectiva de ampliação do espaço 

físico — construção de sede própria em terreno de frente para a praia da Saudade —, proporciona vários 

melhoramentos no sistema de ensino. 

A mobilização de Benjamin Constant vem ao encontro da preocupação do governo imperial com a instrução 

pública, sobretudo a primária. O ministro João Alfredo, após considerações sobre os problemas no sistema de 

ensino (relatório de 1872, maio), cumpre a promessa de apresentar projetos de lei para exame por Pedro II 

(relatório de 1872, dezembro), com a finalidade de elevar a classe dos professores, organizando 

estabelecimentos onde possam adquirir as habilitações que devem possuir, e melhorando sua posição; 

aperfeiçoar o sistema e o método de ensino; preparar os meio adequados à prescrição do ensino obrigatório. 

Acrescenta o ministro: “Tenho empregado todos os meus esforços para dar impulso a este importante 

ramo dos serviços públicos, convencido de que instruir e moralizar o povo é um dos primeiros deveres do 

Estado, e são sobejamente compensados todos os sacrifícios feitos em tal intuito, porque daí procedem 

primordialmente o desenvolvimento e o bem-estar individual, a ordem social, a riqueza púbica e o 

exercício regular das instituições livres” [OLIVEIRA-3]. 

João Alfredo anexa, na ocasião, o relatório do inspetor geral da Instrução do Município da Corte, conselheiro 

José Bento de Cunha Figueiredo, apresentando resultados de vários melhoramentos daquele ano, que o 

instrutor geral organizara e ele, João Alfredo, aprovara, tais como as instruções provisórias para escolas 

noturnas gratuitas de alunos (portaria de 29.8.1872) e as conferências pedagógicas dos professores (portaria 

de 30.8.1872), estas últimas estabelecidas em regulamento (decreto 1331-A, 17.2.1854), mas ainda não 

implementadas. 

Aumentara-se o número de escolas noturnas então em funcionamento na cidade do Rio de Janeiro; 

relacionam-se o Liceu de Artes e Ofícios (desde março de 1858), o Liceu Literário Português (desde maio 1868), 

a Escola noturna de adultos da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional (desde maio de 1871), o Liceu 

gratuito fundado pela Sociedade Propagadora da Instrução às Classes Operárias (desde fevereiro 1872), a 

Escola noturna para adultos de S. Sebastião (desde setembro 1872), a Escola Industrial da Sociedade 

Auxiliadora da Indústria Nacional (desde setembro 1872); há dois estabelecimentos públicos com direção 

especial, o Instituto Comercial do Rio de Janeiro (desde 1857) e o Curso noturno da Academia Imperial das 

Belas Artes (desde março 1860) [OLIVEIRA-3].   

Foram criadas, em 1872, 67 escolas (33 de meninos, 32 de meninas), poucas ainda sem provimento ou 

exercício. “Estão muito adiantadas as obras dos dois edifícios que mandei construir para escolas públicas 

na praça do Duque de Caxias (freguesia de Nossa Senhora da Glória) e rua da Harmonia (freguesia de 

Santa Rita)”  e “as obras que a Ilma. Câmara mandou levantar para o mesmo fim na freguesia de S. José em 

terreno cedido pelas religiosas do convento de Nossa Senhora da Ajuda”, diz João Alfredo; está sendo 

providenciada a desapropriação, já declarada de utilidade pública (decreto 5060, 24.8.1872) , do terreno “na 
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rua da Relação canto da dos Inválidos”, “para construir mais um edifício para escolas públicas na freguesia 

de Santo Antonio” [OLIVEIRA-3]. 

Sobre o Instituto dos Meninos Cegos, menciona João Alfredo, no mesmo relatório de dezembro de 1872, a 

importância da nova sede; o edifício em construção “no excelente terreno sito na praia da Saudade”, 

oferecerá “todas as condições que o seu destino requer” [OLIVEIRA-3]. O excelente desempenho de Benjamin 

Constant à frente do Instituto contribui para levar adiante a obra, apesar dos custos consideráveis [ver 6.1]. 

Não se poderia deixar de mencionar, ainda, como nota adicional, o fato de Benjamin Constant ter sido um dos 

mais ativos abolicionistas e articuladores da passagem de monarquia para república, além de positivista 

notório
22

, cujo nome, além do Instituto que dirigiu, também veio a designar a rua no bairro do Catete onde se 

edificou o Templo Positivista do Brasil (1893). Poder-se-ia inferir que o modelo de eficiência institucional, se ia 

ao encontro das aspirações de florescimento educacional, artístico e científico do segundo reinado, também 

deve ter-se afigurado adequado ao cientificismo, sob o lema de ordem e progresso, do governo republicano 

nos seus primórdios. O ideário de ciência empírica e de virtude do positivismo ainda impregnava o pensamento 

no Brasil neste momento de passagem de um para outro sistema de governo sob o despontar de uma nova 

sociedade industrial. 

Mas ainda que se possam fazer estas e outras correlações — de resto, com quase todas as instituições e parte 

considerável dos fatos daquele período —, nenhuma parece equiparar-se à sua inserção no capítulo da história 

cultural que trata da educação e do aprendizado de uma profissão, mediante recursos que são especiais 

apenas no sentido do oferecimento das condições necessárias para a superação de obstáculos no caminho de 

uma verdadeira igualdade. 

Nas primeiras décadas do século 20, já no novo prédio na Praia Vermelha, as alunas ainda praticam costura e 

bordados e os alunos fabricam vassouras, dentre outras atividades já tradicionais. Em 1998, a capacitação para 

o trabalho inclui afinação de pianos, artesanato, marcenaria, perfumaria, massoterapia e informática (com 

sintetizador de voz), além do curso de especialização em oftalmologia clínica e cirúrgica (convênio com UNI-

RIO), e são desenvolvidos projetos de abertura de mercado de trabalho nas funções de arquivista, massagista, 

operador de revelação de raios-X, telemarketing, operador de rádio-chamada e jardineiro [CONDE-3]. Os 

                                           
22

 Pedro II também seguia esta mesma doutrina agnóstica preconizada por Augusto Comte, a qual sucedeu a maçonaria e 

por tempos caminhou junto com ela e com a doutrina católica predominante no Brasil oitocentista, chegando a influenciar, 
então, parte da produção artística e arquitetônica brasileira. Quirino Campofiorito narra o episódio, nos anos de 1880, na 
Escola de Belas Artes envolvendo modernos e positivistas em um movimento pela transformação do sistema de ensino 
cujas finalidades não coincidiam nos dois grupos; os primeiros tinham “como motivação principal o restabelecimento dos 
prêmios [que haviam sido suspensos devido à polêmica na última premiação] e o abrandamento do controle do trabalho no 
estrangeiro” e os segundos propunham “uma abertura do ensino de modo a favorecer as classes mais desfavorecidas, pois 
viam com desagrado o favoritismo imperial, embora visassem, sobretudo, enquadrar a pintura e os pintores num sistema 
moralizante que iria disciplinar os objetivos artísticos”. De resto, não deixa de parecer ironia ‘do destino’ dar-se o nome de 
Benjamin Constant à rua do Templo Positivista, pois, segundo consta, há algum tempo Constant havia rompido com a 
liderança da doutrina no Rio de Janeiro. 
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trabalhos produzidos no ateliê de cerâmica, em 2008, são expostos em feiras de artesanato, fato que ilustra 

outra superação social das limitações atribuídas à deficiência visual. 

 

    

    

Quatro antigas oficinas no prédio atual do IBC. Fotos coleção Museu IBC 

 

 

            

 
 
 
 
 
 
 

 
Ateliê de cerâmica no IBC. 
Fotos Claudia Girão, 2008 
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Aulas de música. 
Fotos arquivo IBC, 2004 

 

 

 

 

É de Victor Hugo a frase citada por Pierre Henri (Les Aveugles et la societé) e reproduzida pelo professor da 

Escola de Belas Artes da UFRJ, João Vicente Ganzarolli de Oliveira, ao discorrer sobre as possibilidades de que 

dispõe o cego para produzir na área da arte, que não se resume à visualidade, assim como a falta de visão não 

obsta necessariamente o acesso à beleza artística: 

O cego vê na sombra um mundo de claridade; 

quando o olho do corpo se apaga, acende-se o olho 

do espírito. 

“Em uma Instituição de cegos, não são admissíveis ofícios de 

mero luxo e que não prestem alguma utilidade”, escrevera Álvares 

de Azevedo em 1851, no prefácio da sua tradução de Guadet, ao 

ponderar (em 1851, lembremos) que a educação de cegos devia ser 

dividida em três ramos: intelectual, “destinado a cultivar uma 

inteligência por ventura brilhante, a que quase sempre a 

ignorância impede o desenvolvimento”; musical, “distração” para 

os mais abastados e “meio de existência para os menos 

favorecidos”; e industrial, “essencialmente um meio de vida para 

aqueles a quem a natureza negou ouvido, ou vocação musical”. 

Alfabeto Braille. Barsa eletrônica 
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Observara ele que “em regra devem todos cultivar a educação intelectual”, lembrando que em Paris a 

educação musical era bem severa, por ser melhor a disposição de 

cegos para a música do que para trabalhos manuais e que “as letras 

empregadas pelos cegos ocupam muito mais lugar do que as do 

alfabeto comum; um volume ‘ordinário’ forma, pouco mais ou 

menos, cinco dos ‘nossos’”, razão de ter sido adotado no instituto 

parisiense o sistema de leitura diária para estudos mais avançados de 

línguas, história e literatura. 

Braille. Foto Claudia Girão, 2008 

Moreira de Azevedo relatou que a biblioteca do Instituto já contava 400 volumes no 

prédio da Aclamação. Também se referiu à presença, naquele prédio, dos retratos de 

José Álvares de Azevedo, dos marqueses de Olinda e de Abrantes, do visconde de Bom 

Retiro Luís Pedreira do Couto Ferraz, de Cláudio Luís da Costa, do imperador e da 

imperatriz, da escultura em mármore de José Francisco Xavier Sigaud e da pá de prata 

com que foi lançada a pedra fundamental do prédio na Praia Vermelha, onde se lê a 

seguinte inscrição: “29 de junho de 1872 Sua Majestade Imperial D. Pedro II colocou 

a primeira pedra do edifício destinado ao Imperial Instituto dos Cegos”. 

 
 
 
 

Pá (prata) de lançamento da pedra fundamental. 

Foto Reginaldo Costa, 2004 (detalhe) 

 
Os retratos a óleo de Luís Pedreira do Couto Ferraz e de Cláudio Luís da Costa (sem assinaturas ou datas) 

haviam sido inaugurados solenemente durante dois aniversários de fundação do Instituto: respectivamente, 17 

de setembro de 1887 e 17 de setembro de 1890
23

. A essas obras, ainda existentes, se juntou o retrato, também 

a óleo, de Benjamin Constant, pintado por Décio Vilares em 1892, ano seguinte ao do falecimento de Constant. 

Há ainda um retrato a óleo de Pedro II (R. Zelogi, s.d.), doado pela família imperial por volta de 1937, segundo a 

professora Maria da Glória Almeida, que nos recorda a prática, no início do período republicano, de recolher as 

representações da família imperial. Pelas mesmas razões, brasões imperiais também foram substituídos pelos 

da república. Os retratos de Pedro II e Teresa Cristina, vistos por Moreira de Azevedo, teriam sido recolhidos, 

como os dos marqueses. 

                                           
23

 Carta de Benjamin Constant ao brigadeiro Agostinho Marques de Sá (15.6.1887) convidando-o para a inauguração do 

retrato do visconde de Bom Retiro [CONSTANT/FG 566]; carta de Constant ao irmão do visconde, sobre o discurso proferido 
naquela solenidade [CONSTANT/FG 568-69] e Programa para a inauguração do retrato de Cláudio Luís da Costa 
[CONSTANT/FG 570-71]. 
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Retrato de Luís Pedreira do Couto Ferraz (óleo/tela), 1877 e detalhes de 
duas das quatro inscrições na moldura: “instrucção” e “civilisação” 
 
Fotos Claudia Girão, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrato de Cláudio Luís da Costa  
(óleo/tela), 1890 
Foto arquivo IBC (detalhe) 
 
Retrato de Benjamin Constant 
(óleo/tela) por Décio Vilares, 1892 
Foto Claudia Girão, 2004 
 
Retrato de Pedro II (óleo/tela) 
por R. Zelogi, s.d. 
Foto Claudia Girão, 2008 

 
Busto (mármore) de José 
Francisco Xavier Sigaud, com 
pedestal (mármore), ant.1892 
(detalhes). 
 
Foto Claudia Girão, 2008 
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Sobreviveram duas cadeiras do trono imperial, usadas, segundo indicação museográfica, pelo imperador e pela 

imperatriz durante solenidades — originalmente haveria quatro cadeiras, pois o fato é citado na documentação 

referente à comemoração do aniversário institucional de 1877. As cadeiras foram adaptadas com rodízios no 

século 20 e nestas cadeiras ‘solenes’ pelo menos um ministro da educação, no século 20, já teria sentado; as 

cadeiras são muito semelhantes e a cadeira da imperatriz tem os braços reclinados, de modo a permitir a 

acomodação das saias, então sobrepostas e fartas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadeiras do trono imperial nas solenidades do Imperial 
Instituto dos Cegos, provavelmente anteriores a 1877; 
abaixo, máquina de datilografia Braille Andersson & 
Sorensen, de fabricação dinamarquesa. 

Fotos Claudia Girão, 2008 

 

Há também aparelhos de acuidade visual para longa 

distância, equipamento antigo para escrita e 

impressão em Braille (de fabricação inglesa, alemã, 

francesa, dinamarquesa, norte-americana, brasileira), 

exemplares de material didático (sorobã, cubarítmo, 

reglete, punção, globo terrestre, microscópio), uma escrivaninha e cadeiras que constam ter servido desde o 

primeiro diretor e um par de dunquerques que parecem ser do século 19. Cadeiras e outros objetos de palha, 

aliás, já na república ainda eram importados da Europa [DOU 28.1.1896], assim como os bustos em gesso de 

Louis Braille e Valentim Haüy, encomendados ao Instituto dos Cegos de Paris [DOU 29.10.1897]; o busto de 

Benjamin Constant, em bronze, é obra carioca (Roberto Bettin, 1931). 
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Com essas e outras peças, o museu do Instituto, criado em 1933, três anos depois abrigava cerca de 200 peças 

[GUSMÃO-2]. 

Outro objeto se tornaria famoso: um enorme mapa da América do Sul em madeira (maiores dimensões 3 x 4m, 

2.240 kg), pelo qual o professor do IBC Mauro Montagna foi distinguido, na Exposição Internacional do 

Centenário da Independência (1922), com o Diploma de Honra, conferido pelo Júri Internacional de 

Recompensas. O Mapa animado da América do Sul, idealizado por Montagna, foi confeccionado (escultor 

Manoel da Costa Carvalho) e montado (eletricista Rosalvo Moreira) sob sua orientação. 

Este mapa, esculpido em relevo em pranchão de imbuia do Paraná, possuía um complexo mecanismo capaz de 

produzir movimentos de águas correntes nos rios, lampejos de chamas nos vulcões e luzes de diferentes 

intensidades nas capitais e cidades importantes, de acordo com o contingente populacional. Os visitantes 

percorriam, no Museu Nacional, uma galeria em redor do mapa disposto em plano elevado, com o maquinário 

na parte de baixo [CERQUEIRA]. O complexo animado foi posteriormente desativado, preservando-se, apenas, 

a representação do mapa físico da América do Sul, ainda hoje implantado junto à sala onde funcionava o 

museu, na parede de um dos corredores do Instituto Benjamin Constant (ala principal esquerda, 2° piso). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa em relevo e folheto [IBC] 
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A mapoteca de madeira, com mapas de madeira esculpidos em relevo que eram utilizados nas antigas aulas de 

geografia, é de autoria do mesmo Mauro Montagna e referida como parte do museu em 1936, com cerca de 

300 mapas em relevo [GUSMÃO-2]; o conjunto foi criado antes da aposentadoria de Montagna, após 40 anos 

de magistério [DOU 14.11.1928]. 

 

 

 

 

 

Mapoteca e um dos mapas em relevo. 
Fotos Claudia Girão, 2004 

 

 

Também de madeira é o par de bancos (saguão principal, 2° piso) assemelhados a 

cadeirais de coro (existe um outro diferente na ala lateral esquerda, 1° piso), que 

podem ter sido trazidos do sobrado na Aclamação ou adquiridos já na Praia 

Vermelha. 

 

 
Banco assemelhado a cadeiral (detalhes). Fotos Claudia Girão, 2008 

 

Mas, até 1872, o prédio-sede na Praia Vermelha ainda era um sonho que Benjamin Constant se empenhava em 

tornar realidade. 
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4 PRAIA DA SAUDADE, PRAIA VERMELHA, URCA 

Saudade, segundo Gastão Cruls, era o nome de uma grande propriedade, engenho ou fazenda que se estendia 

próxima à Lagoa Rodrigo de Freitas e da qual fazia parte a atual Fonte da Saudade, assim conhecida já nas 

primeiras décadas do século 19. Também nomeia o morro nas cercanias da Lagoa. E se a relação geográfica 

entre aquele latifúndio, o morro e a região da atual Urca parece distante, a ideia faz sentido, por ser outra a 

escala visual e diferente o olhar sobre as terras do Rio oitocentista, quando os montes e montanhas 

delimitavam recortes visuais e definiam, nas terras baixas, conjuntos de paisagens abertas, sem grandes 

massas edificadas. 

Relacionando-se ou não com esses sítios, o nome ‘Praia da Saudade’ passou a designar oficialmente, em 

1868,
24

 a rua da praia localizada entre a foz do rio Berquó — junto à enseada de Botafogo e morro do Pasmado 

ou do Mathias — e o morro da Urca. Mas toda esta região era, e continuou sendo, chamada de Praia Vermelha 

— nome emprestado da praia próxima, assim 

denominada pela coloração de suas areias 

granuladas [CRULS], em certas épocas do ano. 

A praia Vermelha atual foi parte de ancestral e 

ampla área inundada onde houve gradual 

deposição arenosa natural, o chamado tômbolo 

[AB’SÁBER], além da inserção de aterros. No 

Mapa das Linhas da Companhia Botanical 

Garden Rail Road (c. 1870), o topônimo “praia 

vermelha” aparece na costa do morro da Urca 

voltada para o Pasmado, no lugar onde se 

assentaria, bem depois, parte da atual rua 

Ramon Franco; ainda não constam os nomes da 

praia da Saudade e da atual praia Vermelha. 

PRAIA VERMELHA [PRIMEIRA] 

 
MAPA DAS LINHAS DA COMPANHIA 
BOTANICAL GARDEN RAIL ROAD (detalhe) 
autor não identificado 
(gravação Ângelo & Robin), c.1870 
 
Arquivo Nacional 

                                           
24

 “O nome de Praia da Saudade foi proposto pelo vereador Bithencourt da Silva e aprovado pela Câmara, em 15/06/1868” 

[TOSATTO]; não se trata de Francisco Joaquim nem de seu filho, vereador bem depois. 
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Aquela primeira praia Vermelha e a praia da Saudade formavam ângulo entre si e eram separadas por um 

pequeno cais (ponte), conforme estão representadas na Planta da Cidade do Rio de Janeiro e Subúrbios (1875, 

Antonio José Fausto Garriga & Caetano Augusto Rodrigues). 

 

PLANTA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E SUBÚRBIOS (detalhe) 
Antonio José Fausto Garriga & Caetano Augusto Rodrigues, 1875 

Arquivo Nacional 

 

 

 

Primeira praia Vermelha em início de 
aterro, c.1900 
autor não identificado 
Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro 
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As duas praias também figuram contínuas, em ângulo, nos mapas de Masheck (c.1890). 

 

                                                                    
PRAIA VERMELHA 
[PRIMEIRA] 

                                  PRAIA DA SAUDADE 

                                                 
                                 
  PRAIA VERMELHA ATUAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[PRAIA DA PEDREIRA] 
 
PLANTA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 
E DE UMA PARTE DOS SUBÚRBIOS (detalhe) 
E. de Masheck, c.1890 
 
Arquivo Nacional 

 
                                                                                        

Não havia, nestes tempos, ligação entre essa primeira praia Vermelha
25

 e outro areal também na costa da 

penedia da Urca, o qual seria absorvido pelo aterro no século 20: a praia da Pedreira, que figura em uma 

grande reentrância da penedia no mapa de Everard (1863) e, no de Carlos Aenishänslin (1914), ocupa toda esta 

extensão costeira com o nome de praia do Remeiro da Lage. A praia Vermelha atual só apareceria nomeada em 

mapas civis após 1908. 

          PRAIA DA PEDREIRA 

 

PLANO DA FORTALEZA DE SÃO JOÃO E DAS 
BATERIAS QUE DEFENDEM A BARRA (e 
detalhe) 
Raymundo M. de S. Everard, 1863, 
reprodução do plano de 1794 
 
Arquivo Histórico do Ministério do Exército 

 
                                                                                                                                

                                           
25

 Adotou-se aqui a expressão “primeira praia Vermelha” para distinguir este trecho (dentro da barra) do outro que hoje 

conhecemos, ao final da Pasteur (fora da barra); pelo mesmo motivo diferimos, aqui, praia (orla confinante com o mar) de 
Praia (logradouro ou região da orla). 
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                                                                                                                                     PRAIA DA SAUDADE 
           PRAIA VERMELHA [ATUAL] 
 
 
 
                                                                                                             
                                                                                                                                 PRAIA DO REMEIRO DA LAJE 
 
 
 

RIO DE JANEIRO - CIDADES                                                                                                                      

DE RIO DE JANEIRO E 
NICTHERÓY (detalhe) 
Carlos Aenishänslin, 1914 

 
Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro 

 

 

Antes disto, a praia da Saudade era conhecida como Praia de Santa Cecília e, a seguir, Praia do Suzano [CRULS, 

DGPC], como se vê nos planos de fortificações de Rangel de Bulhões (1791, 1794) — alusão a Manuel Antunes 

Suzano, proprietário da chácara ali situada, cujo nome também designava a ponte na primeira praia Vermelha. 

No mapa de Bulhões, a praia da Pedreira se chama Prainha, a praia de Fora é a Praia de São João e a de Dentro, 

Praia do Porto. Bem antes, há quem diga que a praia da Saudade foi a Praia e Porto de Martim Afonso, por ter 

sido o local em que este capitão português aportara no Rio de Janeiro — cujo nome já consta em carta de 

Antonio de Brito a João III (1523) e é atribuído à frota de Amerigo Vespucci, que explorava a costa brasileira e 

teria confundido a baía com o estuário de um rio, ao avistá-la na possível data de 1° de janeiro de 1502. 

 
 

PRAIA DO SUZANO [SAUDADE] 
 
 
                                                                                                                               
                                                                                                                                    
                                                                                                                               
 
                                                                    

 
 
                                                              
 
 
                                                                           
                                                                          PRAIA DE SÃO JOÃO 
                                                                                                                                                                                                       PRAINHA 
                                                                                                               
                                                                                                                                                                                  PRAIA DO PORTO 

PLANO DE UMA PARTE DA BAÍA DO RIO DE JANEIRO QUE 
COMPREENDE A CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO E TODAS AS 
FORTALEZAS E BATERIAS (e detalhe) 
José Correia Rangel de Bulhões, 1794 
Arquivo Nacional 
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A data de avistamento da baía e a nomeação das terras como ‘Rio de Janeiro’ são conjeturais,
26

 assim como 

aquela primeira ocupação transitória da praia da Saudade — segundo algumas correntes historiográficas, o 

grupo do capitão-mor português Afonso fundeara e fizera casa-forte com pequeno estaleiro defronte ao local 

em que, mais de três séculos à frente (1842-1852), se instalaria o Hospício de Pedro II.
27

 A questão é 

controversa; contudo, a natural inexatidão da cartografia disponível, a imprecisão de registros sobre os fatos 

sucedidos — escritos depois, de memória e já matizados pela crítica — e os vários estudos a respeito inspiram 

olhares mais atentos para a região da Urca e para todo o panorama da entrada da barra do Rio de Janeiro. 

Na região próxima aos morros Cara de Cão e Pão de Açúcar — segundo a história oficiai, na praia de São João, 

atual praia de Fora, entre os dois morros —, teria início outro capítulo da história. Relata a historiografia oficial 

que o jovem comandante português Estácio de Sá aportou com sua esquadra em nova expedição para 

enfrentar grupos nativos treinados por Nicolau Durand de Villegaignon, cuja expedição de 1555 ocupara, com 

fábricas e lavouras, a costa da enseada até a ilha que ainda tem o seu nome, a qual fortificara. Villegaignon 

regressara à França antes das primeiras disputas territoriais com os portugueses liderados por Mem de Sá e 

esperava-se seu possível retorno, com reforços, à terra carioca. O governador-geral Mem de Sá diria depois, 

em carta dirigida a Lisboa (1560), ter obtido naquele ano “muita vitória” mas que “o gentio é muito e dos 

mais valentes da Costa”, mencionando o “muito serviço” que seria “mandar povoar este Rio de Janeiro”.
28

 

                                           
26

 A tripulação da frota em que viajava Vespucci teria avistado o Rio de Janeiro em 1502, ao passar pela costa em 1º de 
janeiro; é esta a linha desenvolvida por muitos historiadores, como Francisco Adolpho de Varnhagem (História Geral do 
Brasil, tomo I, 4ª ed., São Paulo: 1948). Esta e outras questões são tratadas no texto “Baía de Guanabara: arquitetura e 
paisagem na defesa da entrada”, sobre as fortificações da entrada da barra do Rio de Janeiro [GIRÃO-2]. 
27

 Segundo Coaracy, o desembarque de Martim Afonso de Sousa pode ter sido na Aguada dos Marinheiros (Flamengo) e a 

lendária Casa de Pedra (de Gonçalo Coelho) seria sua casa forte. Segundo Adler Homero Fonseca de Castro [CASTRO-2], 
Martim Afonso pode ter desembarcado na praia de São João, devido à situação dos ventos e porque seria fácil chegar à Baía 
de Botafogo, mas difícil sair; comentamos que talvez tenha sido esse o motivo dele ter ficado lá por três meses, “ao 
contrário da rápida permanência de seus antecessores” [CRULS]. Cruls observa que estes três meses foram, para Afonso, 
“tempo bastante para se deixar seduzir por todos os encantos da paisagem que o cercava. Tanto assim que, tendo-lhe sido 
facultado, por deferência especial do rei, escolher o melhor bocado na divisão das capitanias, não hesitou em reservar para 
si um quinhão que, embora dos mais afastados da Metrópole, trazia no debrum a joia da Guanabara”; era um debrum da 
capitania de São Vicente. Pizarro diz que Martim Afonso “mandou surgir a esquadra fora da barra, e desembarcou junto ao 
escarpado, e alto penedo, que se diz Pão de Açúcar, numa pequena praia, intitulada até pouco tempo Porto de Martim 
Afonso, mas conhecida posteriormente por Praia Vermelha, em razão da cor, que em certas estações do ano toma a areia. 
Persuadido porém, que só pelas armas poderia fazer algum estabelecimento em lugar habitado [...], esfriou no gosto de 
fundar aí a primeira Colônia Portuguesa. [...] Sem desprezar contudo, o projeto primeiro, permitiu amplas datas de terra 
aos que se ofereceram para viver tanto no território descoberto, como no de toda a Costa; mas sabendo posteriormente El 
Rei da fertilidade do País depois que a indústria dos povoadores novos mostrou a grandeza de seus frutos, deu às 
concessões antecedentes melhor forma” [PIZARRO-v1]. Note-se que a alusão de Pizarro pode ser à ‘primeira praia 
Vermelha’ (dentro da barra) e não à atual (fora).   
28

 Pizarro transcreve a carta do governador Mem de Sá (São Vicente, 16.6.1560), cujo original estava na Torre do Tombo e 
comenta que Villegaignon formou (1555) com sua comitiva, além da fortaleza na ilha, “um estabelecimento na enseada do 
Rio de Janeiro”. E diz: “Tratava o governador de povoar e guarnecer os postos mais defensáveis; porém dissuadido do 
projeto pela máxima política e militar de não enfraquecer o Estado, dividindo-lhe as forças, depois de demolir a fortificação, 
fez conduzir ao bordo dos seus navios os petrechos e artilharia [...] desaferrando do Rio com toda armada”, com destino a 
São Vicente (São Paulo).  
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Vistas das praias de Fora (antiga São João) e de Dentro da barra (antiga do Porto).                Fotos Claudia Girão, 2006 

A chegada da segunda expedição de Estácio de Sá, com a patente de capitão-mor que lhe conferira o tio, tinha 

por finalidade enfrentar a resistência remanescente e estabelecer materialmente o domínio do território pela 

coroa portuguesa, mesmo que em meio aos combates. Assim, “aos pés de um penedo que se vai às nuvens, 

chamado o pão de Açúcar”, nas palavras de frei Vicente do Salvador no século 17 [SALVADOR], consta 

[PIZARRO] que, entre enfrentamentos e entre idas e vindas para buscas de provisões e de reforços em São 

Vicente, Estácio teria assentado, na várzea junto aos morros Cara de Cão e Pão de Açúcar, o primeiro marco de 

posse com as armas de Portugal, assinalando simbolicamente o local da fundação do povoado com baluartes e 

pequena capela “de pau a pique, e coberta de palha” [PIZARRO], na data oficial de 1° de março de 1565, sendo 

fundada a então cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, depois Rio de Janeiro.
29

  

 Transferida a base da cidade, em 1567, para o morro de São Januário ou do Descanso, que se tornou o morro 

do Castelo com praça fortificada, o pitoresco mas pouco acessível sítio junto ao Pão de Açúcar passou a ser 

referido como Vila Velha e Cidade Velha e há quem diga ter-se relegado ao esquecimento; mas esquecimento 

apenas como assentamento urbano, seja pela possibilidade — pouco provável, segundo Adler de Castro — de 

haver permanecido no vilarejo “um pequeno contingente militar, pois não estava descartada a possibilidade 

de franceses e tamoios fazerem uma nova incursão” [LOUZEIRO], seja porque algum tempo depois a 

Fortaleza de São João já disporia das baterias ou redutos de São José (o antigo), São Teodósio, São Martinho e 

São Diogo defendendo a entrada da barra (com a Fortaleza de Santa Cruz) como parte da defesa portuguesa 

contra intentos de ocupação por outros países europeus; depois de Olivier van Noort (1599), esperou-se mais 

uma tentativa de desembarque holandês — que não chegou a ocorrer ali — até o primeiro quartel do século 17 

[CRULS] e novas questões militares se sucederam. 

                                           
29

 O marco de pedra que, segundo a tradição, assinalava simbolicamente o local de fundação da cidade (padrão de posse) 

foi transladado para a Sé no morro do Castelo por Salvador de Sá (1583) e, com o desmonte desse morro, para o Convento 
provisório da Ordem Capuchinha, na Tijuca (1922) enquanto se edificava a atual Igreja de São Sebastião, para onde foi 
conduzido (1931), permanecendo em exposição ao público [VIEIRA FAZENDA-6]; em 1915, por iniciativa do 1° Congresso de 
História Nacional (Rio de Janeiro, 1914) foram assentados um marco de granito e uma placa de bronze no interior do Forte 
São João, “no suposto local do primeiro acampamento dos portugueses, que deu origem a Vila Velha”, lendo-se na placa 
dizeres alusivos ao lançamento, ali, dos primeiros fundamentos da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro [CRULS]. 
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No já citado Plano da Fortaleza de São João e das baterias que defendem a Barra  

(Everard, 1863), vê-se que o conjunto da fortificação abarcava, além de construções no 

morro Cara de Cão, a Praia braba de S. João, atual praia de Fora, entre o Cara de Cão e o 

Pão de Açúcar, com instalações subindo pela encosta do morro da Urca; do outro lado 

incluía a já chamada Praia do Forte (praia de Dentro) e possivelmente a área de 

segurança do forte se estendia até a Praia da Pedreira (que corresponderia à atual praia 

da Urca, essa mais à frente que a primeira, devido ao aterro), se consideramos como 

sendo de uso militar a construção ali situada.
30

  

 

PRAIA BRABA DE S. JOÃO 
[PRAIA DE FORA] 

 

 

 

Na Planta informativa da cidade do Rio de Janeiro especialmente organizada para o Guia Briguiet  (1929, Arthur 

Duarte Ribeiro), a praia de Fora ou de São João aparece com o pouco conhecido nome de Praia Lovatino. 

 

 

PLANTA INFORMATIVA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 
ESPECIALMENTE ORGANIZADA PARA O GUIA BRIGUIET 
Arthur Duarte Ribeiro, 1929 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRAIA LOVATINO [PRAIA DE FORA]  
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 O portão externo da Fortaleza fica junto à atual praia do Forte e, segundo Adler Fonseca de Castro, a fortificação não ia 

até a praia da Pedreira, que constaria do mapa apenas como referência geográfica. Depois seria traçado o caminho do Forte 
à praia da Pedreira, conforme se vê na Planta do caminho de S. João à Pedreira da Urca (s.a., s.d., Arquivo Histórico do 
Exército), reproduzida no texto “Baía de Guanabara...” [GIRÃO-2].  
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Morro Cara de Cão e Fortaleza de São João, em vista tomada do alto com 
praias de Dentro (esquerda) e de Fora (direita); forte de São José; reduto de 
São Teodósio; portão mais antigo da fortaleza. Fotos Claudia Girão, 2006 

 

As instalações mais antigas da Fortaleza foram parcialmente demolidas ou remodeladas, preservando-se o 

antigo portão, o Reduto de São Teodósio, o novo Forte de São José (1872) e alguns remanescentes, como parte 

da muralha do forte da entrada. 

  
Vistas da praia Vermelha, em dias e horas diferentes.                                                                Fotos Claudia Girão, 2006 

A arquitetura militar também esteve presente no fim da atual avenida Pasteur. O Forte da Praia Vermelha 

ergueu-se entre o fim do século 17 e início do 18 — é referido em documentação de 1711 — e era uma 

fortificação auxiliar no sistema defensivo, destinada a impedir o desembarque pela esquerda antes da entrada 

(ou seja, fora) da barra; em 1710 já repelia uma coluna de Du Clerc [BELLUZO] e seria reconstruído no século 18 

[BELLUZO, CASTRO-2]. Junto a seu campo de Marte e fechando a vista para a praia, levantou-se depois o 

grande prédio da Escola Militar, que ali esteve “desde 1846 até 1907, quando foi transferida para o 

Realengo” [CRULS]; Antenor Nascentes se refere a 1859 como o ano de sua inauguração. No mesmo ano de 

1859, é projetada a reconstrução e ampliação da “ponte do Suzano na praia Vermelha” pelo engenheiro 

militar Franklin Antonio da Costa Ferreira [GIRÃO-2]. 
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Assinalando o início de uma ocupação oficial direcionada para a 

educação, a Escola Militar se relaciona ao processo que culminou 

na proclamação da República.
31

 

                                        Escola Militar da praia Vermelha. 
Foto J. Gutierrez, 1894 

 

A Escola Militar da Praia Vermelha e seu edifício teriam, ainda, 

participação efetiva nos processos que deflagraram os episódios 

conhecidos como Revolta da Vacina (1904), quando a escola foi dissolvida, e Intentona Comunista (1935), 

quando foi bombardeado o prédio então sob utilização do 3º Regimento de Infantaria.
32

 

Antes disto, a saúde e o assistencialismo social também marcavam presença na região. Junto à chácara da 

Capela, situava-se o grande latifúndio do Vigário Geral — alcançava as imediações da Lagoa Rodrigo de Freitas 

—, cujas terras foram legadas à Santa Casa de Misericórdia no final dos anos de 1830 [GERSON] somando-se a 

outras,
33

 em parte cedidas ao governo imperial. Em uma chácara próxima ao Forte da Praia Vermelha 

funcionava o Asilo de Inválidos militares [GIRÃO-2], um dos locais usados para quarentena de doentes durante 

surtos epidêmicos de febre amarela [CASTRO-2], por ser região ainda isolada do centro urbano. 

Entre 1842 e 1852, o Hospício de Pedro II (depois, Hospício de Alienados) foi erigido, com apoio imperial, nas 

terras da Santa Casa defronte à praia da Saudade. No caminho da Azinhaga do Pasmado ou rua do Hospício D. 

Pedro II,  que no fim daquele século se torna a rua General Severiano, a Santa Casa reúne dois recolhimentos (o 

de Órfãs e o de Santa Teresa) ao construir o Recolhimento de Órfãs e Desvalidas de Santa Teresa (1877) 

[GERSON]; no Caminho do Pasmado “ou de Copacabana (porque fazia chegar até a Ladeira do Leme)” 

[DGPC], que se torna em alguns anos a rua da Passagem, ergue a enfermaria que se transformará no Hospital 

de São João Batista da Lagoa (1882) [GERSON]; um pouco adiante, inaugura o cemitério de São João Batista, 

atendendo ao decreto (1850) que proíbe o sepultamento no interior dos templos [RENAULT]. Depois, na rua 
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 O processo histórico que deflagrou a proclamação da República reuniu vertentes distintas e uma delas, conforme relatam 

pesquisadores, partiu da Escola Militar da Praia Vermelha, na qual o então tenente-coronel Benjamin Constant e também 
diretor do Instituto dos Cegos lecionava matemática. Indica-se Constant como articulador e líder do golpe “em todas as 
fontes disponíveis” e segundo Celso Castro, ele foi convertido à causa republicana pela “mocidade militar” [CASTRO]. No 
entanto, poder-se-ia pensar em mútua influência, em confluência ideológica de professor e alunos. Por sua posição de 
personalidade pública e ativismo, é natural se ter atribuído, a Constant, destaque no golpe de 1889 em um cenário de 
coesão de forças, assim como lhe cabia, naquele momento, a responsabilidade de levar a efeito as ideias que professava, 
certamente com o estímulo do espírito combativo da chamada ‘mocidade militar’. 
32

 O episódio conhecido como Revolta da Vacina refere-se ao protesto de oficiais e alunos em oposição à nova vacina 

contra a febre amarela pesquisada por Oswaldo Cruz e tornada obrigatória pelo governo, que dividiu a opinião e para a 
qual, segundo Jaime Benchimol, “convergiram dois movimentos com objetivos diversos: de um lado, oficiais do Exército e 
alunos das Escolas Militares, que imprimiram à revolta o caráter de um golpe contra a oligarquia cafeeira paulista, 
hegemônica no Estado republicano; de outro lado, o grande quebra-quebra [...] promovido pelas camadas populares” 
(1904). A chamada Intentona Comunista refere-se à insurreição de militantes do 3° Regimento de Infantaria contra o 
integralismo e o aumento da repressão após o fechamento da Aliança Libertadora Nacional (1935) [LOUZEIRO]. 
33

 Os terrenos foram “acrescidos de outros provindos de doação particular” [CRULS]; o DGPC se refere a ter sido 

acrescentada àquela chácara “por compra, a chácara da Capela”. 
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General Severiano ergue-se o Desinfectório Público (1904-1905), atual Hospital Rocha Maia, e para a avenida 

Pasteur se transfere a Policlínica de Botafogo (1928); o Instituto Philippe Pinel permanece na Venceslau Brás 

após a mudança do Hospício de Alienados para Jacarepaguá (1944). A construção do prédio do Hospício, aliás, 

interrompe o treinamento de disparo de canhões da Escola de Aprendizes de Artilheiros (na Fortaleza de São 

João até 1895) que se faz na orla da praia da Saudade [CASTRO-2], mas os disparos continuam no século 20 

com os exercícios de tiros do Revólver Club [GERSON]. 

 

 

 

 

 
Recolhimento de Órfãs e Desvalidas de Santa Teresa. 
arquivo Educandário de Santa Teresa, YouTube 

“Hôpite de Pédro II”.         Gravura de Bachelier, lith. Victor Frond, 1861  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Praia da Saudade; à esquerda, o prédio do Hospício. Quadro a óleo de Henri-Nicolas Vinet, c.1866 (e detalhe) 

 

Em 1872, Pedro II destina ao Instituto dos Cegos, então funcionando na Praça da Aclamação, o terreno 

fronteiro à praia da Saudade e adjacente ao do Hospício. 

A medida consolida o propósito oficial de atribuir ao arrabalde urbano da região da Praia da Saudade um perfil 

funcional relacionado a seu distanciamento geográfico do centro e das áreas mais ocupadas da cidade, apesar 

de crescente o interesse das classes mais abastadas em instalar chácaras na direção do Catete, de Botafogo e 

adjacências. 

O centro encontra-se adensado e em meio aos discursos sanitaristas cuja temática é a persistência de hábitos e 

construções insalubres e a proliferação de cortiços, vai-se expandindo a cidade com a mesma tendência de 

aglomerar-se segundo a função semelhante — uma das características basilares das primeiras organizações 
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urbanas do município. A ocupação ainda pode ser traduzida, em última análise, pela própria tradição.
34

 Não se 

pode falar, ainda, de zoneamento urbano, mas de um planejamento de distribuição de infraestrutura e serviços 

públicos que revela, conforme observa Maria Pace Chiavari, “a tentativa de caracterizar certas áreas 

mediante a destinação de algumas [...] instituições”, como “é o caso, por exemplo, da Praia Vermelha que, 

pela posição geográfica afastada, sugere a instalação das infraestruturas educacionais e sanitárias 

(Hospital Pedro II, Instituto Benjamin Constant)”. 

A região, associada durante três séculos ao uso militar — Fortaleza de São João, Forte da Praia Vermelha —, 

passa a abrigar o uso assistencial e de saúde — Asilo de inválidos militares, Hospício de Alienados, 

Recolhimento de Órfãs de Santa Teresa, Instituto dos Cegos — e a educação — Instituto dos Cegos, Escola 

Militar. Neste tempo, a configuração geográfica da região, com estas instituições que se iam instalando em 

meio às grandes chácaras particulares, ainda parece assegurar a condição de arrabalde afastado do burburinho 

da cidade, quando se vislumbra uma mudança de ocupação em ampla escala. 

Talvez inspirado nos colleges de Cambridge e Oxford instalados junto a antigas fortalezas, pois era ainda 

notória a influência britânica no Brasil, o engenheiro Antônio de Paula Freitas apresenta (1880) o plano para a 

Universidade de Pedro II na Praia Vermelha. Na planta (p. seguinte) figuram, além das instalações 

universitárias, o Recolhimento de Santa Teresa, o Hospício de Pedro II, o Instituto dos Cegos, o campo e 

alinhamento da Escola Militar. A intenção, conforme o projeto, seria implementar uma cidade universitária 

mantendo-se os edifícios já existentes ou — caso do Instituto dos Cegos — em fase de execução. 

No entanto, como efeito de um processo subjacente que se vai 

tornando visível após a segunda metade do século 19 para se 

intensificar no século seguinte, algo muda e redireciona a história. Em 

meio a tentativas de compatibilizar as ocupações oficiais existentes 

com a nova proposição de uso também oficial, novos olhares já estão 

se voltando para as terras e águas da praia da Saudade e da praia da 

Pedreira, juntando-se ao cenário os interesses econômicos de uma 

nova iniciativa privada em busca de oportunidades e com disposição 

para se aventurar. Em determinados momentos, ocorre uma 

sobreposição de interesses e aspirações quase inconciliáveis. 

                                           
34

 “As ruas, parece que tiveram nas cidades mais antigas do Brasil seu vago caráter sindicalista ou medievalista, numas se 

achando estabelecidos, se não exclusivamente, de preferência, certa ordem de mecânicos, noutras, os negociantes de certo 
gênero — carne ou peixe, por exemplo. Ou de certa procedência: Judeus ou Ciganos”; “a localização de ofícios e atividades 
industriais e comerciais obedecia principalmente a preocupações de urbanismo; mas também a de higiene” [FREYRE]. No 
Rio, os próprios nomes dos logradouros indicavam a tendência à aglomeração funcional (rua dos Toneleiros, beco dos 
Pescadores...), assim como foi comum denominar-se o trecho de rua pelo seu morador mais ilustre [COARACY] e o local 
pelo referencial urbano mais conhecido (rua da Matriz, cais Pharoux...); ao topônimo funcional somou-se a denominação 
historicista ainda associada ao lugar (praça da Aclamação, rua Doutor Xavier Sigaud...) e, depois, a nomeação por 
homenagem, sem relação direta com o sítio. 
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PLANTA ESQUEMÁTICA DO PROJETO DE PAULA FREITAS 
PARA A UNIVERSIDADE DE PEDRO II NA PRAIA 
VERMELHA, 1880 (detalhes) 
José Villaça, ant.1997 [TOSATTO] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
1  Curatorium                                  
2  Aquário d’Água do mar                
3  Instituto dos Cegos 
4  Depósito de Cadáveres 
5  Instituto de Anatomia 
6  Instituto de Fisiologia 
7  Instituto de Patologia 
8  Instituto de Histologia 
9  Instituto de Química 

 
 
 
10  Instituto Compagnac e Medicina Legal 
11  Faculdade de Ciências Naturais 
12  Instituto de Farmácia 
13  Aviário 
14  Instituto de Física 
15  Faculdade de Matemática e Instituto de Astronomia 
16  Hospício de Pedro II 
17  Faculdade de Direito e Faculdade de Letras 
18  Recolhimento de Santa Tereza 
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Tais circunstâncias, em meio às mudanças decorrentes da transformação do então Município Neutro ou da 

Corte do Rio de Janeiro (1834) em Distrito Federal e Capital do país com a proclamação da república (1889), 

talvez expliquem, em parte, certa confusão que viria a suceder quanto à identificação dos edifícios oficiais na 

Praia da Saudade ou Praia Vermelha.
35

 

As instituições instaladas nestes edifícios passam por alterações nominais em 1889-90, pois uma das primeiras 

medidas do Governo Provisório da República
36

 fora ordenar a supressão da palavra ‘Imperial’ do nome de 

todas as instituições públicas. O Imperial Instituto dos Meninos Cegos deixava de ser Imperial (decreto 9, 

21.11.1889), passando a se designar Instituto Nacional dos Cegos (decreto 193, 30.1.1890) e, um ano depois 

(decreto 1320, 24.1.1891), Instituto Benjamin Constant, dois dias após a morte daquele diretor. A par da 

dificuldade de remissão a instituições cujos nomes estavam sendo alterados, a própria localização dos 

respectivos edifícios, nas representações gráficas do fim do século 19 e início do 20, documenta o espírito de 

mudança do período. Na Planta da Cidade do Rio de Janeiro e de uma parte dos Subúrbios (c.1890, E. de 

Masheck) e na Planta da Cidade do Rio de Janeiro (1907, s.a.) consta, ao invés do prédio já existente do IBC, 

uma representação retangular de algo inexistente, sob a indicação de “Faculdade de Medicina”. Masheck fez 

outro mapa com a mesma data e o mesmo título, nomeando também de Faculdade de Medicina o prédio do 

IBC. Tal ‘confusão’ cartográfica revela a contraposição de forças políticas na disputa do terreno.   

A Faculdade Nacional de Medicina vinha funcionando desde 1856 no prédio do antigo Recolhimento das Órfãs, 

no Centro (situado entre o Hospital da Santa Casa e a então Igreja da Misericórdia, atual Bom Sucesso) e se 

pensou em levantar sua sede própria na Praia da Saudade, descartando-se a ideia de Vila Isabel 

[BETHENCOURT-9]. Conforme se lê no auto de lançamento da pedra fundamental do edifício que lhe seria 

destinado (12.2.1881), o local originalmente escolhido seria o Curatorium do projeto de Paula Freitas, 

correspondente ao prédio da atual Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais/CPRM. Entretanto, a 

construção é interrompida (1884) e o terreno é requisitado pelo Exército (1889) para erguer sua Escola 

Superior de Guerra/ESG [TOSATTO], “um desdobramento da anterior” [CASTRO]
37

. Retomam-se as obras do 

antigo Curatorium, a seguir novamente paralisadas; o prédio que seria destinado depois à CPRM só será 

finalizado em 1908 [DGPC, TOSATTO]. 
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 Machado de Assis se refere à “Praia Vermelha” ao comentar uma notícia (crônica da série A Semana, 1896): “... Agora, 

porém, que fugiram doidos do hospício e que outros tentaram fazê-lo (e sabe Deus se a esta hora já o terão conseguido), 
perdi aquela antiga confiança que me fazia ouvir tranquilamente discursos e notícias. [...] Uma vez que se foge do hospício 
dos alienados (e não acuso por isso a administração) onde acharei método para distinguir um louco de um homem de 
juízo?...” 
36

 Na Câmara Municipal do Rio, “em 16 de novembro de 1889, prestaram compromisso para com o povo brasileiro os 

membros do Governo Provisório da República: Aristides Lobo, Benjamin Constant, Eduardo Wandenkolk e Rui Barbosa. 
Benjamin e Rui assinaram [a ata] também em nome do Marechal Deodoro da Fonseca e de Quintino Bocaiúva, 
respectivamente.” [CRULS]. Em 1887, Benjamin Constant fundara o Clube Militar e nele presidiria a sessão (9.11.1889) em 
que se decidiu o golpe republicano; deixando a direção do Instituto para ocupar um lugar no governo provisório, foi 
nomeado ministro da Guerra (1890) e logo assumiu o Ministério de Instrução Pública, Correios e Telégrafos, falecendo no 
ano seguinte. 
37

 Não se trata da ESG de hoje [CASTRO-2], erguida (anos 1940) no Forte São João. 
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Segundo Pedro Petrone, chegara-se a pensar em instalar, no terreno do IBC, a Faculdade de Medicina (1906), 

mas a ideia foi posta de lado
38

: ela se muda para o prédio concluído em 1918 [TOSATTO, GERSON, NASCENTES] 

no terreno à direita do Palácio dos Estados (antes, parte do campo da Escola Militar) e funciona neste prédio — 

que recebe acréscimo de dois pavimentos — até a década de 1970, quando se transfere para a ilha do Fundão 

[DGPC]. O novo proprietário do imóvel, a estatal Eletrobrás, pretendendo sediar-se lá [DGPC], manda demolir o 

prédio existente (c.1975), sem nada construir. Ao lado ergue-se a atual Escola de Guerra Naval, da Marinha. 

Tantas ideias e propostas de ocupação distintas, às vezes simultâneas, e nem sempre explícitas nas fontes 

documentais contemporâneas àqueles acontecimentos, refletiram-se de várias maneiras nos registros 

documentais posteriores. Por vezes, as referências documentam uma proposta que não prosperou ou um 

simples engano. A confusão na localização dos edifícios perdura em certos mapas mais recentes, como nas 

plantas esquemáticas, mas muito consultadas, integrantes de alguns guias telefônicos ou de viagem, onde se 

indica o IBC no local da CPRM e vice-versa. 

Em fotografia de Hubert (Photo-Studio Hubert, 1926) se vê como era 

sequência, a partir da esquerda, dos prédios da Faculdade de 

Medicina, CPRM e IBC (este, então pela metade). 

Foto Hubert, 1926 (e detalhe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACULDADE DE MEDICINA                                       CPRM                             IBC                           HOSPÍCIO DE ALIENADOS 
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 Não parece proceder outra informação, de que a ESG teria funcionado no prédio do IBC [TOSATTO], pois não há qualquer 

registro do fato ou de proposição neste sentido nas demais fontes disponíveis. Mas tal ideia pode ter ocorrido, em meio ao 
conturbado cenário do despontar do século 20. Aproveito a oportunidade para elucidar este e outros pontos, que não 
ficaram claros em outro texto, depois revisto e retificado [GIRÃO]. 
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Quase cinco décadas depois do projeto de Paula Freitas, em uma Praia Vermelha já bastante diferente, persiste 

a ideia da cidade universitária. O urbanista francês Alfred Agache, contratado para elaborar um plano de 

melhoramento e embelezamento 

da cidade, projeta em 1929 sua 

Cité Universitaire no Rio de 

Janeiro, com campus na Praia 

Vermelha destinado 

especificamente à prática de 

esportes, além de um conjunto de 

habitações estudantis “formando 

um pavilhão para estudantes de 

cada estado brasileiro, de forma 

semelhante à Cité Universitaire de 

Paris” [DGPC]. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
PLANO DA CITÉ 
UNIVERSITAIRE NO RIO 
DE JANEIRO 
Alfred Agache, 1929 
(detalhes) 

 

 

 

 

 

Os planos de Paula Freitas e de Agache não foram implementados e, conforme documentos do antigo 

Departamento Administrativo do Serviço Público/DASP, já em 1944 se alvitra construir o campus universitário 

da ilha do Fundão sob novo projeto; mas a ideia essencial do programa de ambos os planos foi adaptada para a 
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nova situação na Praia Vermelha. Na primeira metade do século 20, em um local valorizado pela especulação 

imobiliária, dá-se a mudança do antigo Hospício de Pedro II, que se tornara (1890) Hospital Nacional de 

Alienados, para Jacarepaguá (1944). O prédio permanece vazio (1944-1948) até ser ocupado pela Reitoria 

(1949) e algumas faculdades da antiga Universidade do Rio de Janeiro (1920), a seguir Universidade do Brasil 

(1937) e depois (1961) Universidade Federal do Rio de Janeiro/UFRJ.
39

  

Parte do terreno e do prédio da CPRM passa a ser utilizada pela Escola Nacional de Agronomia da mesma 

Universidade do Brasil entre 1922 e 1950 (quando se muda para o campus na antiga estrada Rio-São Paulo 

[DGPC]) e, posteriormente, pela nova Universidade do Rio de Janeiro/Uni-Rio, que também ocupa antiga 

chácara ao lado do terreno da Reitoria da UFRJ. 

O prédio principal do Instituto Benjamin Constant ainda não está completo em 1930 [ver 6] e dois trechos de 

seu terreno estão arrendados ao Sport Club Brazil e à Lavanderia Parisiense, de modo a juntar recursos para a 

execução das obras de complementação do projeto de 1872 [CERQUEIRA]. Em 1932, o governo federal propõe 

a sub-rogação de parte do terreno do IBC (decreto 21589, 30.6.1932) e, em 1936, chega a lançar pedra 

fundamental para construir, junto ao prédio então incompleto, a sede da Faculdade de Direito da Universidade 

do Rio de Janeiro, pois “segundo o plano de remodelação desta cidade, está a praia Vermelha destinada a 

servir de local para a Cidade Universitária”; mas, a partir de 1937, antes mesmo de se decidir instalar o 

campus na ilha do Fundão, retomam-se e finalizam-se as obras do prédio principal do IBC [ver 6.3]. 

Voltemos então aos anos que antecedem a passagem para o século 20, que traz uma nova diretriz para a Praia 

da Saudade. É em meio à incerteza sobre a destinação de toda a área que o morador de uma casa na Praia de 

Botafogo, esquina com a atual rua São Clemente, toma a dianteira e parte para a primeira tentativa de 

urbanizar a área como bairro. Domingos Fernandes Pinto, antigo ‘voluntário da pátria’ na guerra do Paraguai, 

teria como meta inicial, segundo Brasil Gerson, facilitar o acesso dos alunos às escolas situadas nos dois fortes, 

“para isso dando começo à abertura de uma avenida até a fortaleza de S. João e organizando uma 

companhia de bondes para percorrê-la” [GERSON]. O DGPC diz que, na década de 1870, o morador de 

Botafogo olha “para a então pequena praia da Urca, onde havia apenas um coqueiro e uma casa de 

pescador” e planeja “transformar o local num novo bairro, ou melhor, numa nova cidade, com os prédios 

obedecendo a ‘um novo estilo, elegante e artístico’”. José Louzeiro revela aspectos menos altruístas: ao 

contemplar a Praia da Saudade da janela de casa, Fernandes Pinto imaginara um bairro “e planejou bem a 

situação: primeiro, investiria dinheiro na construção de um longo cais que ligasse a praia da Saudade à 
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 Conforme documentação do DASP, pensara-se (1943-1945) em construir no terreno do “Hospital de Psiquiatras” a nova 
sede do Externato Pedro II, sob projeto de Oscar Niemeyer, Carlos Leão, José de Souza Reis e Saturnino Britto; a ideia foi 
descartada. Quanto ao Hospício de Alienados, referências documentais aludem ao ano de 1944 [DGPC, HOIRISCH, 
TOSATTO...] como sendo o da sua mudança para Jacarepaguá e ao ano de 1949 como sendo o da instalação, no local, da 
Reitoria da atual UFRJ [HOIRISCH, TOSATTO], com obras de restauração e adaptação realizadas (1949-1952) pelo reitor 
Pedro Calmon [HOIRISCH]; infere-se que o antigo Hospício foi incorporado à Colônia de Psicopatas, fundada (1920) em 
Jacarepaguá, que receberia o nome de Colônia Juliano Moreira após o falecimento deste psiquiatra (1933) que fora seu 
diretor. 



INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT NA URCA... 

 

 
 

41 

fortaleza de São João. A obra seria estratégica, pois a partir do aterro a área fatalmente atrairia o interesse 

das imobiliárias que a essa altura se multiplicavam”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Praia da Saudade, 1894.                                                                                 Foto Juan Gutierrez, coleção Museu Histórico Nacional 

 

De fato, no próprio texto da concessão constata-se que a ideia de Domingos Fernandes Pinto, já em 1892, é de 

um grande empreendimento imobiliário na área aterrada que pretendia conquistar ao mar em todo o trecho 

entre a primeira praia Vermelha e o morro Cara de Cão, usando o morro da Urca como material para criar 

novas terras. Em 1894, ele obtém permissão oficial (decreto 111, 3.10.1894) para “construir à sua custa um 

cais que, começando na praia da Saudade, em frente ao Instituto Benjamin Constant, vá terminar na Escola 

de Aprendizes Artilheiros, situada na Fortaleza de S. João”, além de um leito de estrada de rodagem com 

10m de largura e a 1m de altura “das mais altas marés”, uma ponte de 16m com escadas para embarque e 

desembarque na “baía de natação” (o quadrado da Urca) e a ampliação do encanamento de água potável; 

obtém “uso e gozo dos terrenos que descalvar [desmatar] e daqueles que forem adquiridos pelo aterro 

sobre o mar”, “isenção por 20 anos de imposto predial para os prédios que construir nos terrenos que 

conquistar ao mar e às rochas na localidade, não podendo passar a terceiros” e “uso e gozo de uma linha 

férrea que construirá em todo o cais construído e nas ruas que forem abertas”; obriga-se a fornecer, à 

Prefeitura, cantaria e alvenaria por 2/3 do preço de mercado, que fica autorizado “a extrair das montanhas 

adjacentes aos cais, por todo tempo deste contrato”. O prazo para as obras do começo do cais é de um ano e 

para as obras totais, oito anos; findo o prazo de concessão de 50 anos, reverteriam para o governo municipal 

“a linha férrea com todo o material fixo e rodante, e os estabelecimentos que forem construídos para os 
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serviços das pedreiras e das obras do cais”. Estava dado o passo decisivo para a ocupação da área em sentido 

diverso do até então imaginado. Em 1895, o empresário extrai material para a obra da ‘pedreira’ no morro da 

Urca, junto à atual rua Marechal Cantuária, e para explorá-la monta nova firma, mas não prossegue os 

trabalhos: o prazo inicial findara e logo a obra é embargada por questões relacionadas à segurança, pois criaria 

uma comunicação direta com a Fortaleza de São João, antes acessível apenas por mar.
40

 O motivo desse 

embargo já permite inferir que não teria sido o acesso de alunos àquela Fortaleza o verdadeiro móbil do 

empreendimento claramente especulativo de Domingos Fernandes Pinto. 

 

 

    PONTE DE LIGAÇÃO 
      

 
 PRIMEIRA PRAIA 
VERMELHA 

 
 
 
 

 
Ponte de ligação, 
1902. Foto Augusto 
Malta, coleção Museu 
Histórico Nacional 

 

Neste tempo o Instituto dos Cegos já estava se mudando para a nova sede, conforme se comentará mais 

adiante. O lugar ainda era considerado distante, mas atraía banhistas, conforme se lê nesta proposta virtual em 

A Notícia (15.11.1897): “Quem não tiver tido a dita de assistir a um banho de mar com todas as suas 

peripécias e todos os seus atrativos, não precisa ter o incômodo de se erguer do leito às 6h da manhã para 

ir ao Boqueirão do Passeio ou à Praia da Saudade; é bastante ir visitar o elegante salão Paris no Rio, onde o 

Animatógrafo Super Lumière, entre muitos outros, exibe um quadro desde gênero; e, tal é a perfeição do 

extraordinário aparelho que a ilusão é completa; quase se sente medo de que as ondas do mar, 

ultrapassando os limites do quadro, invadam o elegante salão.” 
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 Em 1892, Domingos solicitara licença para a exploração, por 50 anos, da pedreira da Urca entre a Escola Militar e a 

Fortaleza de São João, obrigando-se a construir uma estrada entre ambas, “além de muitos outros melhoramentos” [DOU 
21.6.1892]. Em outubro de 1894, a concessão é objeto de decreto da Intendência Municipal, sancionado pelo prefeito 
(decreto 111, 3.10.1894), com descrição dos direitos e obrigações [DOU 4.10.1894], ficando evidente que haveria 
exploração imobiliária. Não dispondo de capital para cumprir o contrato, o empresário se une ao comanditário agrícola 
Ewerton Pinto na nova firma Domingos Fernandes Pinto & Comp. [DOU 14.3.1905], mas não consegue cumprir os prazos, 
pois há outros empecilhos: pretendia construir a estrada até a Fortaleza de São João e estender até lá o trajeto da linha 
férrea inaugurado em 1890 na praia da Saudade (a qual seria reconstruída em 1908), mas o Exército obsta a estrada até a 
Fortaleza e a presença de loteamento tão próximo [GIRÃO-2]. 
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“Praia da Saudade”.                                                                                           Postal início séc.20 

A linha de carris para a Praia da Saudade, com bondes a tração animal, havia sido inaugurada (1890) com a 

presença de autoridades, dentre as quais o então ministro Benjamin Constant [GERSON], que deixara a direção 

do Instituto havia um ano. O itinerário ainda se fazia pelas ruas da Passagem e General Severiano, até então os 

únicos acessos por terra à Praia da Saudade e à Fortaleza de 

São João [DGPC, GERSON]. Em 1900, pequena área do terreno 

da atual CPRM é cedida por alguns anos à Companhia Ferro-

Carril do Jardim Botânico. Ali seria edificada, em 1908, a 

pequena estação de bondes e bagagens denominada de 

Estação Benjamin Constant, ainda existente em 1952, mas, 

segundo Tosatto, desativada neste ano e utilizada, a partir de 

1958 e até sua demolição (1970), pelo Diretório Acadêmico da 

Escola Nacional de Química [TOSATTO].   

Estação Benjamin Constant, c. 1930. Foto internet 

Toda esta movimentação em uma área afastada do centro e com muitas chácaras atrai outro tipo de 

investidor. Em 1903, é celebrado um Termo (28.4.1903) entre o Ministério da Justiça e Negócios Interiores e a 

Companhia Assucareira Parahyba-Sergipe, que instalaria uma fábrica por detrás do Instituto [IBC-8], para 

refinaria de açúcar e destilaria de álcool [DOU 19.12.1903]. A primitiva Companhia de Engenhos Centraes nas 

provincias da Parahyba do Norte e Sergipe, depois Companhia Industria e Construcção, tornara-se Companhia 

Assucareira Parahyba-Sergipe em 1896; seu objeto é “a exploração da cultura da cana e da indústria 

açucareira, e o de indústrias e negócios conexos”, mas não deixa de ser peculiar o fato de uma empresa que, 

há pouco, tinha ‘construção’ na razão social estabelecer-se junto à ‘pedreira’ da Babilônia, em uma época em 

que Domingos Fernandes Pinto já obtivera a concessão junto à ‘pedreira’ da Urca [DOU 22.9.1896]. 
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A área nos fundos do IBC — faldas e terras junto ao morro da Babilônia —, onde se abrira (1904) uma avenida 

para passeios [ver 6.2], era antes referida como “terrenos da pedreira”; tal denominação aparece na cópia da 

Planta dos terrenos do Hospício de D. Pedro II de que precisa o Ministério do Império, cujo original data de 

1881-84 ou pouco depois, pois está assinalado o “edifício em construção para a Faculdade de Medicina” no 

lugar do prédio da CPRM. Nesta cópia sem data (c.1881-89), os terrenos da ‘pedreira’, possivelmente 

pertencentes à família Suzano [SPU], constam como “terrenos a desapropriar” com a anotação: “estes 

terrenos foram permutados pela Vila Rica em Copacabana, atualmente com a P.D.F.”. 

O Termo concede à Assucareira uma porção do terreno do IBC (2.418,60m²) para acesso ao litoral, em troca de 

porção do terreno da usina (32.662,50m²) com benfeitorias (dois galpões cobertos, um fechado em madeira) 

[IBC-8]. A porção incorporada ao IBC se junta aos fundos de seu terreno; a porção que passa à Companhia 

torna-se a Travessa Assucareira, reconhecida como o logradouro público Rua Dr. Xavier Sigaud em 1950 

(decreto 10189, 18.2.1950) e pavimentada a partir de 1956 [DOU 25.7.1955]. Em outubro de 1902, a 

Assucareira apresentara requerimento semelhante com relação ao Hospício de Alienados, em trâmite no 

Congresso Nacional; se o acordo fosse aprovado, a cessão seria tornada permuta [IBC-8]. Noronha Santos 

observou que “a área do Instituto Benjamin Constant era em 1872 de 9.516 metros” e “ascendia essa área 

em 1920 a 40.830 metros quadrados”; em 2005, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

informou que a área do IBC é de 33.154, 77m² [DOU 28.4.2005]. 

 

 

 

 

 

 

Cópia (s.a,, s.d.) da 
PLANTA DOS 

TERRENOS DO 
HOSPÍCIO D PEDRO II 

DE QUE PRECISA O 
MINISTÉRIO DO 

IMPÉRIO, década de 
1880; a anotação em 

caneta azul é a 
mesma datilografada 

à direita (III)                                
arquivo SPU 
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                                    CIA. ASSUCAREIRA 

 TRAVESSA ASSUCAREIRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Praia das saudades”. 
Foto Braz, post.1908, ant.1920 (detalhe) 

                                          

 INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT 

 

A representação do terreno do “Instituto dos Cegos” na Planta dos terrenos do Hospício D. Pedro II de que 

precisa o Ministério do Império (década de 1880), reproduzida na página anterior, è semelhante à do “Instituto 

dos Meninos Cegos” no desenho conhecido como Babylonia (1876, major Emiliano Emerick). Ambos são 

esquemáticos, mas, no desenho de Emerick, o terreno do IBC tem conformação romboide; na outra, a planta é 

trapezoidal. Nessa curiosa planta de 1876, vê-se parte do edifício do Instituto em construção e, na lateral do 

terreno (à direita do observador), figuram três áreas com ocupação por particulares (civis ou militares), as quais 

não aparecem na planta da década de 1880, pois ali já se construía o prédio que é hoje a CPRM.  

 

 

 

Terrenos na orla da Praia da 
Saudade, entre a Escola Militar, 
o morro da Babilônia e o 
Hospício de Pedro II  
 
“Babylonia”         
 Desenho do major Emiliano 
Emerick, 1876 
 
coleção Arquivo Histórico do 
Exército 
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Iniciado o século 20, a comunicação da Praia Vermelha com o centro da cidade, antes feita pelo caminho da 

praia Vermelha (planta de Roscio, 1769) e por complicados desvios em Botafogo, aprimora-se e o bonde não 

seria o único meio imaginado. Com os cofres públicos vazios, proliferam propostas de projetos e pedidos de 

concessões. Dentre os Melhoramentos da Cidade Projetados pelo Prefeito do Distrito Federal Dr. Francisco 

Pereira Passos (Comissão Cadastral, 13.4.1903) prevê-se a abertura de avenida litorânea para “dar um 

desafogo ao intenso movimento que se efetua entre a cidade e os bairros do Catete, Botafogo e 

adjacentes”, descartando-se a opção de alargamento da então “única via de comunicação, formada pelas 

ruas da Lapa, Glória, Catete e Marquês de Abrantes”, em vista das desapropriações “dispendiosíssimas”. 

O Plano menciona que “o litoral aí estava oferecendo campo para o lançamento de uma avenida à beira 

mar, por onde o trajeto se efetuasse de modo mais cômodo, com o frescor da brisa marítima e o encanto 

pitoresco de nossa baía”; a avenida seria “traçada entre o princípio da rua Chile e o fim da praia de 

Botafogo” [DEL BRENNA] e “terminaria bem no centro da enseada onde, por meio de aterro, seria feita uma 

luxuriante ilha tropical” [VAZ & CARDOSO]. Tal avenida, a “Promenade des Anglais” de Passos [GERSON], 

complementando pequeno trecho iniciado pelo engenheiro Luís Rafael Vieira Souto, se faria por etapas e 

constituiria a atual avenida Beira-mar com prolongamento pela orla do Flamengo e de Botafogo.
41

 

Ideias certamente não faltavam, das lógicas às mais prosaicas ou extravagantes, quase sempre com intenções 

especulativas. Surgia uma multiplicidade de opções para o novo cenário urbano que se desenhava inspirado na 

Paris do prefeito Haussmann, cujo projeto se tornara foco de atenção mundial ao criar redes viárias, bulevares 

e grandes jardins e priorizar a aparência dos edifícios, exortando cortiços e afastando populações de baixa 

renda para áreas periféricas — aqui, sem a adoção de propostas como a de Z. Barrozo, antes de 1888, de 

‘familistérios’ e habitações para operários bem ventiladas e bem iluminadas [BARROZO]. A correspondência 

dirigida ao prefeito e engenheiro Pereira Passos pelo empresário Francisco Guimarães, em viagem pela capital 

argentina (17.2.1903), descreve uma avenida Beira-mar ainda mais extensa do que a projetada, numa época de 

competições, nem sempre veladas, pela primazia sul-americana da ‘modernidade’. 

Tal avenida imaginária “partia do Pão de Açúcar ou da Praia Vermelha, contornava a Praia de Botafogo, 

deixando-a com toda a sua curva graciosíssima rodeava o morro da Viúva, acompanhava todo o saco do 

Flamengo até as pedras do Russel, inclinava-se aí novamente pela Glória, Lapa e Santa Luzia até o Arsenal 

de Guerra (ponta do Arpoador) donde pela primeira vez seguia em reta até o Arsenal de Marinha, daí em 

outra reta até o dique da Saúde e retomando as curvas da Gamboa, Saco, Formosa e S. Cristóvão, ia 

terminar na Ponta do Caju”. Guimarães justificava: “é hoje o ideal de toda a cidade adiantada uma avenida-

                                           
41

 Na década de 1960, implantou-se em novo aterro à frente da Beira-mar (lugar que seria ocupado apenas por pistas para 
veículos), uma das mais importantes obras do urbanismo modernista no Brasil: o Parque do Flamengo do arquiteto e 
urbanista Afonso Eduardo Reidy e de sua idealizadora Lota de Macedo Soares; criou-se no aterro um espaço público com 
equipamentos de caráter educativo e recreativo bordados por faixa contínua de praias de areias e pedras, em meio a 
bosques e jardins variegados e contínuos, do Centro (praça Senador Salgado Filho) à Praia de Botafogo (jardins de 
Botafogo), de autoria do paisagista Roberto Burle Marx. 
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cintura com jardins-sandwichs, como nos Campos Elíseos de Paris, ou no Paseo de Julio de Buenos Aires, 

para desafogo das populações urbanas. A Capital argentina vai possuí-la completa, muito em breve, 

acompanhando o Rio da Prata em prolongação do Paseo de Julio referido, até Palermo, onde acabará em 

uma rotunda colossal para restaurante, música, etc., e que aí podia situar-se no Morro da Viúva ou Pão de 

Açúcar” [DEL BRENNA]. Coincidência ou não, o cenário da ‘rotunda colossal’ se assemelha à exposição 

montada na Praia Vermelha cinco anos depois. 

Era o período de implementação das grandes medidas sanitárias e das demolições apressadas e Guimarães 

afirmava, na carta ao prefeito, que a avenida Pão de Açúcar-Caju que imaginara seria “um poderoso fator da 

higienização do Rio de Janeiro, pelo desafogo da população amontoada no Centro, pela eliminação das 

praias descuidadas e pela galeria de águas pluviais que naturalmente será construída em volta da cidade, 

acompanhando a avenida, cano-mestre dos deságues”. 

Nesta época de intensa remodelação, a construção da nova fisionomia urbana abria caminho para novo tipo de 

apropriação, consentida ou não, de espaços públicos e paisagens coletivas. Como nos recorda Jaime 

Benchimol, institui-se “um cipoal de interdições destinadas a banir ‘velhas usanças’ que negavam ao Rio de 

Janeiro ‘foros de capital e mesmo de simples habitat de um povo civilizado’” e “vários eram os objetivos 

subjacentes a essas medidas: razões econômicas, imperativos sanitários, valores puramente ideológicos 

que consagravam formas burguesas de desfrute da cidade... mas em todos os casos serviram para 

descarregar parte do ônus da modernização sobre a heterogênea plebe carioca”. A apropriação de 

montanhas e mar, porém, alterava radicalmente a paisagem e atingia a todos, independentemente de ‘classes’. 

Nos primeiros anos do século 20, a proposta de urbanizar a Praia Vermelha já constitui, portanto, mais do que 

anseio de um único empreendedor; novos acessos são abertos, os bondes circulam e o olhar se dirige para lá a 

partir da orla de Botafogo com a construção do Pavilhão Mourisco e a realização de regatas e de desfiles como 

o corso e a festa veneziana. O local antes afastado e sempre contemplado, pela impressionante presença 

paisagística do conjunto orográfico do Pão de Açúcar, começa a figurar em projetos urbanísticos. O PA 238 

(9.8.1907) trata do alinhamento da principal avenida, a Praia da Saudade (que se tornaria a atual Pasteur), e o 

PA 257 (25.11.1907) modifica este alinhamento, atingindo os terrenos do lado par desta avenida [REIS]. 

A intenção de ‘fazer surgir do mar’ um novo bairro parece associar-se ao universo simbólico das grandes obras 

de então, a cujas funções urbanísticas e propostas estéticas se reunia o atributo de uma espécie de pretenso 

marco da modernidade. Pois é nesse cenário temporal da chamada belle époque brasileira que o trecho da 

Praia da Saudade entre a ponte de ligação construída por Domingos Fernandes e a atual praia Vermelha é 

escolhida como palco da Exposição Nacional de 1908, organizada como comemoração oficial do 1° Centenário 

da Abertura dos Portos do Brasil ao Comércio Internacional. 
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    PRAIA DA SAUDADE                         PONTE DE LIGAÇÃO                  PRAIA VERMELHA [PRIMEIRA]                       PRAIA VERMELHA ATUAL 

 

 

 

 

 

 

 
Vista da Expo 1908. Foto de autor não identificado, 1908 

 

No centro do cartaz promocional da exposição, ladeado por figuras alegóricas, representava-se a área que se 

tornaria o novo bairro entre os morros do Pão de Açúcar, Cara de Cão e Urca; esta vista tomada do alto e à 

distância se tornaria um dos mais famosos cartões postais do Brasil. 

O espaço pitoresco e aberto do futuro novo bairro favorecia a escolha, pela facilidade que proporcionaria na 

montagem dos pavilhões e pelo destaque da Exposição na paisagem. Pode-se inferir, ainda, na escolha do sítio, 

uma correlação com locais associados aos primórdios do processo de ocupação lusa no Rio de Janeiro e talvez 

uma conotação de diplomática retomada territorial: a cidade que ali nascera e se afastara para as bandas do 

Castelo retornava simbolicamente a seu ponto de origem para celebrar sua nova condição. 

A ponte de ligação da Praia da Saudade com o sopé do morro da Urca, fechando um triângulo que tinha como 

outros dois lados o cais com balaústres da Praia da Saudade e a primeira praia Vermelha no sopé do morro, por 

si só já provocaria, com o tempo, o assoreamento dessa praia. A ponte se tornaria, durante as comemorações 

do centenário da Independência (setembro 1922), parte do logradouro denominado avenida Portugal, 

inaugurado com a presença do presidente português; não por acaso, trata-se do único outro país que 

participara, como expositor, da mostra de 1908, de âmbito nacional.
42

 Segundo o DGPC, a denominação 

escolhida para a avenida “estava estreitamente ligada às comemorações”. O topônimo também se refere, 

indiretamente, àquele que é considerado o ‘idealizador’ do bairro: o já mencionado morador de Botafogo e 

português de nascimento Domingos Fernandes Pinto, que hoje nomeia o pequeno trecho da avenida Portugal 

que permanece como ponte. 

                                           
42

 Encontramos, em um site (www.brasilcult.pro.br/paises/portugal/portugal.htm), menção ao Egito como país também 

partícipe da Exposição Nacional de 1908. Na verdade, o pavilhão brasileiro representante da Música foi apelidado de 
‘Pavilhão Egípcio’, em vista de suas influências formais da antiga arquitetura egípcia; o chamado “estilo egípcio” era então 
um modismo no ocidente, face as mais recentes descobertas arqueológicas. Mas a designação referia-se ao ‘estilo’, não ao 
país, ou seja, o Egito não participou da Exposição de 1908. 
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Na ponte de ligação 
aportavam as barcas 
durante a Expo 1908; à 
direita, a já aterrada 
primeira praia Vermelha. 

Postal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponte de ligação, atual avenida Portugal 
esquina com Pasteur, década 1920.               
Foto Augusto Malta, arquivo Light 

 

 

 

 

 

A mesma esquina oito 
décadas à frente. 

Foto Claudia Girão, 2004 
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Ao comemorar, durante parte do ano de 1908, o centenário da abertura dos portos brasileiros (carta régia de 

28.1.1808), a Exposição Nacional de 1908 focaliza o fato considerado como um dos principais fatores que 

teriam propiciado a independência do país.
43

 

Constando haver-se inspirado na Exposição de Paris de 1900 [DGPC], não se pode deixar de considerar seja a 

possível influência, na concepção da exposição brasileira, de outras mostras internacionais das quais o Brasil 

também participara, seja o caráter idiossincrático de que se revestem as apropriações culturais. Não se pode 

deixar de considerar, sobretudo, a própria experiência brasileira, no Rio de Janeiro, em aclamações e demais 

festas comemorativas oficiais e em exibições também oficiais de cunho mercantilista, como as exposições de 

comércio e indústria, realizadas em prédios e outros espaços públicos durante o segundo reinado, muitas delas 

já movidas pelo propósito de propagar sólida imagem do país no exterior.
44

 

Mas a Exposição Nacional de 1908 inaugura um novo tipo de evento no Brasil: a ritualística de celebrações e 

festejos ao ar livre mescla-se com a mostra dos produtos e dos próprios pavilhões construídos especialmente 

para exibi-los; e isto ocorre, pela primeira vez no país, em escala colossal. A ideia é mostrar ao público, de 

dentro e de fora do país, a produção agrícola, pastoril, mineral, industrial e artística brasileira embalada em 

uma imagem de progresso, atraindo, assim, investimentos externos. E a mostra também acaba servindo como 

atrativo para a valorização imobiliária do futuro bairro. 

Os visitantes chegavam nas barcas da Companhia Cantareira vindas do cais Pharoux junto à praça 15 de 

Novembro e aportavam no novo cais construído na primeira praia Vermelha junto à ponte de ligação (a ‘ponte 

das barcas’); o cais e a ponte haviam sido melhorados para a ocasião [DGPC], acrescentando-se ainda um píer 

para pequenas embarcações [TOSATTO]. 

                                           
43

 A mostra foi encerrada em 15.11.1908 e sobre isso não há dúvida, mas há referência a duas datas de inauguração: 

28.1.1908 [CRULS, NASCENTES] e 11.8.1908 [TOSATTO, LIGHT]. Segundo Cruls, a Exposição Nacional de 1908 esteve aberta 
ao público entre a data oficial da carta régia de abertura dos portos (28 de janeiro) e a proclamação da república (15 de 
novembro). Tosatto alude à cerimônia de inauguração solene da exposição pelo presidente Afonso Pena, “às 14:00 horas da 
terça-feira de 11 de agosto de 1908”, no Palácio dos Estados. 
44

 A ancestral tradição de feiras em mercados e praças para comercialização de produtos agrícolas, pastoris e artesanais 

adquiria outro caráter com o surgimento da indústria nacional. A primeira grande exposição nacional brasileira — a 
Exposição Industrial — data oficialmente de 1861 e funcionou no prédio da então Escola Militar Central no largo de São 
Francisco (mais tarde Escola Politécnica e depois Escola Nacional de Engenharia da UFRJ) [GERSON, CRULS]. Antenor 
Nascentes refere-se a ela como “Exposição Internacional de Indústria e Comércio” inaugurada em dezembro de 1860, mas 
parece tratar-se de exposição de cunho nacional estendida até 1862, segundo Nelson Costa, que cita uma exposição de 
produtos naturais e industriais da província do Ceará, realizada em setembro de 1861 no Paço de São Cristóvão (hoje 
Museu Nacional), como “a  primeira exposição que houve nesta Cidade”; embora não se tratasse de exposição de cunho 
nacional, serviu de experiência para as exposições nacionais que se seguiram. A segunda exposição nacional, ainda segundo 
Costa, deu-se em 1866 no interior da Casa da Moeda (e muitos dos artigos expostos figuraram depois na Exposição de 
Paris), a terceira em 1873 na mesma Escola Politécnica (com artigos enviados a seguir para a Exposição Universal de Viena) 
e a quarta em 1875-76, na Secretaria da Agricultura e Obras Públicas. Formava-se assim a tradição de montagem de 
mostras comerciais nacionais que em seguida eram levadas para mostras no exterior, a exemplo da Exposição de Paris 
(1889-1900) e da Exposição Colombiana de Chicago (1893) [SKIDMORE]. As exposições oficiais de Belas Artes, de caráter 
diverso e, como as anteriores, realizadas em recintos fechados, começaram a ocorrer no Brasil a partir de 1829 
[NASCENTES], após a mostra de inauguração em 1826 [FERNANDES]. 
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O portão de entrada em forma de arco triunfal, com cerca de 

25m de altura, ficava na atual avenida Pasteur quase defronte à 

atual avenida Portugal, logo depois do Instituto Benjamin 

Constant, que 

não fazia parte 

da Exposição. 

Portão Expo 1908. Foto Torres 
 
 
 
 
 
 

Ponte das barcas, à esquerda o pavilhão dos Estados e 
depois do portão da Expo 1908, o IBC. Foto Augusto 
Malta, 1908, col. Museu da Imagem e do Som 

 
Pavilhão de Minas Gerais, pavilhão dos Estados e IBC 
Foto A.C. da Costa Ribeiro, 1908, 
col. Fundação Biblioteca Nacional 

 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pavilhão da Música na Expo 1908. Foto 
Musso, col. Museu Histórico Nacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vista geral da Expo 1908 e pavilhão de Portugal. Foto Torres 
 
 
 
 
 

 
Pavilhão dos Estados da Expo 1908 (atual 
CPRM). Foto Augusto Malta, col. Museu 
Histórico Nacional 
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Em algumas fotografias e postais vê-se o grande afluxo de visitantes, seja caminhando pela ponte em direção 

ao início da Exposição, seja circulando pela atual avenida Pasteur, então denominada de avenida dos Estados, 

em cujo eixo se dispunha um centro circular radial designado de praça Brasil, na verdade um largo com 

pavimentação em macadame e sarjetas de paralelepípedo, criado para definir a circulação dos visitantes e 

interligado com as demais praças e vias do circuito expositivo. 

A partir do portão e até a atual praia Vermelha, posicionavam-se os pavilhões com várias influências formais. O 

DGPC menciona a proposta, na ocasião, de ali se “dar continuidade à arquitetura da recém-aberta Avenida 

Central, hoje Rio Branco”; na avenida, tornada, naquela época, um modelo a ser seguido no Rio e em outras 

cidades brasileiras, construíra-se o Hotel Avenida, inaugurado (1.1.1908) como parte das comemorações e 

demolido (1957) para dar lugar ao edifício Avenida Central. 

Além do pavilhão do Palácio dos Estados, também designado Palácio da Exposição [TOSATTO] por lhe servir de 

prédio-sede, outra edificação preexistente é utilizada: a da antiga Escola Militar, parcialmente aproveitada na 

montagem do Pavilhão das Indústrias. Das construções situadas entre estes dois prédios, a maioria antigos 

barracões de depósito do Ministério da Guerra, apenas uma pequena casa na encosta da Babilônia é mantida e 

adaptada para a Exposição [TOSATTO]. 

Entre as muitas novidades apresentadas ao público, está a iluminação noturna, acompanhando o percurso da 

avenida e redesenhando as linhas do portão e dos pavilhões “feericamente iluminados” [LIGHT], expressão 

que se traduz seja como intensidade de luzes, seja como a forma ‘mágica’ como as luzes estavam sendo 

percebidas ou referidas simbolicamente, revestindo-se de significados associados à imaginação e ao ‘mundo 

das fadas’. Brasil Gerson usa a mesma expressão ao aludir a “uma iluminação elétrica antes nunca vista tão 

feérica no Rio” e o DGPC ressalta o deslumbramento proporcionado por tal iluminação, levando a revista 

Kosmos a descrever a Exposição como “uma cidade de encantamento”. Só no portão, foram utilizadas cerca 

de 8.000 lâmpadas coloridas [TOSATTO]. O show de luzes se repetiria com novos efeitos visuais em outra 

exposição comemorativa: a Exposição Internacional de 1922, realizada nas proximidades da praça 15 de 

Novembro, na nova área de aterro da ponta do Calabouço, para festejar o centenário da independência. 

Os investimentos em infraestrutura urbana por ocasião da Exposição de 1908 são, de fato, significativos. Além 

dos melhoramentos na ponte, construção do cais e implantação do plano do circuito expositivo, a então 

Inspeção Geral das Obras Públicas procede à abertura de caminhos, inclusive no morro da Babilônia, “nas 

proximidades do Instituto Benjamin Constant, conduzindo a um bosque, que havia num plano inferior” e 

“a um outro que se comunicava com ele por diversas veredas” [TOSATTO] — talvez uma espécie de alegoria 

dos jardins suspensos de outra Babilônia, ideia tão improvável quanto possível, considerando-se o momento de 

múltiplas e peculiares influências e de aspirações grandiosas. 
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A principal avenida já havia sido alargada no ano anterior e principiara-se o aterro no trecho entre praia da 

Saudade, morro da Urca e a ponte de ligação, para ampliar o espaço expositivo, “formando o início do 

triângulo onde começa o bairro” [DGPC], ou seja, o início da área que em quinze anos viria a ser expandida 

para constituir o atual bairro da Urca. A ideia de se aterrar a praia, no entanto, data de bem antes: além de 

Fernandes Pinto, o projeto de Paula Freitas (1880) também previa o aterro da primeira praia Vermelha e de 

parte da praia da Saudade, inserindo ali um “aquário d’água do mar” que não fora levado adiante. 

O portão e quase todos os pavilhões da Exposição são desmontados no final de 1908 e nos anos seguintes; 

consta que a maioria não havia sido feita para durar muito tempo [TOSATTO]. O então Palácio dos Estados, que 

fora construído para durar, passa a abrigar, no ano seguinte (1909), o Ministério dos Negócios da Agricultura, 

Indústria e Comércio até a transferência deste para um dos pavilhões da Praça Marechal Âncora, após a 

Exposição Internacional de 1922. Permanecem no prédio órgãos vinculados ao Ministério, como a Diretoria de 

Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil (1907) que dá origem ao Departamento Nacional da Produção 

Mineral/DNPM (1934) e à Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais/CPRM (1969) [TOSATTO]. No lugar de 

dois pavilhões da Expo 1908 — o restaurante Pão de Açúcar (junto 

a esse morro) e o restaurante Rústico (junto ao morro da 

Babilônia) — se instalariam bem depois, respectivamente, a Escola 

Municipal Gabriela Mistral e o Círculo Militar da Praia Vermelha. 

        

 
 
 
 
 
 

 Na primeira foto, praia Vermelha, terraço da Expo 
1908, restaurante rústico e na outra ponta, o 

restaurante pão de açúcar; na outra foto aparece o 
bondinho em data indicada na legenda como 1913. 

Fotos de autor(es) não identificado(s) 
       
 
 

 
 
 
 
 
 

Clube Círculo 
Militar e na outra 

foto, na outra ponta 
da praia, a Escola 

Municipal Gabriela 
Mistral. Fotos Claudia 

Girão, 2006 
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Durante a Exposição toma impulso a ideia de se instalar um caminho aéreo até o topo dos morros; antes, na 

década de 1880, em plena era das invenções e patentes, pensara-se numa espécie de elevador, então, 

irrealizável. O Pão de Açúcar, que servira de orientação para a navegação e que tanto encantara os viajantes, 

chegara até o século 20 “praticamente intocado”, conforme observa Gilberto Ferrez [FERREZ-2], “pois foram 

poucos os que tiveram a coragem de o escalar no século XIX a partir de 1817, quando se deu, parece, a 

primeira escalada”. Os costões íngremes inspiraram, depois, muitas escaladas e escalaminhadas. 

Diz-se que foi também durante a Expo 1908, em meio às luzes de encantamento, que o escritor Coelho Neto 

apelidou a cidade do Rio de Janeiro de Cidade Maravilhosa.
45

 Não seria exagero atribuir a maior parcela de tal 

expressão à natureza e à paisagem circundante de mar e montanha. Naquela época, era possível de apreciar 

esse conjunto de paisagens em toda a sua amplitude, fosse da avenida principal, ainda aberta para as águas da 

Saudade, fosse do terraço panorâmico adaptado na já acessível praia Vermelha, fosse de cima — ainda como 

promessa nas imagens cinematográficas de um dos primeiros documentários sobre a cidade, filmado por Emílio 

Guimarães do topo do Pão de Açúcar e exibido em um dos pavilhões [GERSON]. Logo este último panorama de 

360° do Rio se descortinaria em um dos mais bonitos passeios da cidade. 

O caminho aéreo da praia Vermelha ao morro da Urca, com ramais para o Pão de Açúcar e o morro da 

Babilônia [DGPC], tem sua licença concedida em 1909, sendo inaugurado em 1912 (trecho morro da Urca) e 

1913 (trecho Pão de Açúcar); o terceiro trecho previsto, até o morro da Babilônia, não é instalado. O bondinho 

carioca é chamado, então, de ‘camarote aéreo’; fechado e com cortinas, era bem diferente da atual cabine 

transparente [CCAPA]. Bem depois, seriam feitos reflorestamentos e anunciadas reconstituições da flora e da 

fauna de ambos os morros. 

 Na década seguinte, têm início as obras de maior vulto. Em 1919, Domingos Fernandes Pinto obtivera novo 

contrato com a Prefeitura sem conseguir cumpri-lo. Dois anos depois, é constituída por Oscar de Almeida Gama 

— que participara, como Domingos, das obras para a Expo 1908
46

 — a Sociedade Anônima Empresa da Urca, de 

modo a “dar execução aos contratos para construção de um cais, ligando a praia da Saudade à Fortaleza de 

São João, nos termos do contrato de 1919”; conforme observado, tais obras haviam sido interrompidas e só 

se executara a primeiro trecho da ponte, entre a praia da Saudade e a primeira praia Vermelha. 

O contrato é ampliado no ano seguinte (1922), desta vez com a finalidade da construção do bairro da Urca 

[DGPC]. O maior acionista da firma é Oscar Gama e o segundo, a empresa de Domingos Fernandes Pinto (Pinto 

Carneiro e Cia.); as obras de aterro da Saudade ficam a cargo dos engenheiros e também sócios Eduardo 

Parissot e Otávio Moreira Penna [DGPC].  

                                           
45

 Coincidência ou não, a 3ª estrofe da conhecida marcha “Cidade Maravilhosa” (letra e música de André Filho, 1934), que 
se tornou um hino do Rio, fala em um “Jardim florido de amor e saudade,/Terra que a todos seduz.../Que Deus te cubra de 
felicidade/Ninho de sonho e de luz.” [os destaques são nossos]. 
46

 A Serraria Frontin, de Oscar Gama, ganhara “uma concorrência para fechar com muro de madeira os terrenos da pedreira 

da praia da Saudade, que não é outra senão a pedreira do morro do Pasmado, por causa da passagem de visitantes para a 
Exposição Nacional” [DGPC]. 
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Conforme nos lembra o DGPC, trata-se de uma “época em que o solo urbano passa a ter seu valor 

determinado não pelo valor de uso, mas pelo de troca”. São usuais as permutas. Assim, o passadiço entre a 

praia da Saudade e a primeira praia Vermelha e todos os terrenos e benfeitorias da firma de Fernandes Pinto 

passam à Prefeitura do Distrito Federal. 

Do próprio morro da Urca, usado como pedreira,
47

 a Prefeitura extrai material para as obras do centenário da 

Independência no centro da cidade, criando uma nova área para ser loteada e ocupada por construções com 

fundo para as encostas.  

A Prefeitura fica também “responsável pela abertura de uma avenida de 15 metros, com um cais ‘que vá 

terminar na pequena praia do Remeiro, ao norte da pedra da Urca’” [DGPC]. 

Em contrapartida à exploração das demais terras, como uma das primeiras obrigações contratuais, a Sociedade 

Anônima Empresa da Urca tem de construir “uma piscina para competições, com arquibancadas, escadas de 

acesso e um pavilhão para vestiário com infraestrutura completa, para ficar pronta antes das 

comemorações do centenário da Independência do Brasil” [DGPC]; a piscina de águas naturais que passam 

por debaixo da ponte, na atual praça Cacilda Becker, torna-se depois o ancoradouro de barcos onde se 

praticava pescaria: o conhecido ‘quadrado da Urca’. 

 

 
Piscina de competições, atual quadrado da Urca.                       Foto Revista da Semana, 23.9.1922 

 

                                           
47

 Segundo Cardeman, “foi explorada uma pedreira na região da atual Rua Marechal Cantuária”. O antigo nome de praia da 

Pedreira, aliás, indica que o local já fora explorado para extração de pedras. 
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Quadrado da Urca. 
Foto Vinicius 
Pereira, 2007 

 

 

 
 
 
Trecho da antiga ponte de 
ligação, atual ponte 
Domingos Fernandes Pinto, 
defronte ao quadrado da 
Urca na atual praça Cacilda 
Becker. 
Foto Claudia Girão, 2008 

 

 

 

A empresa também fica 

obrigada, pelo contrato, a 

completar o cais, “sobre 

enrocamento e de alvenaria, 

com a linha de parapeito em cantaria”, até a ponte de atracação na Fortaleza de São João — trecho 

correspondente à atual rua João Luís Alves —, “correndo este cais a um mínimo de 150 metros do litoral e 

fazendo o aterro dessa faixa conquistada ao mar”. 

A Sociedade Anônima Empresa da Urca deve edificar ainda “um hotel balneário de primeira ordem” — 

erguido sobre parte da muralha da antiga fortaleza —, “um portão e corpo de guarda para a Fortaleza” e 

“uma escola para 200 alunos” — a Escola Minas Gerais —, além de executar, nas “avenidas de cais com 15 

metros” e nas “ruas internas com 7 metros de largura”, as “calçadas a macadame alcatroado, canalizações 

para esgotamento de águas pluviais e sarjetas de paralelepípedos” [DGPC]. 
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O empreendimento do novo bairro não se constituía em iniciativa isolada no Brasil e refletia uma tendência 

mundial, vivenciada de modo diferente por cada lugar. Nas palavras de Maria Pace Chiavari, “é nesse período 

que a especulação na construção se desenvolve em grande escala, aproveitando uma legislação urbana 

frágil, mal articulada e bastante permissiva, fruto de um sistema baseado na livre iniciativa particular”. 

De certo modo, nos processos de apropriação territorial que acontece no mundo desde que o homem se fixou 

à terra e passou a explorá-la, mudam apenas os agentes e os graus de ganância e de intervenção. No Brasil, o 

problema é proporcional às suas dimensões continentais. As primeiras fases da ocupação territorial brasileira, 

com divisão em capitanias e em imensos latifúndios distribuídos entre as classes dominantes religiosas, civis e 

militares, deflagraram um processo persistente de apropriação de terras existentes ou criadas mediante 

aterros de charcos, pântanos e lagunas e mesmo do mar, a princípio para criar vias de comunicação, iniciando-

se assim o ciclo de desmonte de morros para fornecer material para os aterros. O espaço público (público = do 

povo), o espaço coletivo, já nos primórdios da colonização era alvo de mecanismos perversos, por parte de 

governantes, de modo a aumentar a receita e poupar despesas com ocupação e vigilância de terras — evitando 

reconquista indígena e invasão estrangeira das grandes extensões desabitadas — e com infraestrutura — 

então, ínfima; em troca, abria-se campo para exploração privada das terras, inclusive imobiliária. 

Nas primeiras décadas da república no Rio de Janeiro, a finalidade da cessão era quase a mesma no tocante a 

cofres cheios e a poupar-se a despesa de modernização da infraestrutura e de manutenção do espaço público 

não edificado, sujeito ao risco de invasões pelas classes menos favorecidas; como as terras desocupadas em 

áreas urbanas não eram mais tão vastas, ‘criavam-se’ novas áreas, em geral suprimindo praias ou criando 

praias artificiais à frente das faixas aterradas. Eram as classes em ascensão ou ascendidas ao topo da pirâmide 

socioeconômica as que deviam assumir, em troca da exploração imobiliária, o ônus de melhoramentos e da 

urbanização com o incremento das “terras criadas” [FRIDMAN].
48

 

Em análise da questão fundiária no Brasil, a descrição de Fania Fridman bem se encaixa na criação do bairro da 

Urca: “Na virada do século, foram concedidas licenças para a execução de obras de melhoramentos, 

aterros, cais e arrasamentos. As terras criadas, ao serem vendidas pelas empresas proporcionaram frutos, 

compartilhados pela Prefeitura e a União. Neste sentido, as terras públicas relacionam-se à história da 

urbanização e tomam ares quase ficcionais”. Fridman objeta que as terras públicas não foram e ainda não são 

públicas no sentido de pertencerem ou serem destinadas ao povo. Com efeito, as grandes obras de 

urbanização das primeiras décadas do século 20 traziam como lastro não apenas o uso e exploração, como a 

maioria das concessões atuais, mas também a transferência patrimonial de terras públicas à iniciativa privada. 

                                           
48

 Fridman conclui que “a terra pública deixará de ser uma falsa questão quando for utilizada para a melhoria das condições 

de subsistência dos habitantes da cidade, seja pela construção de moradias sociais, seja pela utilização através dos 
movimentos culturais, seja pela preservação histórica ou ambiental. Neste caso, a proposta de alienação definitiva destes 
patrimônios, caso não venha acompanhada por uma legislação rigorosa, pode tornar-se uma ameaça à qualidade de vida da 
população”.  
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Dentre as tantas obras públicas executadas ou em execução na época, estão os trabalhos na ponta do 

Calabouço (Expo 1922); nas avenidas à volta da Lagoa Rodrigo de Freitas; na avenida Niemeyer; na avenida do 

Contorno do Morro da Viúva, atual Rui Barbosa, completando a ligação litorânea com a Beira-mar [REIS], 

iniciada pelo engenheiro Vieira Souto sob projeto (1870) de André Rebouças [TELLES]. Segundo José Louzeiro, 

foi “nessa onda de tomar espaço ao mar, a fim de alargar a cidade” que a empresa imobiliária 

“Urbanizadora Carioca” de Otávio Penna — cuja sigla era URCA — ganhou a concessão para promover aterros 

na enseada de Botafogo e adjacências, incluindo a futura Urca. Note-se que a Sociedade Anônima Empresa da 

Urca reunia um conglomerado de empresas, considerando o alto custo do empreendimento. 

O plano inicial é aprovado na administração do prefeito Carlos Sampaio [REIS]. Mas é somente no ano seguinte, 

na gestão de Alaor Prata, que o Plano geral de 

arruamento e loteamento da área da Urca, propriedade 

da Sociedade Anônima Empresa da Urca figura em um 

projeto de alinhamento. No PA 1498 (22.7.1923) — o 

primeiro do novo bairro — os terrenos do novo 

loteamento “ficam limitados pela Avenida Pasteur, 

Avenida Portugal, pelo Penedo da Urca — Rua Ramon 

Franco” [REIS], incluindo os logradouros internos. Trata-

se, então, de aterrar, arruar e lotear a área situada entre a 

praia da Saudade e a primeira praia Vermelha.  

Pouco depois, a área projetada de aterro é expandida: no 

PA 1510 (25.9.1923), o Arruamento da Urca (2ª seção) 

prolonga a avenida Portugal em direção à praia da Urca e 

abarca a área de orla a aterrar até o portão da Fortaleza 

de São João; a nova área é delimitada pela nova avenida 

João Luís Alves e por “um traçado irregular pela encosta 

do Pão de Açúcar, da Avenida São Sebastião; também 

um pequeno trecho da Avenida Portugal, junto ao 

Cassino da Urca [então, Hotel Balneário], em 

continuação da Avenida João Luís Alves” [REIS].                                  1ª e 2ª seção de aterro. Fotos S. Holland, 1930 

O traçado da avenida Portugal é modificado a seguir pelo PA 1527 (31.1.1924), para permitir nova ampliação 

da área de aterro. Segundo José de Oliveira Reis, “o projeto anterior estabelecia uma reta de 250 m de 

comprimento, entre o Cassino da Urca e trecho anterior da Avenida Portugal, que, pela modificação, faz 

uma curva, aterrando o mar e aumentando a área a construir, entre o prolongamento da Rua Marechal 

Cantuária, junto ao Morro da Urca, e a nova posição da Avenida Portugal” [REIS]. Na Parte da Carta do 

Distrito Federal — Rio de Janeiro (1922, Serviço Geográfico Militar do Brasil) vê-se o plano de urbanização da 
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Urca, mais detalhado na Planta da Cidade do Rio de Janeiro organizada na Carta Cadastral (1928, Diretoria 

Geral de Obras e Viação da Prefeitura do Distrito Federal). A modificação no traçado da avenida Portugal é 

proposta, segundo o DGPC, para proteger com diques o Hotel Balneário da força das ondas do mar.
49

 

 

 

PARTE DA CARTA DO DISTRICTO FEDERAL 
RIO DE JANEIRO (detalhes) 
Serviço Geográfico Militar do Brasil, 1922 
Museu Histórico Nacional 
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HOTEL BALNEÁRIO 
 
 

2ª SEÇÃO DE ATERRO 
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 Mais tarde (1937), é projetada e não executada uma rua sobre o mar, para evitar a passagem sob o prédio do antigo 

Hotel Balneário e já Cassino da Urca [DGPC]; a passagem em curva se torna um dos locais singulares do bairro. 
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PLANTA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO ORGANIZADA NA 
CARTA CADASTRAL (detalhe) 
Diretoria Geral de Obras e Viação da Prefeitura do Distrito 
Federal, 1928 
 
Arquivo Nacional 

 

PLANO DE UMA PARTE DA BAÍA DO 
RIO DE JANEIRO QUE COMPREENDE A          

CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO E TODAS AS 
FORTALEZAS E BATERIAS (e detalhe) 

José Correia Rangel de Bulhões, 1794 
 

Arquivo Nacional 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto ao nome, Louzeiro aponta: “Há historiadores que garantem: o nome do bairro terminou sendo a 

sigla da Urbanizadora. Mas existem registros de que este decorreu de uma rocha, aos pés do Cara de Cão, 

na forma de proa de urca. Indiferentes às preocupações dos primeiros moradores com a origem do nome 

do bairro, Otávio Pena e sócios trataram de seguir suas atividades. Em pouco tempo haviam aterrado a 

linda praia da Saudade, abrindo em cima dela o que hoje conhecemos como avenida Pasteur”. De fato, o 

“Penedo da Urca” figura em registros cartográficos antigos e muito anteriores à criação do novo bairro, como 

os mapas de Rangel de Bulhões (1791, 1794), e as empresas apenas incorporaram o topônimo — 
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simbolicamente, numa espécie de ‘orofagia primordial’ do morro do qual extrairiam material para o aterrado. 

Louzeiro acrescenta que, além da origem neerlandesa indicada nos dicionários etimológicos (o termo em 

neerlandês médio hulke, um tipo de barco, no francês virou hourque e cruzou-se com hoecker, outro tipo de 

barco, segundo Cunha), algumas versões toponímicas associam o nome ‘Urca’ a um termo indígena. Faz 

sentido; quase todo o conjunto orográfico do Pão de Açúcar teria sido nomeado em vista da semelhança com 

contornos do cotidiano: uma fôrma de pão de açúcar, uma cara de cão, uma urca... 

Não por acaso, logo a seguir (1929), encomenda-se o já mencionado plano da cidade universitária a Agache, 

escolhendo-se a Urca por se tratar de “local salubre e com comunicações fáceis com o Centro” [DGPC]. O 

projeto não executado previa também medidas para sanear a enseada de Botafogo, cuja pouca profundidade e 

ausência de correntes, segundo Agache, “provocava poluição intensa”. Ele propunha, assim (à maneira de 

Nassau), “a abertura de um canal entre a piscina que ocupa a Praia da Saudade e a Praia Vermelha, na margem 

do oceano, restabelecendo a comunicação que existia antigamente” 
50

; “o canal, que passaria pela Rua 

Heloísa Leal (atual Odílio Bacelar), possuiria cerca de 500 metros de extensão e provocaria uma 

verdadeira limpeza da enseada de Botafogo, com auxílio da corrente que seria produzida por ocasião da 

baixa-mar entre Botafogo e o Oceano” [DGPC]. 

Os ventos, no entanto, conduziam à direção traçada nos primeiros projetos de alinhamento. Conta o DGPC que 

em 1932 é criada pelo mesmo Oscar Gama — sob a condição de propriedade da Sociedade Anônima Empresa 

da Urca, tal como os terrenos do loteamento e o Hotel Balneário — a Companhia Construtora e Imobiliária do 

Rio de Janeiro, que viria a suceder a primeira empresa após sua extinção (1935); e “ficava claro que a maior 

parte dos negócios da Imobiliária seria com imóveis da Urca”. Antes mesmo de concluído o aterro, os 

terrenos ainda “dentro d’água” são negociados; a fase, agora, seria de construção arquitetônica e venda de 

lotes, casas e, pouco depois, apartamentos, todos com tipologias portadoras de diferentes influências, 

características do período. Surge assim o bairro da Urca. 

A série de reportagens da revista Ilustração Brasileira sobre o bairro na passagem da década de 1930 para a de 

1940, com descrições que em muito se assemelham ao espírito de encantamento da Exposição de 1908, é 

relembrada pelo DGPC: “a Urca se torna conhecida como o bairro de ‘risonhos bungalows à beira-mar’” 

(1938), um “‘aglomerado encantador de bangalôs alegres, com suas varandas claras e seus minúsculos 

jardins’ e um bairro onde ‘sobrou o pitoresco: montanhas, vales, gargantas, rochas formidáveis, mar, 

balneário, ancoradouro, aeródromo, campo de futebol e de hipismo, e no meio de tudo isso, algumas centenas 

de bangalôs de caprichosa e vária arquitetura’”. 

                                           
50

 A menção ao restabelecimento da comunicação entre Botafogo e oceano remete à “tese defendida por alguns 

estudiosos de que, primitivamente, a Praia Vermelha teria sido um fundo de mar e os penedos da Urca e Pão de Açúcar, 
uma ilha” [DGPC]. O Pão de Açúcar, cujo nome se deve à sua semelhança com as formas de fabricação de pães de açúcar e 
também nomeou o seu tipo de afloramento rochoso na terminologia das geociências em nível internacional, “em tempos 
sub-atuais” já foi um inselberg, ou “monte-ilha”, que “seria sempre um acidente rochoso monolítico, circundado por colinas 
e ondulações”, no caso, um maciço insular incorporado ao continente através de tômbolos ou duplos-tômbolos [AB’SÁBER]; 
a deposição de areias formou áreas alagadas à volta dos morros e, com o tempo, as praias [GIRÃO-2]. 
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Note-se que o termo inglês bungalow refere-se a “tipo de residência campestre, originariamente indiana” 

[CUNHA], que no balneário carioca teria a acepção de ‘casa de veraneio’; na década de 1940, o bairro da Urca 

ainda não era considerado totalmente ‘urbano’. 

 

 

Revista Ilustração Brasileira, nov.1938 
Hotel Balneário e praia da Urca. 
Foto Augusto Malta, década 1920 

 

Na mesma revista escreve-se depois (1942), com o mesmo ‘glamour’, sobre “os anos dourados” do Cassino da 

Urca, instalado por Joaquim Rolla (1933) no prédio onde funcionara o Hotel Balneário, aumentando o atrativo 

que este último já trouxera para o bairro no escopo do turismo que então se disseminava pela zona sul da 

cidade com a construção de estabelecimentos de hospedagem como o Hotel Glória e o Copacabana Palace 

Hotel [DGPC]. Mas isso já é outra história. 

Basta dizer que por esta época a Urca já se inscreve com destaque no roteiro cultural de passeios na cidade, 

conforme se vê na Carte Touristique de la Ville de Rio de Janeiro, la Capitale des États Unis du Brésil, na qual se 

assinalam o Pão de Açúcar, a Praia Vermelha, a estação de bondinhos, o Cassino da Urca, o Restaurante da 

Urca, o Centro Hípico e o Fluminense Iate Clube. A indicação da referência desta carta de autoria desconhecida 

aponta para cerca de 1930 [CZAJKOWSKI] e é posterior a 1933, pois nela já figura na legenda o Cassino da Urca, 

ao invés do Hotel Balneário. 
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As representações nesta carta turística não são exatas nem têm a pretensão de oferecer mais do que 

esquemas de localização; assim, infere-se que o Centro Hípico (n° 85) indica o espaço aberto do antigo campo 

de Marte do Forte e da Escola 

Militar, usado como praça para 

equitação, praticada mesmo 

depois da chegada do 

automóvel e também como 

hobby e esporte, como o faziam 

grupos de ingleses, na praia de 

Botafogo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTE TOURISTIQUE DE LA VILLE DE RIO DE JANEIRO, LA CAPITALE DES 
ÉTATS UNIS DU BRÉSIL (detalhe). 
Desenho de autor não identificado, post.1933, Arquivo Nacional 

 

Há, ainda, a construção (nº 103) sem legenda explicativa, com representação estilizada de pórtico com frontão 

triangular — provavelmente, o prédio do antigo Pavilhão dos Estados da Expo 1908, depois CPRM. Ali perto, do 

outro lado, situa-se a pequena Escola Minas Gerais, cuja construção, no rol das obrigações contratuais da 

urbanizadora, adaptou parte das estruturas duráveis do Pavilhão de Minas 

Gerais da Expo 1908, projeto de Rafael Rebecchi [TOSATTO]. 

Também se edificaria na Urca um templo projetado na fase de 

urbanização, cuja construção, contudo, levaria dez anos. Desde a 

transferência da cidade quinhentista para o Castelo, nessa região, ao longo 

do tempo, surgiram capelas em chácaras e em prédios oficiais como o do 

Hospício de Alienados; em 1934 [DGPC], quando o revivalismo neocolonial, 

o chamado ‘estilo normando’ e o art-déco são algumas das tendências 

persistentes já na primeira fase do movimento da arquitetura moderna 

carioca, inaugura-se no bairro a Igreja de Nossa Senhora do Brasil, em cujo 

nome também se pode vislumbrar a associação simbólica com a 

independência do país. 

Igreja de N. S. do Brasil. Foto Raznzini, c.1940 
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O Forte da Praia Vermelha e o prédio da Escola Militar, já desativados em 1908, são demolidos após o 

bombardeio de 1935 [CASTRO-2]. Dentre outras perdas, houve a de duas referências históricas. Mas se 

considerada a questão paisagística e a função urbana, pode-se dizer que adveio o efeito favorável de liberação 

da praia e da vista da entrada da barra do Rio de Janeiro; qualquer construção na frente da praia Vermelha 

obstruiria a profundidade dos planos em perspectiva no horizonte ao fim da avenida Pasteur, conforme ocorria 

com as instalações do Forte erguido no século 17 como parte do sistema de defesa da costa. 

O Forte acabou servindo de ‘baluarte’ para a própria praia Vermelha por cerca de três séculos, guardada para 

se tornar uma área aberta a todos, como a maioria das praias cariocas: não fosse a ocupação oficial até então, 

talvez tivesse sido a praia aterrada e privatizada com condomínios de frente para o mar. Não foi — e para isto 

também pode ter contribuído o fato de funcionar por ali um caminho aéreo (e um bondinho) cujo maior 

atrativo é a fruição das paisagens. A partir da desativação do Forte e da desmontagem das instalações da Expo 

1908, este trecho da praia Vermelha passa a figurar na cartografia, sistematicamente, com tal denominação, 

conforme se vê nos mapas de Carlos Aenishänslin (1914) e do Serviço Geográfico Militar do Brasil (1922). 

No espaço onde funcionara o campo de Marte do Forte e pátio da Escola Militar, depois centro radial da 

Exposição de 1908, consolida-se sua vocação de praça pública: 

em 1938, inaugura-se a praça General Tibúrcio, que mantém a 

disposição radial, com patente no nome e cercada pelo uso 

militar — Escola de Estado Maior e Instituto Militar de 

Engenharia do Exército, Escola Superior de Guerra da 

Marinha, um prédio de apartamentos para militares — e 

também abriga os monumentos dos heróis da Retirada da 

Laguna e dos mortos de 27 de novembro [GERSON]. 

  

 

 

 

 

 

Praça General Tibúrcio. Fotos Claudia Girão, 2006 
 

Tiê-sangue na pista Cláudio Coutinho. 
Foto no site Birds & Birdwatching, 2009 
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E foi liberado o acesso ao caminho dos Sabiás-marinhos, no contorno dos morros da Urca e Pão de Açúcar, em 

tempos mais recentes nomeado de pista Cláudio Coutinho, mas que dá vontade de continuar chamando pelo 

antigo nome, para continuar atraindo sabiás — ou tiês-sangue, frequentes por ali. 

   

   
Caminho dos Sabiás 
(atual pista Cláudio 
Coutinho): via, 
trilha, mar, saguis.           
Fotos Claudia Girão, 
2006 

 

 

 
Além de passeios pelo contorno dos morros e ao longo da amurada, o bairro ganhou a praça do quadrado, os 

jardins laterais do Palácio dos Estados, a praça General Tibúrcio e o antigo terraço da Expo 1908, junto à praia 

Vermelha. Mas na região da Praia Vermelha, a primeira praia vermelha e a praia da Saudade já haviam sido 

suprimidas da paisagem, pois após a 1ª seção de aterro, o restante da praia da Saudade foi aterrado para 

instalar-se, ali, o Iate Clube, que nasceu no Clube Fluminense — uma história que se associa a outro aterrado. 

A construção da avenida do Contorno ou avenida de Ligação (atual Rui Barbosa) no aterrado da Beira-mar 

abarcou trecho antes cedido ao Fluminense Foot-ball Club (1916), sendo concedida ao clube, pelo governo 

federal, como compensação, a área “de magnífica geografia” (1927) na praia da Saudade, depois ampliada 

[BARROSO]; parte desta área na Saudade e de áreas dos clubes Botafogo e Guanabara no Pasmado foi objeto 

de acordo com a prefeitura para a abertura da rua Repórter Nestor Moreira. 

Na praia da Saudade em direção à enseada de Botafogo, foram construídos o deck e instalações do então 

Fluminense Yachting Club, que ali se tornou Iate Club do Brasil e Iate Clube do Rio de Janeiro, assinalando-se 

que “na faixa da Praia da Saudade onde ele ergueu sua sede, frequentemente ampliada, havia casas de 

banho de mar antes de se terem tornado mais acessíveis as de Copacabana” [GERSON] e também uma 

colônia de pescadores [BARROSO, ISRAEL]. 
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Samuel Ruben Israel dá outras notícias sobre a praia da Saudade e o Iate: em 1927 “foi contratada a 

construção dos primeiros 300 metros de cais, e posteriormente aterrados os espaços entre o cais e a praia 

então existentes que deram origem aos terrenos de nosso Clube, sendo instalados os faróis que indicariam 

a entrada das docas”; entre 1929 e 1933, foi elaborado pelo arquiteto francês Joseph Gire (o mesmo do 

Copacabana Palace) um projeto para a sede social, “projeto este que foi recusado pela Prefeitura sob o 

fundamento de que o prédio além de apresentar proporções demasiadamente grandes, estava locado 

muito próximo à rua, o que prejudicava a harmonia dos prédios que lhe eram fronteiros, como o Instituto 

Benjamim Constant e o Hospício”. Hélio Barroso observa que o projeto, “segundo a visão oficial, afrontou o 

estilo dos prédios do Instituto Benjamin Constant e do Hospício do Rio de Janeiro, marcos arquitetônicos 

preservados pelo Plano Agache. Foi oficialmente recusado”. 

A construção seria iniciada (1936) com o primeiro pavilhão “em estilo Normando” e “outros dois pavilhões 

no mesmo estilo, que deram origem à sede social por longos anos, os quais foram alterados com uma série 

de modificações”; em 1937 “já estavam construídas: as docas dos barcos, o Hangar 1 para barcos a vela, o 

Hangar 2 para as lanchas e o Hangar 3 para aviões, que ao lado deste tinha uma rampa, para descida dos 

hidroaviões”. Por trás do Hangar 3, um enorme terreno gramado era a pista para decolagens e pouso de 

aviões [ISRAEL]. 

Graças às obras 

e a alguns 

eventos de 

aviação do Iate, 

uma parte da 

história do IBC 

ficou registrada 

em fotos [ver 6.3].                        Hangar e pavilhões do Iate Clube; atrás, o prédio do IBC.                                [BARROSO] 

O bairro que voltou a ser sossegado ainda guarda memórias dos tempos agitados do Hotel Balneário que se 

tornou Cassino da Urca (1933), consagrando artistas como Carmen Miranda, Grande Otelo e tantos outros; 

com o fim do jogo (1946) passou a ser estúdio do primeiro canal de televisão do Brasil, a pioneira TV Tupi dos 

Diários e Emissoras Associados (1950), com seus também pioneiros Grande Teatro Tupi e programas de 

auditório, até ser esta emissora tirada do ar (1980) e o prédio permanecer desocupado por vários anos; ainda 

evoca recordações dos musicais de Carlos Machado no night-club Casablanca, espaço adaptado do antigo Bar-

Restaurante-Boate Praia Vermelha dos idos de 1940, atual Clube Círculo Militar [DGPC]; ainda conta histórias 

da Rádio Nacional e da música que, impregnando os ares desde o século anterior nas audições no Instituto 

Benjamin Constant, tornou-se célebre com Heitor Villa-Lobos em seu Conservatório de Canto Orfeônico 

instalado no IBC e subiu o morro da Urca com outros artistas. 
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E se tanta menção à Praia da Saudade poderia levar ao pressuposto da nostalgia de uma paisagem perdida, a 

própria paisagem transformada documenta materialmente a história, para quem quiser olhar. O volume 

edificado na área da antiga praia em direção a Botafogo faz pensar em uma ocupação que não considera a 

paisagem ou tenta apropriar-se dela; e consegue, oferecendo para quem passa a visão de muros, paredes e 

outdoors quase contínuos em lugar do panorama aberto de mar e montanhas do Rio e Niterói. Basta percorrer 

a Pasteur desde a avenida Portugal e acompanhar toda a avenida Repórter Nestor Moreira até a praia de 

Botafogo para se constatar que quase tudo, ali, obstrui a visão que se tinha deste ângulo da baía de Guanabara. 

 

 

 

 

 

 

O tradicional muro do 
Iate em forma de 
ondas com azulejos 
de motivos marinhos 
impregnou-se na 
história da Urca mas 
deixa entrever o mar 
apenas entre as 
construções do clube, 
que se juntam aos 
muros, paredes e 
outdoors quase 
contínuos da avenida 
Repórter Nestor 
Moreira, entre Urca e Botafogo.                                                                                                                                 Fotos Claudia Girão, 2006 

 
 

 

 

 

 

 

Amurada da praia da Saudade antes do aterro para obras do Iate Clube.                    Foto Malta 
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Da praia da Saudade remanescem apenas as águas ‘navegáveis’ no cais do Iate, intercambiadas à reminiscência 

das águas da primeira praia Vermelha no trecho inicial da amurada da Urca, junto à Pasteur. Hoje tratadas 

como estacionamento de barcos, estas águas, habitadas por peixes e camarões até alguns anos, recuaram, mas 

depois de uma obra recente voltaram a correr sob a pequena ponte, banhando o remanso da piscina do 

quadrado da Urca, como uma lembrança viva de que por ali já passou muito mar. 

 

 

 

 

 

Foto S. Holland, 1930                                                      QUADRADO DA URCA    

 
 

Google earth 2010, data da imagem: 24.6.2009 
 
 
 
 
 
 

IBC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEVANTAMENTOS 
AEROFOTOGRAMÉTRICOS 
montagem [CZAJKOWSKI], detalhe 
 
Instituto Pereira Passos, 1975 
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Ainda hoje, muitos ainda denominam de Praia Vermelha o 

trecho da avenida Pasteur compreendido entre a avenida 

Venceslau Brás e a praia Vermelha propriamente dita. 

Embora este trecho, segundo a organização geográfica 

municipal, esteja inserido no bairro da Urca, persiste a 

referência popular à Praia Vermelha como a parte mais 

antiga e à Urca como a parte mais nova do bairro, 

construída sobre o aterro a partir da avenida Pasteur. 

Trecho da Urca ainda chamado de Praia Vermelha, 
no encontro com Botafogo 
Foto de autor não identificado, 1970, internet 

 
 

 

 
 
 
 
                                     

Google earth 2010, data da imagem: 24.6.2009 

 

 

Ocupação da antiga praia da Saudade  
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Foto Hubert, ant.1930 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 
Carlos 

Alvim & 
Aldo 

Colombo, 
2000 (e 

detalhe) 
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Alterações do gabarito na Urca, esquema [CARDEMAN] 

 

Em 1925, o decreto 2087, dentre várias disposições, estabelecia especial cuidado com o alinhamento e, em 

1937, o novo Código de Obras (decreto 6000), também válido para todo o distrito federal, apresentava pontos 

então considerados polêmicos, como novas restrições estéticas às fachadas e intolerância com as vilas, mas 

contribuiu para a preservação do bairro com a limitação do gabarito (2 a 3 pavimentos, altura máxima 12,50m). 

Era o primeiro dispositivo mais abrangente em uma cidade regida, até então, por alvarás, editais, decretos e 

códigos de posturas esparsos. Contudo, a valorização econômica do bairro fomentou ações especulativas e foi 

necessário estabelecer mecanismos de contenção na legislação edilícia, que vinha possibilitando o aumento 

gradual do gabarito na Urca, Praia Vermelha e imediações.
51

 

                                           
51

 │1838: o 1º Código de Posturas estabelece a zona da cidade e a zona dos campos [RÍOS FILHO] ainda em moldes coloniais 

e persistem lotes profundos de pouca frente (“três braças craveiras” das concessões primitivas) [RÍOS] com casas estreitas, 
mas em arrabaldes como a Praia Vermelha segue-se o modelo de implantação de chácaras; o alinhamento urbano regular 
começa a ser exigido e estimula-se a construção de sobrados em uma cidade tomada por casas térreas [FREYRE]; é alteado 
para 4,4m o pé-direito mínimo (antes, raramente superior a 4m) admitindo-se menos 1 palmo [0,2m, mais precisamente 
0,22m] nos pisos superiores [SANTOS] │1878: pé-direito mínimo 4,7m (menos 1 palmo nos pisos superiores) [SANTOS] 
│1892: pé-direito mínimo 5m (menos 1 palmo nos pisos superiores) [SANTOS] │1893: pé-direito mínimo 4,5m no primeiro 
pavimento e 4m nos pavimentos superiores [SANTOS] │1900: altura não superior a vez e meia a largura da rua com porão 
obrigatório de 0,5 a 0,8m e pés-direitos mínimos de 4,4m (1°), 4,2m (2°) e 4m nos demais pavimentos (decreto 762) 
[CARDEMAN]; em 1835, fixara-se o mínimo de 60 palmos (12m) para a largura de novas ruas [RÍOS FILHO] │1903: novo 
regulamento dispõe, dentre outras medidas, pé-direito mínimo de 4m e autoriza porões habitáveis entre 2 e 3m; rebaixa-se 
novamente o pé-direito, que chegara a 5m e fora rebaixado para 4,5m [SANTOS] │1917: pé-direito mínimo de 3m [SANTOS] 
│1925: novo regulamento para construções, reconstruções, acréscimos e modificações divide a cidade em zonas central, 
urbana, suburbana e rural e, dentre outras disposições, inclusive estéticas, dispõe: a permissão de prédios colados nas 
divisas laterais em ruas residenciais nas zonas urbana e suburbana e a liberação de licença para construir habitação na zona 
rural; o exame de elementos essenciais (altura, pé-direito, superfície e forma da cobertura, dimensões das saliências); a 
proibição de construir sem alvará de alinhamento e verificação de alinhamento antes de a construção atingir altura de 1m; 
a limitação da altura em 50m conforme o logradouro (altura de 2 vezes a largura na zona central e de 1 vez e meia nas 
demais zonas); a fixação de alturas mínimas em função do n° de pavimentos: 6 (21m), 5 (18m), 4 (15m), 3 (11,5m), 2 (7,5m); 
a legalização do balanço sobre o alinhamento (máx. 1,2m); a proibição de porões habitáveis; as condições para o emprego 
do concreto armado (decreto 2087) │1937: 2 a 3 pavimentos, altura máx. 12,5m de altura (decreto 6000) │1948: 4 
pavimentos, altura máx. 14,5m (lei 83) │1951: além dos 4 pavimentos permitidos, acréscimo de + 1 cobertura (1 unidade 
ocupando o piso de cobertura) + 1 pavimento de pilotis = 6 pisos (decreto 10753) │1962: altura máx. 30m para prédios não 
afastados das divisas com mais de 4 pavimentos (decreto 1128) e maior n° de pavimentos para prédios afastados (decreto 
991) │1970: permitido aumento de altura para prédios afastados das divisas mediante afastamento frontal de 1m por 
pavimento acima do permitido, e de 2m por pavimento para prédios não afastados (decreto 3800) │1975: permissão de 
varandas em balanço (decreto 51); permissão de n° de pavimentos-garagem igual ao n° de pavimentos-tipo (decreto 52); 
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Urca, 2ª seção de aterro                                                     Postal 1944 e Foto Claudia Girão, 2006 (detalhe) 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    
gabarito máx. de 5 andares nos prédios colados e 18 andares nos prédios afastados das divisas (decreto 77) │1976: 5 
pavimentos-tipo + 1 de acesso + 1 de garagem + 1 de uso comum = 8 pisos (decreto 322) │1978: criação de área ambiental 
e de preservação paisagística dos morros do Pão de Açúcar, Urca e Babilônia e criação de 5 áreas com alturas máx. de 20, 
25, 30 e 40m (PEU-001) [CARDEMAN]. Segundo os CARDEMAN, que indicam os dados (afora os assinalados), “os decretos 
de 1962 (Carlos Lacerda) e 1970 (Negrão de Lima), que propiciavam o aumento dos gabaritos acima dos fixados para a área, 
não resultaram em um número elevado de prédios na Urca em face da pouca profundidade dos lotes existentes”. De fato, o 
novo bairro não seguiu o modelo urbano colonial, mas nos terrenos vagos (resultantes de demolição), em fases de 
legislação mais permissiva (como 1975), houve verticalização e adensamento acima do desejável para aquela parte da 
cidade. 
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                                                        Urca, 2ª seção de aterro                      Foto Sérgio Zalis, 2005 (e detalhe) 

 
 

A desativação da Companhia Assucareira e a demolição progressiva de velhas chácaras e solares nas 

imediações disponibilizaram terras para novos loteamentos entre o IBC e o túnel Novo, ocupados por prédios 

residenciais e comerciais licenciados pela prefeitura antes de se formalizar a legislação de proteção decorrente 

do tombamento paisagístico dos morros. Na própria Urca, casas estavam sendo demolidas para dar lugar a 

prédios multifamiliares. Pode-se dizer que a disseminação do concreto armado a partir dos anos 1920, ainda 

impregnados do capital transbordante da cultura cafeeira, propiciou notável desenvolvimento da arquitetura 

ao oferecer estruturas mais delgadas e novas possibilidades plásticas, mas também gerou uma corrida 

tecnológica com febre de altura e de espaço mínimo, verdadeira epidemia do século 20. Antes da torre de 

escritórios do shopping Rio Sul (1980), de 50 andares, que rompe a linha de contorno dos morros, construiu-se 

o condomínio residencial Morada do Sol. Na área da Fortaleza de São João ergueu-se (1971) um edifício alto, 

visível em destaque na observação do Pão de Açúcar pela orla de Botafogo e Flamengo. 

 

 

 

 

 

Na foto da direita, a Morada do Sol (fundo à esq.) e Rio Sul (dir.).           Fotos Augusto Malta, c.1910 e Ricardo Siqueira, 2004 
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ANTIGO HOSPÍCIO 
 
 
 

 
 

IBC 
 
 

CONDOMÍNIO 
MORADA DO 

SOL 
 
 
 
 
 
 

 
 

TORRE E 
SHOPPING 

RIO SUL 
 
 
 

Google earth 2010, data da imagem: 24.6.2009 
 

O tombamento de bens culturais, a disposição de legislação de proteção para reduzir o gabarito permitido pela 

legislação edilícia e consolidar como áreas non aedificandi as encostas voltadas para o mar e a criação de 

legislação de proteção ambiental ajudaram a construir uma percepção de continuidade e valorização cultural 

em uma área tão bucólica quanto portadora de mais contrastes visuais do que aparenta.
52

 

 

                                           
52

 Várias medidas de proteção já vinham sendo adotadas na Urca, como o tombamento: morros do Pão de Açúcar, Cara de 

Cão, Urca e Babilônia (IPHAN, valor histórico e artístico, 1938, e valor paisagístico, 1973); Portão da Fortaleza de São João 
(IPHAN, valor histórico e artístico, 1938); antigo Hospício de Alienados, então Reitoria UFRJ (IPHAN, valor histórico, 1972); 
antigo Palácio dos Estados da Expo 1908, atual CPRM (INEPAC, 1992); prédio na avenida Pasteur 280, hoje da Fundação 
Universitária José Bonifácio (INEPAC, 1988); Instituto Benjamin Constant (INEPAC, 2001); prédio do antigo Cassino da Urca 
(DGPC, 1980); ponte Domingos Fernandes Pinto (DGPC, 1980) e amurada da Urca em toda a sua extensão (DGPC, 1980); 
além disso, foi preservado o conjunto arquitetônico do bairro, com manutenção das características mais relevantes (DGPC, 
decreto 7451, 3.3.1988). Em 1974, um grupo composto por representantes do IPHAN e do Governo do Estado da 
Guanabara se reuniu para estabelecer critérios de proteção, ainda vigentes no IPHAN, que seriam incorporados 
parcialmente no primeiro Projeto de Estruturação Urbana da cidade do Rio de Janeiro (PEU n° 001, 2.3.1978, Urca). Em 
1972 fora criado o Conselho Superior de Planejamento Urbano (o ‘Conselhão’), órgão normativo e consultivo; conforme 
observa Cardeman, vários decretos de proteção paisagística e projetos especiais foram aprovados durante a existência do 
Conselho, que tinha dentre outros integrantes os arquitetos Lucio Costa e Jorge Machado Moreira [CARDEMAN]. A área 
está sujeita a vários dispositivos legais federais, como o decreto-lei 25 (30.11.1937), que organiza a proteção do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, mediante preservação perene do bem tombado e a proteção de sua vizinhança, por meio, 
inclusive, de normas disciplinadoras de intervenções; a lei 4771 (15.9.1965), que institui o Novo Código Florestal; a lei 5197 
(3.1.1967), sobre a Proteção à Fauna; a lei 7347 (24.7.1985), que disciplina a ação pública de responsabilidade por danos 
causados ao meio ambiente, a bens e direitos de valor artístico, estético, turístico e paisagístico; a Resolução CONAMA nº 
02 (18.4.1996), sobre a reparação de danos causados pela destruição de florestas e outros ecossistemas; a Resolução 
CONAMA nº 13 (6.12.1990), que dispõe sobre a proteção dos Ecossistemas do entorno das Unidades de Conservação; a lei 
9605 (12.2.1998), conhecida como ‘lei de crimes ambientais’, mas relativa também aos crimes contra o patrimônio cultural. 
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No detalhe da foto anterior a 1920, por detrás do terreno do IBC, as terras da Assucareira. Foto Braz, entre 1908-1920 
 

 
Nos detalhes da foto de 2006, a mesma área                                                                                     Foto Claudia Girão, 2006  
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MAPA DA URCA COM BASE EM LEVANTAMENTOS 
AEROFOTOGRAMÉTRICOS do Instituto Pereira Passos (e detalhe) 
 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 2006 
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Após a desativação da Companhia Assucareira, nas faldas do morro da Babilônia, em sua encosta voltada para 

a Urca, formaram-se, por detrás da divisa de fundos do IBC, os agrupamentos denominados, em alguns mapas, 

de Favela e de Vila Benjamin Constant, representados em planta esquemática de 1973 e no levantamento 

aerofotogramétrico de 1975. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEVANTAMENTO 
AEROFOTOGRAMÉTRICO 
(detalhe) 
Instituto Pereira Passos, 1975 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                       

 
                                                                ENTRADA 

 
PLANTA ESQUEMÁTICA DA VILA BENJAMIN  
CONSTANT em 2004, extraída do painel em 
mosaico na entrada da vila 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PLANTA ESQUEMÁTICA DA ÁREA DO 
IBC E IMEDIAÇÕES 
Levantamento por equipe do IME, 1973 
(segundo informado pelo SPU)  
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Google Maps 2010 (e detalhe) 
 

 
 

 
Wikimapia 2010 (e detalhe) 

 

 

Guias de ruas muito consultados nem sempre indicam a favela e a vila Benjamin Constant; quando o fazem, em 

geral não há distinção entre um e outro. 

A questão da formação de favelas cariocas mereceu considerações de Maurício Abreu que não poderiam deixar 

de ser lembradas. Abreu observa que a crise da moradia no Rio de Janeiro fora agravada por volta da última 

década do século 19, em vista do elevado crescimento demográfico e da política de supressão de habitações 

coletivas (cortiços), sem o oferecimento de opções de moradias de baixa renda. Na reforma Pereira Passos, na 

primeira década do século 20, a busca de uma imagem de modernidade levou à demolição de quarteirões 

operários da área central e o problema da moradia intensificou-se com a proibição de reforma de habitações 

coletivas e a promulgação de vários dispositivos legais sobre a construção civil no distrito federal, dificultando, 

inclusive, a ocupação dos subúrbios ferroviários, antes sujeitos a normas urbanísticas menos exigentes 

[ABREU]. Ao crescimento demográfico somava-se a chegada de migrantes sem que se houvesse firmado uma 

política habitacional para construções de baixa renda [ABREU]. 
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Atraindo grande quantidade de força de trabalho, e não oferecendo opções de residência 

legalizada na cidade, era inevitável que o Rio de Janeiro visse surgir, a partir de então, uma 

nova forma de habitação que, pela precariedade de sua construção e pelo desafio que 

representava ao controle urbanístico, constituiu-se em verdadeira negação da estética de 

modernidade que se procurava dar à cidade. Esta forma de habitação foi a favela. 

Diz ainda Maurício Abreu: 

Já presente embrionariamente no Rio desde 1897, quando foi dada autorização para que os 

soldados retornados da campanha de Canudos ocupassem provisoriamente os morros da 

Providência e de Santo Antônio, esta forma de ocupação logo se revelou a solução ideal para 

o problema da habitação popular na cidade. De local de moradia provisório, esses morros 

rapidamente se transformaram em opção de residência permanente, atraindo também os 

que eram expulsos pelas obras da reforma urbana e os migrantes recentes. Na década de 

1910, o fluxo de pobres em direção às montanhas se intensificou. Por um lado, a supressão 

do fornecimento externo, devido à Guerra Mundial, estimulou o crescimento industrial na 

cidade, e este agiu como estímulo às migrações. Por outro, o deslocamento das classes mais 

abastadas em direção aos bairros da zona sul (Botafogo, Laranjeiras, Copacabana, Vila 

Ipanema) e da zona norte (Tijuca, Rio Comprido, Andaraí), gerou também uma série de 

empregos nos setores da construção civil e da prestação de serviços, estimulando novas 

migrações. Quanto a colinas desocupadas, isso é o que não faltava na cidade, razão pela qual 

o processo de favelização tornou-se, a partir de então, irreversível. 

Ainda segundo Abreu, “Por volta de 1920, a favela já havia chegado a Botafogo, a Copacabana, a São 

Cristóvão, e até mesmo a Madureira”; “também galgava as encostas da Serra da Carioca pelo lado do 

Catumbi, da Tijuca, do Engenho Novo e dos bairros da zona sul“ e as décadas seguintes “só viram essa 

forma de ocupação dos morros se afirmar ainda mais”. 

O processo de ocupação do sopé do Morro da Babilônia na Urca, contudo, seria diferente do da encosta 

voltada para Copacabana. Em 1999, noticiava o JB: “A Urca, quem diria, já tem a sua favela. Construída na 

década de 40 para abrigar famílias de funcionários do Instituto Benjamin Constant, tradicional instituição 

na Avenida Pasteur, a Vila Benjamin Constant cresceu de 20 para 125 casas nos últimos anos e já tem 500 

moradores. A expansão desordenada à beira da encosta do Morro da Babilônia e os consequentes 

problemas de infraestrutura tornaram a vila parecida com outras favelas do Rio. Mas há certas diferenças: 

o índice de analfabetismo é de 3,5% e a média salarial é de cinco a dez mínimos para 36,3% das famílias 

(levantamento da Secretaria Municipal de Habitação)”. Matéria mais recente do mesmo jornal alude aos 

moradores como “aposentados do Instituto Militar de Engenharia (IME), Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ), Universidade do Rio de Janeiro (Uni-Rio) e Instituto Benjamin Constant” [MARIA]. 

A entrada da vila Benjamin Constant se faz pelo lado ímpar da rua Dr. Xavier Sigaud, antiga travessa 

Assucareira. A planta de situação da vila, de traçado biomórfico em vista da ocupação espontânea na base do 

morro e com logradouros de nomes florais — rua Primavera, rua Lírio da Paz, largo do Girassol... —, é tema de 

um painel em mosaico na entrada. A afetividade dos moradores pelo espaço se imprime em ruas, becos e 
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vielas não somente nestas designações oníricas de evocação à natureza, mas no painel de azulejos que colore o 

ambiente com a imagem de um índio brasileiro e uma citação de José de Alencar; a proximidade do morro da 

Babilônia faz evocar um pouco os painéis de ladrilhos vitrificados da Babilônia original.
53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta de situação no painel em mosaico e vistas da vila Benjamin Constant                Fotos Claudia Girão, 2004 

 

 

 

 

 

Em 2004, a vila Benjamin Constant estava em fase final de urbanização pelo programa municipal Bairrinho. 

Além de executar obras de pavimentação, implantação de redes de água, esgoto, drenagem das chuvas, 

iluminação pública, contenção de encostas e criação de áreas de lazer, a prefeitura “entregou aos moradores 

cópia do processo de aforamento do local junto ao Patrimônio da União — uma medida que permite a eles, 

através da regularização fundiária, obter o título de propriedade da área, atualmente do governo federal” 

                                           
53

 O painel foi confeccionado pelo projeto brasileiro que “teve como origem o projeto social O Caminho dos Direitos 

Humanos, idealizado pela artista plástica francesa Françoise Schein”; foram realizados trabalhos em várias cidades 
europeias e, no Rio, painéis ao ar livre como os da estação do metrô Siqueira Campos (rua Figueiredo Magalhães), praça 
Niemeyer (favela do Vidigal) e morro da Providência [ATELIÊ]. 
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[AMOUR]. Os estudos da Gerência Regional do Patrimônio da União/GRPU, a partir de 1997 [DOU 7.5.1997], 

sobre o trecho compreendido entre avenida Pasteur, rua Dr. Xavier Sigaud, morro da Babilônia e prédio da 

CPRM evidenciaram situações diferenciadas [DOU 5.8.2004]. Em abril de 2005, o Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão divulgou, na portaria 82 (28.4.2005), a descrição deste trecho sob domínio da União 

(63.850,00m²), dividindo-o em 17 áreas, com dimensões e confrontações [DOU 28.4.2005]. A Área 1 é o 

terreno do IBC (33.154,77m²); as Áreas 4 a 17 abarcam os imóveis do lado ímpar da rua Xavier Sigaud e 

confrontam com o IBC por sua divisa lateral esquerda; a Área 2 confronta com a divisa de fundos do IBC; a Área 

3 corresponde à subida do morro da Babilônia. 

No lado ímpar da rua Dr. Xavier Sigaud, confrontante com a divisa lateral esquerda do terreno do IBC, situa-se 

o renque de casas construídas pelo governo federal em 1944 para professores cegos, as então chamadas 

“residências externas” do Instituto Benjamin Constant 

[ver 6.3, 7]. Quase ao fim da rua, no mesmo lado, há um 

depósito da Companhia Municipal de Limpeza 

Urbana/COMLURB; do outro lado, no nº 150, edificou-

se o prédio do Centro Brasileiro de Pesquisa 

Física/CBPF, do Ministério da Ciência e Tecnologia. Ao 

fundo, na rua Lauro Muller, veem-se os prédios bem 

mais altos de condomínios residenciais, que se 

estendem até o shopping Rio Sul.  

 
 

Rua Xavier Sigaud, lado ímpar. 
Foto Claudia Girão, 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em destaque na fotografia, o 
prédio da CBPF; do outro lado 
(canto inf. dir.), telhados de 
casas no lado ímpar da rua 
Xavier Sigaud. Mais ao fundo 
(centro sup.), o Fórum de 
Ciência e Cultura da UFRJ. 
Foto divulgação 
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IBC e vizinhança imediata.                                                                                               Foto Paula Kossatz, 2002, Museu IBC 
 

 

Neste trecho — avenida Pasteur entre o Instituto Benjamin Constant e o Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ 

(antigo Hospício de Alienados) até o Túnel Novo, aberto no morro da Babilônia —, o contraste visual entre 

monumentais prédios públicos do século 19 e a miscelânea formal do século 20 — em termos de implantação, 

volumetria, vãos, tratamento de fachadas... — é muito nítido. Mas na própria parte do bairro que nasceu do 

aterrado se veem casas do primeiro período de ocupação convivendo com prédios da fase de maior 

permissividade edilícia — caso, inclusive, do trecho inicial da avenida Portugal, defronte ao IBC, onde se situa o 

edifício mais alto da Urca. 

Cada cidade, região, bairro tem sua história. A do Rio de Janeiro entremeia-se, nos primeiros capítulos, por 

disputas territoriais — entre tamoios e temiminós, entre franceses e portugueses, entre nativos e estrangeiros, 

entre a natureza e a cidade. A história da Urca é a mais antiga do Rio, mas é relativamente recente a história da 

nova Urca que nasceu das águas. Ali, em um meio geográfico peculiar, desde o primeiro assentamento de 

fundação da cidade atuaram vetores de ocupação com características distintas, influenciando funções, a 

morfologia urbana e mesmo os projetos arquitetônicos. Associado à defesa da entrada da baía, à saúde e 

assistência social e à educação, o bairro expandiu-se para adquirir caráter residencial — e fez isto não sem 

sacrifícios, pois deitou nas águas uma parte de si mesmo, extraída do morro da Urca. Ganhou música, prática 

de esportes, movimento de turistas, mas não perdeu certo recato urbano, mantido pelo freio da legislação de 

proteção ambiental e cultural. No bairro do Pão do Açúcar, ainda predominam na paisagem os morros e o mar; 

afinal, aterraram a praia da Saudade, mas liberaram a vista da praia Vermelha e construíram a amurada. 
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É muito antes, porém, em um tempo em que, afora o Forte, a Escola Militar, umas poucas chácaras e casas de 

pescadores nas proximidades — como se vê na paisagem de Schutz e em foto da década de 1840 —, viceja 

uma natureza exuberante e o Hospital de 

Alienados é a construção mais alta à beira 

da praia da Saudade — e a única na 

paisagem pintada por Vinet (1866) — que 

Pedro II, de seu palácio na Quinta da Boa 

Vista, autoriza (14.5.1872) o mordomo da 

Casa Imperial, Nicolau Antonio Nogueira 

Valle da Gama, a lavrar a escritura de 

doação de terras para a construção do novo 

prédio do Instituto Imperial dos Cegos. 

“Praya Vermelha” em gravura de Jan Frederik Schutz [1817-1888], séc.19.  
Fundação Biblioteca Nacional 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praia da Saudade, com o Hospício de Pedro II em primeiro plano, seguido por 
chácara e, entre esta e a Escola Militar, a grande área que seria parcialmente 

ocupada pelo IBC. G. Leuzinger, c.1865. Foto Arquivo Central Noronha 
Santos/IPHAN (e detalhe) 

 

Na doação, o imperador descreve “um terreno, contíguo ao Hospício de Pedro Segundo na Praia Vermelha, 

com cem braças de frente e os fundos, que deverão ser medidos e demarcados, o qual me pertence por 

oferta que aceitei, de José Ribeiro Monteiro, quando o houve por compra feita em 9 de setembro de 1846, 

a D. Jacintha Rosa de Castro”.
54

  

                                           
54

 Cf. CONSTANT/FG 694 e [IBC-3], transcrição de cópia pelo Museu Imperial: “Cópia — Mordomia da Casa Imperial — 
Registros De Decretos — 1857-1889, Livro 37, Página 104 — Registro N. 665 — Maio-14-1872”. Em 1932, informa o diretor 
do IBC, Sady Gusmão (ofício 148): “A doação ao Instituto se verificou em 1871, segundo se induz do relatório apresentado à 
Assembléia Geral (3ª seção de 14ª legislatura, no Diário Oficial de 17 de junho de 1871) pelo ministro João Alfredo Corrêa, 
que a mesma doação faz referência. O mesmo se pode inferir da circunstância de haver Benjamin Constant, já então diretor 
do Instituto, em seu relatório de 1871 comentar e agradecer ao Imperador a doação feita”. 



INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT NA URCA... 

 

 
 

84 

A doação de 1872 formaliza a promessa imperial de 1871 e o local teria sido 

escolhido pelo próprio Benjamin Constant, pois ele escrevera: “encontrei um 

excelente [...] na Praia Vermelha entre o Hospício de P. 2° e a Escola 

Militar”; “um terreno todo plano, arenoso, viçoso, à beira-mar, onde há 

excelentes banhos de muito salubre”.
55

 A esse local ele se reportaria, em seu 

discurso no lançamento da pedra fundamental do edifício, como um “terreno 

plano seco” na Praia da Saudade. 

Praia Vermelha no quadro a óleo de Henri-Nicolas Vinet, 1866 (e detalhe) 

 

 

Em solenidade realizada em 29 de junho de 1872, com a presença da família imperial, do diretor Benjamin 

Constant e de outras autoridades, a pedra é lançada por Pedro II, “tendo sido a referida pedra benta, segundo 

o Ritual Romano, pelo Reverendíssimo Monsenhor Capelão do mesmo Instituto, Bernardo Lyra da Silva, 

cobrindo esta a uma caixinha de madeira encerrada em outra de chumbo, contendo uma cópia autêntica 

deste Auto, um exemplar da Constituição Política do Império, os jornais do dia e as moedas metálicas do 

Império.” [LEMOS & FERREIRA]. Dos Diários Oficiais de 4 e 13 de julho de 1872 constam o auto de lançamento 

da pedra fundamental, os discursos do diretor, do capelão e dos alunos e a distribuição de prêmios. 

Mas, além dos acontecimentos já descritos, relacionados ao uso e ocupação das terras da Praia da Saudade, 

outros fatos se sucederiam paralelamente ao lançamento da pedra fundamental do edifício até a escolha do 

projeto definitivo — e depois, no decurso das obras. 

 

                                           
55

 Rascunho de carta de Benjamin Constant [CONSTANT/FG 724], sem data ou indicação de destinatário, provavelmente 

posterior a 28.11.1870, pois nesse dia o barão de Bom Retiro lhe escrevia carta na qual se refere, ainda, à reconstrução do 
prédio antigo [na Aclamação] ou construção de um novo [FERRAZ/FG 692]. 
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5 ESCOLHA DO PROJETO 

A chamada ‘reforma João Alfredo’ tem grande repercussão no ensino e também no campo da construção, pois 

entende ser melhor erguer edifícios novos para as escolas do que adaptar antigos para tal finalidade. No caso 

do Instituto dos Cegos, a nova sede se fará com projeto necessariamente inovador na arquitetura, pois reunirá, 

no mesmo edifício, acomodações em regime de internato para alunos de ambos os sexos, amplos espaços para 

atendimento médico e um circuito simplificado de acessos e de circulação. Tal programa implicará, portanto, 

numa despesa bem maior do que a das escolas de instrução pública em construção no ano de 1872. 

Antes da doação oficial do terreno, Benjamin Constant, do prédio da Aclamação, já se movimenta nas 

providências para a elaboração do projeto do prédio-sede do Instituto dos Cegos, pois menciona, em duas 

correspondências de junho do mesmo ano, dirigidas ao ministro e secretário de Estado dos Negócios do 

Império, João Alfredo Corrêa de Oliveira, que “em princípio de março” fora incumbido por ele, ministro, de 

“apresentar os trabalhos preliminares indispensáveis para a construção [...], estudando as necessidades a 

que devia satisfazer o edifício”. Nas duas correspondências, de teor quase idêntico, Benjamin Constant 

apresenta descrição do edifício que propõe.
56

 As plantas são enviadas somente no ofício mais recente 

(16.5.1872) e são aprovadas pelo conselheiro João Alfredo (22.5.1872).
57

 

O detalhamento da descrição do projeto por Benjamin Constant, que também é engenheiro militar [NORONHA 

SANTOS], evidencia que ele tem uma ideia precisa da construção que quer. Mais que isso, ele parece descrever, 

no ofício encaminhado a João Alfredo (16.5.1872), um projeto já desenhado em linhas gerais, com alguns 

pormenores que estão sendo propostos para o edifício, de modo a alojar “400 [
58

] alunos de ambos os sexos”. 

Descreve Constant: 

O edifício compreende as seguintes partes: 

No corpo da frente (no primeiro pavimento) estão os compartimentos destinados à 

habitação do diretor, saguão, secretaria, salão ordinário, de visitas, arquivos, tesouraria, 

biblioteca, sala de reunião, dos professores, cinco salas destinadas a aulas para alunos do 

sexo masculino, latrinas para professores e funcionários. 

Os corpos laterais (de um só andar) [59] são destinados: 

                                           
56

 Os dois ofícios (ofício de 16.5.1872, CONSTANT/FG 695-97; e ofício de 1°.5.1872, CONSTANT-2) são de teor quase 

idêntico, diferindo apenas pela menção, no mais antigo (dia 1°), a "colunas de alvenaria" sustentando o saguão no corpo da 
frente do 1° pavimento; o nome de Carlos de Araújo Ledo Neves também difere ("Carlos Augusto Ledo Neves") e não é 
lembrada a inscrição com o nome do Instituto. No ofício mais recente (dia 16), Constant apresenta os trabalhos 
preliminares "passados a limpo, com as modificações ordenadas" pelo ministro. 
57

 Cf. OLIVEIRA/FG 695-97 e 698. 
58

 Ofício de Benjamin Constant ao ministro João Alfredo (16.5.1872) [CONSTANT/FG 695-97]. Há duas anotações de 
Benjamin Constant, inseridas posteriormente e a primeira é esta: "800 depois das alterações feitas" (duplicação da 
capacidade de alunos); mais adiante é mantida a referência a 400 alunos sem retificação. Note-se que as anotações foram 
feitas na cópia do ofício que ficou no Instituto. 
59

 Outra anotação pós-escrita: "Atualmente de dois sem contar o pavimento três. Estas alterações foram feitas ainda no 

Ministério do Conselheiro Dr. João Alfredo Corrêa de Oliveira." 
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O da direita para as alunas; contém: quatro salas de estudos, inclusive a de piano, dormitório 

das alunas e das inspetoras, enfermaria, quarto para a enfermeira, botica e latrinas. 

O da esquerda para os alunos; contém: cinco salas de estudos, sala do inspetor, dormitório 

para os alunos menores, e enfermaria, quarto para o enfermeiro, botica e latrinas para os 

alunos. 

No fundo fechando o quadro há um quarto corpo do edifício contendo refeitório geral, 

cozinha, despensa, copa e duas salas de banho, uma destinada aos alunos, e outra às alunas. 

Um portão central, ao lado da cozinha, comunica o pátio com dois outros pequenos edifícios 

de construção ligeira, destinados: um, às oficinas do Instituto, contendo oito grandes salões 

para este fim e oito quartos para residência dos mestres e operários cegos, e um pátio 

interno; o outro, destinado a lavanderia e rouparia consta de quatro tanques para lavagem, 

duas salas para engomar e rouparia, quartos para roupeiras e lavadeiras. 

Os três corpos principais (o da frente e os dois laterais) comunicam-se entre si por um 

corredor geral. 

A comunicação dos corpos laterais com o edifício do fundo é feita por duas escadas cobertas, 

pois que este edifício está em nível mais baixo. 

O corpo da frente é de dois pavimentos; o 2º contém o salão de forma circular com 62 palmos 

e destinado aos exames finais, distribuições e outras solenidades do Instituto, duas salas 

contornando o salão, dormitório para as alunas adultas, quartos para os inspetores, quartos 

para professores cegos, lavatório, salas de toalete, dormitório para as alunas, para inspetoras 

e professoras cegas, sala de vestir e lavatório, havendo completa separação de sexos. 

Duas escadas, uma em cada corpo lateral, comunicam estes corpos do edifício. 

Uma escada central comunica o primeiro pavimento com o salão principal do segundo, salas 

laterais e capela. A capela de forma circular terminando em zimbório fica por cima do salão. 

O pátio geral é dividido em dois: um para recreio dos alunos, outro para o das alunas, por 

uma rua que segue o eixo do edifício. 

No corpo central da frente há peristilo sustentado por colunas de granito, de ordem dórica, 

por cima do peristilo fica um terraço para onde dão as portas do salão principal; há quatro 

nichos, destinados: os dois do pavimento térreo aos fundadores da instrução especial dos 

cegos = Valentim Haühy e Luiz Braille =; os outros, no segundo pavimento, destinados a dois 

outros cegos, dos mais ilustrados tais como Rodenbach, Launderson, Castilho, Álvares de 

Azevedo etc. 

No saguão há também quatro nichos destinados às estátuas dos principais benfeitores do 

Instituto. As estátuas de SS. MM. II. [Suas Majestades Imperiais] serão colocadas no salão 

principal do 2º pavimento. 

No arco externo que fica por cima das portas do salão principal tem-se as seguintes palavras 

de Jesus Cristo em grandes letras de metal amarelo = Cæci sint et duces cæcorum [60] = . Entre 

ele e a cornija, as seguintes com as mesmas letras = Imperial Instituto dos Meninos Cegos =.  

No fecho de mármore do portão principal está colocada a coroa Imperial, a data em que foi 

mandado construir o edifício etc. 

Uma escada de cantaria conduz ao primeiro pavimento; na frente corre um muro com gradil 

de ferro, dando entrada por três portões. 

Nos lados ficam espaços para jardim e pátios para recreio e exercícios ginásticos. No fundo 

horta e chácara. 

                                           
60

 "São como cegos aqueles que caminham na cegueira", alusão a citação bíblica [ARIMATHÉA]. Pode-se imaginar que tais 

palavras (escritas no manuscrito com outra caligrafia, talvez a do capelão) tinham como propósito maior fazer frente ao 
preconceito da época contra os cegos.  
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O edifício assim organizado presta-se a um estabelecimento de instrução intelectual e 

industrial para 400 cegos, e satisfazer, de modo completo, aos fins que Vª. Exª. tem em vistas 

no projeto desta construção.  

Assim determinadas as condições a que devia satisfazer o edifício, encarreguei ao hábil 

engenheiro e desenhista Dr. Carlos de Araújo Ledo Neves de fazer o projeto do edifício, e 

respectivos desenhos de fachada, plantas, cortes, e mais detalhes, bem como do orçamento, 

escolha dos materiais etc., que tudo realizou com suma perícia, propondo-me algumas 

modificações importantes que foram por mim aceitas e aprovadas por Vª. Exª. [os grifos são 

nossos] 

A arquitetura em geral e especialmente a do corpo central, sua posição, e a arquitetura da 

Capela que dão muito realce ao edifício são devidas em tudo ao bom gosto artístico do 

mencionado engenheiro, que soube aliar as proporções e exigências do edifício que lhe foram 

dadas aos preceitos da arquitetura moderna. Tive a honra de apresentar a Vª. Exª. em fins do 

mês passado os esboços das plantas, fachadas de todo o edifício. As dimensões do edifício 

tanto em pé direito como em área e outros detalhes que omito neste ligeiro esboço constam 

dos desenhos e são conhecidos por Vª. Exª. 

Treze dias depois é lançada a pedra fundamental do edifício. Para a solenidade (29.6.1872), conforme habitual, 

instala-se no terreno um pavilhão provisório, destinado também à exposição do projeto preliminar para os 

convidados e, em seguida, para o público, até 3 de julho.
61

 

Sete dias depois (5.7.1872) o ministro João Alfredo encaminha as plantas deste primeiro projeto, preparado 

por Carlos de Araújo Ledo Neves a pedido de Benjamin Constant, para análise conjunta pelos arquitetos 

Francisco de Azevedo Monteiro Caminhoá e Francisco Joaquim Bethencourt da Silva — ambos do ministério e 

ligados à Academia de Belas Artes — e solicita a cada um que “não só dê um parecer quer em relação ao 

gênero e estilo arquitetônico quer em relação à ventilação precisa a um tal estabelecimento, tendo em 

vista as proporções determinadas pela importância, mas também indique as alterações que lhe parecerem 

convenientes”.
62

 O parecer é dado (15.7.1872) e a participação de Francisco Caminhoá, que depois projetará a 

Catedral de Petrópolis, não se estende além dessa fase. Francisco Joaquim Bethencourt da Silva fica 

responsável pelo projeto, pois é incumbido (5.8.1872) pelo ministério de apresentar novo plano para o 

edifício:
63

 

Haja Vossa Senhoria, de acordo com o Diretor do Instituto dos Meninos Cegos, de apresentar 

novo plano do edifício que se pretende construir na praia da Saudade para o referido 

Instituto, de conformidade com as alterações que Vossa Senhoria e o arquiteto Francisco 

D'Azevedo Monteiro Caminhoá indicaram no parecer que deram em 15 do mês passado, 

respeitadas as acomodações necessárias àquele estabelecimento. 

Bethencourt da Silva [ver 6.1, 8] fora designado arquiteto da Casa Imperial (1871), é catedrático da Academia de 

Belas Artes, da Escola Politécnica e do Liceu de Artes e Ofícios ― este último, que fundara (1856) e dirige ― e 

                                           
61

 Ofício de Benjamin Constant ao ministro João Alfredo, 5.7.1872 [CONSTANT-2]. 
62

 Ofícios do ministro João Alfredo de Corrêa Oliveira a Francisco Caminhoá (1° e 5.7.1872) e Francisco Joaquim 

Bethencourt da Silva (5.7.1872) [OLIVEIRA-2].  
63

 Ofício do Ministério dos Negócios do Império, 5.8.1872, cópia sem assinatura [OLIVEIRA-2]. 
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realiza outras obras oficiais — como as das escolas das freguesias da Glória e Santa Rita, que projetara —, 

quando recebe a incumbência ministerial de apresentar novo plano para o edifício do Instituto (5.8.1872). 

Quatro dias depois (9.8.1872), após visita do engenheiro e desenhista Carlos Ledo Neves, ele escreve
64

 a 

Benjamin Constant para desmentir a notícia ‘que teria chegado a Constant’ de que ele, Bethencourt, “achara 

bom e ótimo o plano que para o Instituto dos Cegos apresentou o Sr. Dr. Neves”, pois seja quando Constant 

particularmente lhe mostrara, seja no parecer oficial, o plano lhe parecera “pouco conveniente e desprovido 

das regras indicadas pelos mestres”. 

... Eu não disse, nem podia dizer que esse plano era bom, porque não é [...]. 

Quando o Sr. Dr. Neves me procurou em minha casa para que eu o visse, pedindo-me meu 

fraquíssimo parecer, eu, em presença de testemunhas, lhe disse que: — cada cabeça cada 

sentença, e que eu não faria o plano daquele modo, não concordando com ele; e então, como 

o podia fazer numa simples inspeção de alguns minutos, lhe indiquei os inconvenientes que 

mais salientemente se manifestaram. 

Entre outras coisas de que já não me posso recordar, disse-lhe que não podia admitir 

semelhante pórtico, com zimbório colocado na frente do edifício, paredes de frontal de tijolo 

para o exterior dos fundos, e bem assim uma capela só em terceiro pavimento e ainda 

circular sem os acessórios que lhe são inerentes. Neste meio a assentação das pilastras e 

cornijas repetidas da fachada, do mesmo modo que pequenas divisões que me pareciam 

corredores. Ponderei-lhe que em minha opinião fosse conveniente consultar o excelente 

plano do Hospício de Pedro 2º que era obra de mestres e onde muito havia para aprender o 

que aproveitar. 

A referência ao prédio do Hospício não é, decerto, fortuita. Bethencourt da Silva fora um dedicado discípulo de 

Grandjean de Montigny e ainda jovem participara de projetos e obras com José Maria Jacinto Rabello
65

 [ver 8], 

um dos mais renomados seguidores do arquiteto francês, que formara com José Domingos Monteiro e Joaquim 

Candido Guillobel, em sua época, uma das equipes de maior expressão na arquitetura do Rio de Janeiro. Dois 

dos trabalhos de maior destaque do grupo são a grande remodelação do prédio do Hospital da Santa Casa de 

Misericórdia (1840-1852), acrescido depois de pórtico (1865), e o plano e construção do Hospício de Pedro II 

(1842-1852). O prédio do Hospício é considerado expressão exemplar de uma das vertentes da escola 

neoclássica no Rio de Janeiro, que fornecera a Bethencourt a base para formar seu vocabulário arquitetônico 

peculiar. Mais do que para a proximidade e o exemplo tipológico, no entanto, a observação do arquiteto 

aponta sutilmente para o próprio conceito de projeto. 

Depois da carta dirigida a Constant, o ministro João Alfredo remete a Bethencourt da Silva (22.8.1872) as 

propostas para a construção, “a fim de que examinando as mesmas, informe qual delas é a preferível”.
66

 

                                           
64

 Carta de Bethencourt da Silva a Constant, 9.8.1872 [BETHENCOURT/FG 727-29]. 
65

 O nome de José Maria Jacinto Rabello é referido como Rebello em algumas fontes, mas mantivemos a grafia indicada por 

Paulo Santos e Pedro da Silva Telles. 
66

 Ofício do ministro João Alfredo a Bethencourt da Silva [OLIVEIRA-2]. 
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Note-se que nos dias de hoje não se conhece os desenhos de tais propostas
67

 — provavelmente, variações do 

primeiro projeto descrito por Constant — nem se tem notícia desse exame; constata-se, porém, que o primeiro 

projeto é descartado e Bethencourt elabora o novo e definitivo projeto, com outra concepção de volumetria, 

novas proporções e nova composição de fachadas, mantendo do projeto descrito por Benjamin Constant 

apenas a distribuição de alas opostas (alunas e alunos), a circulação contínua e outros itens do programa — 

elementos, por sua vez, fundamentais na definição do partido arquitetônico. O arquiteto mantém, decerto, a 

planta quadrangular com pátio interno e a intenção de dispor na frente a escada de cantaria dando acesso às 

três portas no pórtico, que será elevado como solução natural em vista das condicionantes do terreno, mas tais 

características são frequentes na época e, portanto, paradigmáticas, variando exatamente na forma que cada 

projetista lhes confere. 

Paulo Santos, Noronha Santos, Pierluigi Tosatto e o DGPC atribuem a Bethencourt da Silva a autoria do projeto 

do prédio principal. Carlos Cavalcanti atribui-lhe a fachada e Moreira de Azevedo menciona que “encarregado 

de dar a planta dos compartimentos e divisão do edifício, apresentou o Dr. Benjamin Constant Botelho de 

Magalhães seu trabalho ao Ministro do Império, que aprovou-o por aviso de 22 de maio de 1872; ao 

arquiteto Francisco Joaquim Bethencourt da Silva incumbiu o governo do desenho da construção”. 

No frontispício do prédio, junto à entrada pela lateral do pórtico, a placa colocada em 1994 pela Prefeitura do 

Rio informa: “Inaugurado em 1896 para abrigar o Imperial Instituto dos Meninos Cegos. A autoria do 

projeto é de Bethencourt da Silva e apresenta o estilo neoclássico”. 

O próprio Bethencourt se refere à sua autoria do projeto em ofícios dirigidos ao ministro João Alfredo. Em um 

deles (12.3.1873), remete “os desenhos da elevação principal e das plantas do 1º e 2º pavimentos do 

edifício destinado ao Instituto dos Meninos Cegos no terreno situado à praia da Saudade, junto ao Hospício 

de Pedro 2º, trabalho que de ordem de V. Ex.ª projetei, e que rogo a V. Ex.ª se digne a aprová-lo, 

ordenando que se me devolvam esses desenhos, donde têm de ser tirados os respectivos detalhes para a 

execução da obra”. O projeto é aprovado, conforme anotação do ministro João Alfredo (26.3.1873) no mesmo 

ofício: “A planta ficou com S.M. o Imperador. Quando for restituída, responda-se que aprovo”. Quase três 

meses à frente (13.6.1873), o arquiteto ainda reitera o pedido de devolução das plantas do projeto, para 

“proceder ao estudo dos desenhos parciais dos detalhes que são indeclináveis em obras de tal magnitude 

e que se tornam urgentes” [BETHENCOURT-9]. 

Inicia-se a obra. 

Dois anos depois (21.6.1875), Bethencourt solicita autorização ministerial para, “na qualidade de autor do 

projeto do edifício destinado ao Instituto dos Meninos Cegos, proceder a uma pequena alteração no 

                                           
67

 O IBC informou não dispor dos projetos e nas consultas à documentação do Arquivo Nacional, Fundação Biblioteca 

Nacional, Arquivo Geral da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e Gerência Regional de Patrimônio da União não foram 
encontrados desenhos nem mesmo de alçados. 
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respectivo plano que sem prejuízo de seu fim melhor satisfaz as regras arquitetônicas, trazendo uma 

sensível economia ao custo geral da obra” e também para “mandar tirar cópias dos planos deste edifício, 

estudando-se todos os seus detalhes, por isso que se eu faltar, não bastará como se acha desenhado para 

bem fazer compreender todas as complicadas e variadíssimas minudências daquele importante 

monumento”. Os novos desenhos substituiriam a cópia da fachada em desenho anterior feito por “F. 

Alexandre” (11.7.1874) com o fim de ser fotografado para acompanhar o relatório de João Alfredo, conforme 

era de praxe na época; os estudos de detalhamento do projeto de Bethencourt da Silva seriam desenvolvidos 

depois (31.8.1876), em desenhos de Eduardo Mariscal [BETHENCOURT-9]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ofício de Bethencourt da Silva ao ministro João Alfredo (21.6.1875), frente e verso; na frente, à esquerda, despacho de 

Franklin Tavora (tinta preta).                   Arquivo Nacional 
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Detalhes da assinatura (p. anterior) e do trecho inicial do mesmo ofício de Bethencourt da Silva ao ministro João Alfredo 
(21.6.1875): “Tive a honra de verbalmente expor a V. Ex.ª os valiosos motivos que tinha para na qualidade de autor do 
projecto do edificio destinado ao Instituto dos Meninos Cegos, proceder a uma pequena alteração no respectivo plano que 
sem prejuiso de seu fim melhor satisfaz as regras architectonicas, trazendo uma sensivel economia ao custo geral da obra”. 

 

A despeito de os registros não deixarem qualquer margem de dúvida sobre a autoria do projeto — o autor é 

Francisco Joaquim Bethencourt da Silva —, o conhecido ofício de Benjamin Constant, ao descrever com 

pormenores o primeiro projeto, ainda hoje provoca equívocos; é importante enfatizar, portanto, que a 

descrição de Benjamin Constant refere-se ao primeiro projeto e não corresponde ao projeto final de 

Bethencourt da Silva, efetivamente construído. 

Constant escolhera o local, fora incumbido de indicar apenas o programa necessário como era habitual, mas 

naturalmente queria celeridade após haver esperado um ano pela doação oficial do terreno; assim, chamou o 

engenheiro e desenhista Ledo Neves, as plantas chegaram a ser aprovadas pelo ministro João Alfredo, mas o 

primeiro projeto não se coadunava com o gênero institucional e o estilo dos edifícios públicos da época e não 

foi executado. E dos bastidores, trazido por João Alfredo, entrou em cena Bethencourt da Silva, 

proporcionando, com novo projeto, um espaço arquitetônico inclusive mais amplo do que o inicialmente 

programado. Constant, por outro lado, não deixou de participar, no mínimo, da distribuição das divisões 

internas da nova sede institucional.  

Em todo caso, nem Bethencourt da Silva nem Benjamin Constant chegariam a ver o edifício concluído. 
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6 EXECUÇÃO DO PROJETO 

6.1 PRIMEIRO ATO 

 

Praia da Saudade no fim do século 19.                                         Foto Marc Ferrez, c.1895 (detalhes), Instituto Moreira Salles 
 
 

 
Em destaque, parte do prédio 

principal do IBC em construção; 
no centro, o torreão no pátio. 

 

 

 

Iniciada a obra, os trabalhos são executados, em parte, por administração direta sob a responsabilidade de 

Bethencourt da Silva, com serviços também contratados por empreitada, a cargo de vários construtores 

supervisionados pelo arquiteto
 68

.  

                                           
68

 Em relatório do IBC (1937), o diretor menciona ter sido a execução do prédio "confiada ao construtor João Torquato 

Martins Ribeiro" [GUSMÃO], mas houve outros empreiteiros. 
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Em 1873, Benjamin Constant relata, sobre o “futuro da instituição”, a situação das obras:
 69

 

Já estão lançados os alicerces e continua a execução da obra [...do...] vasto e elegante edifício 

com comodidades apropriadas a 400 ou 500 alunos internos de ambos os sexos, distribuído 

sobre um retângulo de 110 metros de frente sobre 80 de fundo; a frente tem três 

pavimentos, os corpos laterais e do fundo dois. O pátio central é dividido em dois, por um 

corpo de edifício de três pavimentos, no terceiro dos quais ficará colocada a Capela do 

Instituto com órgãos, coros. 

Mesmo com as obras em execução, o programa para funcionamento do edifício — em vista de suas 

características especiais de uso — ainda está sendo definido por Benjamin Constant. Entre 1872 e 1874 há pelo 

menos nove ofícios ou bilhetes de Bethencourt da Silva dirigidos ao diretor do Instituto; no primeiro 

(8.11.1872) remete as plantas do pavimento térreo e 1° andar e indaga sobre o programa, para serem feitas as 

divisões do térreo; no segundo (25.11.872) pede que seja mandado o esboço da planta que enviara para que 

Constant determinasse as divisões internas; no terceiro (11.12.1872) solicita a designação das diversas peças 

(os cômodos) do edifício, “a fim de que se possa inscrevê-las no plano”; pede o mesmo no quarto (19.1.1873) 

e no quinto (3.3.1873); no sexto (22.12.1873) pergunta se “no pavimento térreo, isto é, no assobradado do 

Edifício dos Meninos Cegos, há ou não portas que deitem para o pátio interno, a fim de que se possa tratar 

da cantaria respectiva”; no sétimo (28.1.1874) reitera o 

pedido e em caso afirmativo, quantas portas seriam precisas; 

no oitavo (8.2.1874) solicita o orçamento; outra 

correspondência (s.d.) trata também da cantaria.
70

 

Os ALICERCES ficam a cargo, inicialmente, de Manoel José de 

Sousa Pinheiro, logo substituído por João Torquato Martins 

Ribeiro (20.3.1873). O serviço é interrompido no fim do ano 

seguinte, em atendimento à portaria (24.11.1874) da 3ª 

Diretoria da Secretaria de Estado dos Negócios do Império. A 

portaria segue a determinação oficial de sustar ou reduzir as 

obras públicas, em vista do baixo orçamento disponível. 

Bethencourt informa a João Alfredo que o serviço deve ser 

retomado para se “seguir com aquela construção” 

(31.1.1875); cinco meses depois (22.6.1875), pede para 

prosseguir com as obras [BETHENCOURT-9]. 

Carta de João Torquato encaminhando a fatura mensal dos alicerces. Arquivo Nacional 

                                           
69

 Breve notícia sobre o Imperial Instituto dos Meninos Cegos do Brasil/1873, [CONSTANT/FG 250]. Este documento tem 
anotações pós-escritas no trecho em que é mencionado. como ministro, João Alfredo (anotou-se "ex"). A alusão à capela 
em 3º pavimento remete ao primeiro projeto, assim como a diferença de pisos na frente (3) e nos fundos (2), não mantida. 
70

 Nove ofícios e bilhetes de Bethencourt a Benjamin Constant [BETHENCOURT/FG 730-33]. 
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O engenheiro Luiz Raphael Vieira Souto, em sua coleção de artigos de crítica (fevereiro a abril 1875) do 1° 

Relatório da Comissão de melhoramentos da cidade (12.1.1875) — encabeçada por Francisco Pereira Passos —, 

comenta a diversidade dos solos cariocas e menciona visita às obras: 

O Sr. Comendador Bethencourt da Silva, que não carece de encômios nossos porque os tem 

de sobra em cada uma de suas obras, está nos casos de informar à comissão quantas vezes 

nesta capital tem encontrado diversidade de resistência entre os pontos de uma mesma 

localidade, como, por exemplo, na Praia Vermelha, onde os alicerces do projetado Instituto 

dos Meninos Cegos apresentam variedade de espessuras e profundidades, como observamos 

quando eles estavam em construção. 

O serviço de ATERRO do terreno ― um vasto areal à beira da praia da Saudade ― é entregue, por 

concorrência, a João Augusto Martins (20.9.1875), constando do contrato (16.10.1875) [BETHENCOURT-9]: 

O aterro todo dos pátios que subirá até a altura da sapata das paredes, e interno, dentro das 

acomodações e compartimentos do Instituto, até a altura do rodapé, e bem assim os da frente, lados 

e fundos que se prolongarão até a distância de 18 a 22 metros contados das faces exteriores das 

paredes e a terminar em zero, será feito com terra limpa ou barro de montanha misturada com ela, 

sem pedras nem corpos visíveis de animais ou vegetais, e pela quantia de mil e setecentos réis (R$ 

1.700) por metro cúbico. Se porém pelas conveniências da obra for resolvido que o aterro interno 

que compreende a superfície das acomodações e compartimentos do Instituto, seja feito da areia 

que existe ao fundo do terreno em que está situado o edifício, será este serviço pago à razão de mil 

réis (1.000) por metro cúbico [...]. Para a medição do aterro, 

fica assentado, como ponto incontroverso, a altura de 1m,50 

para toda a superfície dos pátios, para as divisões internas e 

bem assim para a altura até as sapatas nas paredes exteriores.            

           

Croquis do aterro do terreno (corte e planta), de 
autoria de Bethencourt da Silva (atrib.), sem 
assinatura ou data; é o único desenho sobre o IBC 
encontrado na correspondência do arquiteto (no 
caso, anexo à documentação do aterro no IBC, 1875)                                      
 
Arquivo Nacional 
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Em 1876, Bethencourt informa ao novo ministro José Bento da Cunha e Figueiredo (29.2.1876), a realização de 

medições e cubação do trabalho feito por João Augusto: apenas 301m² de aterro de areia (interior da obra) e 

1.263m² de aterro de terra (frente e lado oeste do edifício); quatro meses depois, segundo Bethencourt 

(28.6.1876), a cubação feita por João Augusto era de 2.116,6324m² (terra) e 397,015m² (areia) e o contrato não 

é renovado. O trabalho passa a ser feito por Barbosa & Alves, conforme fatura (30.6.1876) encaminhada por 

Bethencourt a José Bento; a firma faz o aterro “no terreno e barracão junto ao edifício em construção” 

(31.10.1876) e continua a fazer, com nova razão social (30.11.1876): Barbosa & Santos [BETHENCOURT-9]. 

Em 1878, o material para aterro provém de João Luiz de Araújo & Cia., que desde o final de 1876 vinha 

fornecendo alvenaria, terra e barro para as obras, conforme fatura encaminhada por Bethencourt da Silva a 

José Bento (11.11.1876). Há várias notas de João Luiz (30.6.1879, 31.7.1879, 31.8.1879, 30.9.1879, 31.10.1879, 

31.11.1879, 29.2.1880, 30.9.1880) sobre lajões e barro para a muralha da rua e aterro (terreno da obra, 

muralha da rua e cais). Mas também há nota de Joaquim da Silva Pereira (30.6.1879) relacionando aterro, 

pedra e barro na obra e no cais; as referências indicam o aterro nas areias da praia da Saudade defronte ao 

Instituto, com assentamento de cais inclusive para chegada de material de construção [BETHENCOURT-9]. 

Em 1879, o serviço é feito parcialmente por operários da obra, como indicam as faturas de Jesuíno Sabino da 

Fonseca (31.7.1879), de 12 pás polidas para aterro e uma pua mecânica; de Röhe Irmãos (12.9.1879), de 6 

carrinhos de mão para aterro; de Hargreaves Irmãos (16.10.1879), de ferragens para um carro guindaste. José 

Carlos d'Alambary Luz, com firma em Paquetá, fornece 30 toneladas de areia grossa do campo (12.12.1879). O 

aterro é um dos trabalhos passíveis de realizar por empreitada, conforme observaria Bethencourt (21.8.1875) 

por ocasião da aquisição de madeiras para o Instituto (transcrita mais adiante), por não entrar, “como 

circunstância primitiva, o mérito artístico do executor, qualidade esta que em meu parecer é 

imprescindível noutras obras em que é tudo, ou quase tudo, a perícia manual” [BETHENCOURT-9]. 

O material para aterro vindo de longe saía caro, devido ao transporte, e Bethencourt, após entendimentos com 

a Santa Casa, oficia ao ministro Francisco Maria Sodré Pereira (18.10.1879) pedindo autorização para mandar 

buscar terras da chácara do Vigário Geral [BETHENCOURT-9]. 

Sendo indispensável e urgente cobrir com uma camada de terra todo o terreno do edifício do 

Instituto dos Cegos à Praia da Saudade, em Botafogo, e que é um vasto areal, com exceção 

apenas da parte que já foi aterrada, vou rogar a V. Ex.ª que se digne de solicitar ao Exm.º Sr. 

Visconde de Jaguary, atual Provedor da Santa Casa de Misericórdia, a permissão de se poder 

ir tirar, na barreira da chácara denominada Vigário Geral, que pertence à mesma Santa Casa, 

o aterro preciso para este fim, por isso que não há nas imediações do Instituto nenhum outro 

lugar donde possa sair a terra de que se necessita; e para vir de longe (alto da Piaçava) onde 

ela existe, gastar-se-á em condução o quádruplo ou quíntuplo da despesa que se fará tirada 

da barreira que eu indico. 

Para previamente saber se o pedido de V. Ex.ª seria atendido pela Santa Casa, entendi-me 

com o Exm.º Sr. Visconde de Jaguary que me declarou por carta que sem inconveniente podia 
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eu oficiar a V. Ex.ª neste sentido, por isso que seria permitido ao Governo Imperial a tiragem 

da terra necessária àquele aterro. 

A ÁGUA necessária ao funcionamento da obra, segundo solicitação de Bethencourt (25.4.1873), provinha de 

pena d'água derivada “do encanamento que chega ao canto da rua do Hospício de Pedro 2º” 

[BETHENCOURT-9].  

Para o fornecimento da CANTARIA DO EMBASAMENTO do edifício, vence a proposta mais em conta da firma 

de Bernardino Ribeiro Nunes e Joaquim Pinto da Silva Pereira, informando Bethencourt ao ministro: “como 

artistas são homens habilitadíssimos, tendo ambos dado provas de sua perícia na qualidade de oficiais de 

canteiro, nas obras da Escola da Glória” (18.9.1873). No Paralelo das nove propostas (anexo do ofício) 

especificam-se 181m de sapata, 179m de forra externa (faixa saliente de arremate inferior das paredes do 

embasamento), 400m² de rústico, 41 mezaninos, 38 sacadas, 76m corridos de faixa e 6 cantos redondos. 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta de Bernardino & Joaquim encaminhando a fatura de 
cantaria, e detalhe do selo; abaixo, bailarina de metal da 
firma londrina Perry & Co., usada por Bethencourt da Silva 
nos papéis 
 
Arquivo Nacional 
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Fatura da nova firma Nunes, Pinto & Alves e fatura de Bernardino & Joaquim, ambas visadas por Bethencourt da Silva. 
Arquivo Nacional 

 

Outro contrato é celebrado com Bernardino e Joaquim (1875) no tocante às forras internas do embasamento, 

que inicialmente seriam feitas de tábuas de rodapés para reduzir despesas, mas cuja especificação é trocada 

para forras de cantaria, diante da argumentação do arquiteto (19.9.1874) de serem resistentes à umidade e 

aos estragos de ratos e outros animais e de ser prática já adotada nas obras do Hospital da Misericórdia, do 

Hospício de Pedro II e, mais recentemente, das escolas públicas das freguesias da Glória e de Santa Rita 

[BETHENCOURT-9]. 

A demora na contratação do serviço atrasa a empreitada das PAREDES DE ALVENARIA DE PEDRA E CAL, em 

parte revestida de CANTARIA, a cargo de Henrique Begbie & Cia., conforme declara Bethencourt ao diretor da 

3ª Diretoria João Juvêncio Ferreira d'Aguiar (14.11.1874); a demora deve-se à ordem de redução de despesas 

que também atinge o ajardinamento do campo da Aclamação pelo “Dr. Glaziou”, conforme se lê em despacho 

de Midosi, da 3ª Diretoria (14.11.1874), exarado no mesmo ofício [BETHENCOURT-9] — o paisagista bretão 

Antoine François Marie Glaziou é, então, diretor de Parques e Jardins da Casa Imperial.  

A CANTARIA DO REVESTIMENTO DA FRENTE do edifício teria sido importada de Lisboa, se considerado o ofício 

de Bethencourt da Silva (2.8.1875) ao ministro José Bento: “Convindo mandar vir de Lisboa as pedras do 

revestimento da frente do edifício dos Meninos Cegos, por isso que além de ser muito mais econômica a 
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sua compra, é também mais fácil de obter em menor tempo do que entre nós, onde o trabalho é muito 

mais caro e demorado, conforme tenho verificado em obras a meu cargo, como na Misericórdia, onde os 

balaústres, as colunas e a escada principal são vindos de Lisboa por diminuto preço; e nas torres do 

Sacramento revestidas de lioz; nas Escolas da Glória, onde as bases das colunas do vestíbulo custaram um 

terço do que custariam aqui etc.”. Não se sabe se a firma de Begbie chega a importar a cantaria, pois não há 

mais menção ao assunto por Bethencourt, ao encaminhar a José Bento a fatura dos “trabalhos feitos de 

paredes de alvenaria de pedra e cal simples e dos de alvenaria de pedra e cal com revestimento de 

cantaria” (15.9.1875) [BETHENCOURT-9]. 

No ano seguinte, a última notícia de Begbie & Cia. é a fatura encaminhada por Bethencourt ao ministro 

(19.1.1876), levando a crer que a continuação dos trabalhos (paredes de alvenaria de pedra e revestimento, de 

parte delas, com cantaria) fica a cargo de Bernardino Ribeiro Nunes e Joaquim da Silva Pereira, aos quais se 

associa Antonio Alves dos Santos (Pedreira da Praia da Saudade), segundo faturas de fornecimento de pedra e 

barro e alvenaria, incluindo silhares desbastados (31.8.1876) e juntouras
71

 desbastadas (30.11.1876) para 

assentar entre vigas. Além de já estarem fazendo o embasamento, eles se incumbiam dos trabalhos de 

CANTARIA DE VÃOS, FAIXAS E CUNHAIS do edifício e das FORRAS de cantaria necessárias às paredes internas, 

explicando Bethencourt da Silva ao Visconde do Rio Branco, antes de firmar o contrato: “as forras serão 

aplicadas em rodapés, tabeiras e como soleiras nos vãos de portas e arcos” (29.10.1874). Parte do contrato 

é modificada por Bethencourt, com essas palavras ao ministro José Bento (11.12.1875): “Tendo porém, 

refletido depois do contrato feito que a cantaria dos peitoris das janelas nº 3, fazendo-se-lhe uma 

alteração na mão-de-obra evita uma grande despesa nas tábuas de peito, com a circunstância de ficar 

assim melhor obra e mais duradoura, entendi-me com os respectivos fornecedores que aceitam esta 

modificação mediante mais 10.000 em cada peitoril”; a alteração trará depois para a obra “uma economia 

de mais de 50%”, embora represente um acréscimo, no momento, do preço do peitoril, que passa de 55 para 

65 mil réis. Instado a justificar-se em uma época em que qualquer anúncio de despesa provoca sobressaltos, 

informa Bethencourt (4.1.1876) ao diretor da 2ª Diretoria, Joaquim José Campos da Costa de Medeiros e 

Albuquerque [BETHENCOURT-9]: 

As pedras, dos peitoris das janelas, são comumente feitas para receber, sobre elas, uma tábua 

que se denomina tábua de peito, ― a qual se assenta não só para encosto e batente das 

janelas, mas especialmente para evitar a entrada da chuva por baixo dos caixilhos (quando 

vem tocada pelo vento), o que só se alcança com alguma dificuldade, por meio de um rebaixo 

feito nessa tábua de peito e moldura para pingadeira. 

Estas tábuas conquanto feitas sempre da melhor madeira e bastante grossas, empenam, 

racham e encarvoam, vindo mais tarde a se estragar pela continuação das chuvas e do sol. 

Com a modificação, porém, que projeto fazer na pedra dos peitoris e que apenas trará uma 

despesa de 10.000, evitar-se-á o assentamento dessas tábuas, ficando o peitoril só de pedra e 

                                           
71

 Juntoura (juntora, ajuntoura), segundo Cerqueira & Lemos, é a pedra que atravessa a parede em toda a sua espessura, 

ficando com faces aparentes dos dois lados; corresponde ao perpianho da alvenaria de tijolos. 
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portanto sem o inconveniente de vir a apodrecer como sucede com as tábuas de peito que 

custam de 20 a 26 mil réis. 

Firma-se, neste sentido, um aditamento de contrato “em consequência das modificações que por 

conveniência da obra, foram adaptadas naqueles peitoris e que são constantes do respectivo desenho” 

(28.1.1876). Outra modificação na composição da cantaria das fachadas é feita por Bethencourt, que pede a 

José Bento (17.7.1876) para substituir os mezaninos do 2º piso por janelas semelhantes às do 3º, com novas 

proporções de vãos: “Estudando detidamente o plano da cantaria a empregar nas obras do Instituto dos 

Meninos Cegos, reconheci, como provo com o paralelo dos preços juntos, que se forem executadas as 

janelas de todo o edifício com outras proporções, evitando-se os mezaninos do 2º pavimento, far-se-á uma 

economia de 12:994.000, com a circunstância assaz poderosa de tornar-se mais elegante e majestoso o 

edifício”. No Paralelo das despesas, ao indicar o preço unitário (aqui, entre parênteses), o arquiteto relaciona o 

número de janelas cujas dimensões seriam alteradas; o número é inferior ao de janelas feitas, levando a duas 

hipóteses: algumas janelas (corpos avançados) já seriam maiores e não foram contadas na modificação, ou o 

número de janelas também foi aumentado durante a obra, circunstância que o próprio Bethencourt 

mencionava como natural. São mantidos mezaninos apenas no 1º piso (térreo) de todo o edifício ― fachadas 

exteriores e do pátio interno [BETHENCOURT-9]. São essas as modificações:
72

 

AUMENTO DAS JANELAS DO 2º PAVIMENTO: 

24 janelas do torreão (76$000) 

28 da frente (48$000) 

28 do fundo (29$000) 

106 internas [do pátio interno] (21$000) 

34 laterais (38$000) 

 

AUMENTO DAS JANELAS DO 3º PAVIMENTO: 

24 janelas do torreão (30$000) 

28 da frente (24$000) 

28 do fundo (15$000) 

106 internas [do pátio interno] (15.000) 

34 laterais (24$000) 

 

MEZANINOS SUPRIMIDOS PELA ALTERAÇÃO DAS JANELAS: 

28 mezaninos (138$500) 

168 mezaninos (123$500) 

As janelas do torreão seriam mais caras devido à forma octogonal ligeiramente curvilínea das paredes externas. 

O preço também diminuía na proporção da ausência de balcões e da simplificação de molduras nos vãos dos 

fundos e nos do último piso de todo o edifício. A redução de despesas exige soluções criativas na composição e 

Bethencourt tira partido desta dificuldade, desenhando uma tipologia de janelas — de porão (mezanino), de 

                                           
72

 Transcrição do texto de Bethencourt, com outra forma de apresentação. 
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peitoril ou de sacada (rasgada) — cuja variedade caracteriza-se pelo valor gradual da modenatura, da mais 

elaborada à mais singela. 

Um novo e mais completo contrato referente à cantaria dos planos das fachadas é celebrado, nesse sentido, 

com Bernardino Ribeiro Nunes e Joaquim Pinto da Silva Pereira & Alves. O contrato dirigido por Bethencourt ao 

ministro José Bento (6.9.1876) aumenta de 6 para 12 os tipos de janelas e mantém os 3 tipos de mezaninos, os 

cunhais, faixas, rústicos e demais elementos, com as especificações a seguir [BETHENCOURT-9]:
73

 

 Sapata com 0,21m de altura. 

 Forra com 0,71m de altura. 

 Rústico com chanfro, listel lavrado e o centro com apicoado grosso. 

 Mezaninos tendo de vivo em largura 1,26 x 0,69m de alto, com filete e meia cana. 

 Os mezaninos internos que olham para os pátios serão lisos, medindo porém 1,26m de alto e 1,004 de 

largura. 

 Sacadas de filete e meia cana com 2,19m de comprimento x 1,165m de largura. 

 Bacia para as sacadas. 

 Modilhões para as mesmas sacadas. 

 Faixa com gola. 

 Canto redondo no rústico verticalmente medido. 

 Forra de 0,25m de altura. 

 Tabeira de 0,20m de altura. 

 Soleiras. 

 Faixa lisa entre as pedras das sacadas, com lavrado por cima e por baixo para as saliências. 

 Faixa lavrada por cima e por baixo para receber uma moldura de cal na parte inferior. 

 Forra para vestir com a altura dos cepos das janelas, sacadas e portas. 

 Cunhal almofadado, servindo de pilastra extrema da fachada, verticalmente medido. 

 Mezaninos lisos para os lados do edifício externamente, medindo 1,26 x 0,69m. 

 

 Janelas nº 1, medindo de vivo 4,60 x 1,60m, com... 

 sacadas com filete e meia cana, com declive para as águas, 

 bacia, 

 modilhões canelados, 

 pedestais com almofadas chanfradas e cornija, 

 chapim e parapeito com moldura, 

 ombreiras e verga com filete e gola, 

 frontão com modilhões e sobreverga. 

 

 Janelas nº 2, sem frontão, medindo de vivo 4,60 x 1,60m, com... 

 sacadas com filete e meia cana, com declive para as águas, 

 bacia, 

 modilhões canelados, 

 pedestais com almofada chanfrada e cornija, 

 chapim e parapeito com moldura, 

 ombreiras com filete e meia cana, 

 cornija, modilhões e sobreverga. 

 

 Janelas nº 3, de peitoril com frontão, medindo de vivo 3,60 x 1,60m, com... 
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 frontão com modilhões e sobreverga, 

 ombreiras e verga com filete e meia cana 

 peitoril com bacia, modilhões canelados e declive para as águas. 

 

 Janelas nº 4, sem frontão, medindo de vivo 3,60 x 1,60m, com... 

 cornija, sobreverga e modilhões canelados, 

 ombreiras e verga com filete e meia cana, 

 peitoril com bacia, modilhões canelados e declive para as águas. 

 

 Janelas nº 5, sem modilhões, medindo de vivo 3,60 x 1,60m, com... 

 cornija e sobreverga, 

 ombreiras e verga com filete e meia cana, 

 peitoril com bacia, modilhões canelados e declive para as águas. 

 

 Janelas nº 6, sem cornija e sem sobreverga, medindo de vivo 3,60 x 1,60m, com... 

 ombreiras e verga de frontão com filete e meia cana, 

 peitoril com bacia, modilhões canelados e declive para as águas. 

 

 Janelas nº 7, com sacada, frontão e modilhões, medindo de vivo 4,10 x 1,43m, com... 

 sacadas com filete e meia cana, 

 bacia, 

 modilhões, 

 pedestais com almofada chanfrada e cornija com moldura, 

 chapim e parapeito com moldura, 

 ombreiras e verga com filete e gola, 

 frontão com modilhões e sobreverga. 

 

 Janelas nº 8, sem frontão, medindo de vivo 4,10 x 1,43m, com... 

 sacadas com filete e meia cana, 

 bacia, 

 modilhões, 

 pedestais com almofada e cornija com moldura, 

 chapim e parapeito com moldura, 

 ombreiras e verga com filete e meia cana, 

 cornija, modilhões e sobreverga. 

 

 Janelas nº 9, de peitoril com frontão e modilhões, medindo de vivo 3,10 x 1,43m, com... 

 peitoril com bacia, modilhões canelados e declive para as águas, 

 ombreiras e verga com filete, 

 frontão com modilhões e sobreverga. 

 

 Janelas nº 10, sem frontão, medindo de vivo 3,10 x 1,43m, com... 

 peitoril com bacia, modilhões canelados e declive para as águas, 

 ombreiras e verga com filete e meia cana, 

 cornija, modilhões e sobreverga. 

 

 Janelas nº 11, sem modilhões, medindo de vivo 3,10 x 1,43m, com... 

 ombreiras e verga com filete e meia cana, 

 cornija e sobreverga, 

 peitoril com bacia, modilhões canelados e declive para as águas. 

 

 Janelas nº 12, sem cornija e sem sobreverga, medindo de vivo 3,10 x 1,43m, com... 
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 ombreiras e verga de frontão, 

 peitoril com bacia, modilhões canelados e declive para as águas. 

 

 A pedra para esta cantaria será tirada das pedreiras denominadas de galho do Morro da Viúva, ou da Praia 

da Saudade [morro do Pasmado], em Botafogo. 

 Toda a cantaria será bem trabalhada, sem remendos nem tacos, observando-se em tudo as molduras e 

proporções dos desenhos, que fornecidos em duplicata pelo arquiteto das obras, serão uns rubricados por 

ele e outros pelos empreiteiros. 

As portas constavam do contrato anterior: 

 Portas iguais às janelas nº 6 [que se tornaram as janelas de n° 5], com cepo e sem soleiras, para o interior, 

medindo 2,80 x 1,43m, sendo especificada a então janela nº 6 com... 

 peitoril e modilhões retos canelados, 

 ombreiras e verga sem filete, 

 cornija e sobreverga. 

 

 Portas com soleiras no 1º pavimento, dando para os pátios, medindo 2,80 x 1,265m, com... 

 ombreiras e verga, 

 soleira com toda a grossura da parede. 

No tocante às portas, sem contar as faturas encaminhadas no ano de 1877 (que não puderam ser consultadas 

em nossa pesquisa), foram fornecidas por Bernardino & Joaquim 17 portas para o interior com cepo e sem 

soleiras (2.5.1876, 25.8.1876, 30.9.1876, 30.11.1876); 2 portas sem soleiras para o vestíbulo, cujo preço 

unitário era quase seis vezes o preço unitário das primeiras, circunstância que indica serem essas as portas com 

arco em cantaria (30.6.1879, 31.7.1879); e 3m² de soleira de bocel para o vestíbulo (31.7.1879). Para o exterior 

foram fornecidas 20 portas com cepos e soleiras dando para os pátios ou para as áreas (25.8.1876, 31.12.1877, 

31.5.1878, 31.8.1878, 30.4.1879, 31.5.1879, 31.7.1879, 31.12.1879) [BETHENCOURT-9]. 

Nas faturas há indicativos de cantaria fornecida para o pórtico e escadaria: 98,593m de cantos, sapatas, 

rústicos, forras etc. para revestimento da escada principal, também chamada de “escada grande” (28.2.1879, 

31.3.1879, 31.4.1879, 31.5.1879, 31.7.1879); 14,37m² de pedestais, soleiras, forras etc. para cima da escada 

grande (30.6.1879); 2 painéis para revestimento da escada, cada qual com 7,8982m² (30.6.1879, 31.10.1879); 7 

degraus desbastados medindo 10,75m de largura (31.10.1879); 1 patamar desbastado medindo 1,75 x 0,85m 

(31.10.1879); 7,30m lineares de degraus de bocel para a escada principal (31.10.1879); 5,37m² de pedestal 

para cunhal (31.5.1879); 2 bases de cunhal e 3 bases de pilastras (31.5.1879, 31.7.1879). Os indicativos de 

fornecimento destes e de outros materiais são importantes para a compreensão da composição do edifício [ver 

9.2] e a grande quantidade de cantaria demonstra o apreço de Bethencourt da Silva pelo material 

[BETHENCOURT-9]. 

 A aquisição de MADEIRAS começa com petição de Manoel Francisco da Silva Novaes, que oferece, nas 

palavras de Bethencourt a João Alfredo, madeira para as obras do Ministério do Império, “de excelentes 

dimensões” e “de boa qualidade” (19.8.1873). São muitos os fornecedores de madeira, adquiridas em geral 
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por administração direta nas obras de Bethencourt da Silva, que, em ofício (3.8.1875) ao ministro José Bento da 

Cunha e Figueiredo, faz uma longa exposição de motivos sobre a conveniência desta prática em determinados 

serviços. A justificativa é acordada, com recomendação de concorrência pública em ambos os casos: 

empreitada e administração direta. É interessante transcrever quase todo o ofício do arquiteto 

[BETHENCOURT-9]. 

A cantaria, os trabalhos de ferreiro e de fundição, as esquadrias ― portas, janelas e caixilhos 

―, as escadas, os mármores, os canos das águas pluviais, os estuques, serviços estes em que a 

fiscalização pode ser bem exercida sem prejuízo para a segurança da obra nem dolo para o 

Governo, fui sempre de parecer que se fizesse de empreitada, salvo exageração nos preços 

pedidos em relação ao cálculo feito, pois não basta ser de empreitada, para que o trabalho 

seja barato. Nos outros serviços, porém, em que do cumprimento e da execução fiel dos 

princípios da arte, está dependente a estabilidade, a segurança e a duração, e sobretudo a 

perfeição da mão-de-obra, coisa muito para considerar-se, entendi e entendo ainda, baseado 

na larga prática de muitos anos que tenho em obras de grande vulto, que devem ser por 

administração e ficam mais econômicas quando há para dirigi-las um arquiteto entendido e 

capaz de ordenar por si o trabalho, o que nem todos os fiscais sabem fazer profissionalmente, 

por falta de estudo especial da prática na execução, coisa que não se obtém nas academias e 

menos nas [obras] de pontes e calçadas, louvando-se afinal nos mestres de obras que são os 

seus guias, senão os verdadeiros arquitetos da construção. 

No gênero dos que devem ser feitos administrativamente, estão principalmente os soalhos, 

os vigamentos, os madeiramentos, as paredes, os frontais, os emboços e rebocos, os terraços 

etc., por isso que no modo de fazer esse trabalho, na sinceridade da aplicação do material 

próprio e na proporção devida está a boa obra e o segredo da sua duração; e é exatamente 

nesta parte das obras ― note V. Ex.ª, que os empreiteiros, como os contrabandistas, iludem a 

mais atilada fiscalização. 

À vista do que ponderei a V. Ex.ª, peço de novo a V. Ex.ª que me autorize a proceder nestes 

casos, conforme fica exposto, tratando de adquirir, desde já, em primeira mão, e não por 

atravessadores, as madeiras que hão de servir para os vigamentos, soalhos, madeiramentos, 

etc., a fim de que estas madeiras serradas nas respectivas grossuras de sua aplicação, vão 

dando de si e secando com o tempo, como é de mister para então serem aplicadas 

convenientemente. 

Como se poderá fazer um soalho e forro capaz de aparecer em um edifício de 1ª ordem, se a 

madeira não tiver muito tempo de aparelhada? Proceder em contrário é querê-los todos 

abertos e rachados, maxime em um país onde a umidade e o calor atuam tão fortemente 

sobre as fibras das madeiras, por melhores que sejam. 

Para os vigamentos, cuja execução convém que se faça administrativamente até porque sairá 

mais barato, é necessário ir desde já procedendo à prontificação das vigas, por isso que as 

paredes para o primeiro vigamento na frente do edifício estão já respaldando-se na precisa 

altura. 

O Instituto dos Meninos Cegos, Exmo. Sr., é uma obra monumental e por isso mesmo não 

pode a sua execução ser pautada pelas praxes e usos de consertos em prédios velhos ou em 

construções de comum utilidade. 

As grandes obras do Hospital da Misericórdia, as do Hospício de Pedro II que dirijo como 

arquiteto, têm sido feitas na sua mor parte administrativamente, não só no tempo do 

Provedor José Clemente Pereira, como no da administração do Marquês de Paraná, Marquês 

de Abrantes e ainda na atual do Conselheiro Zacarias de Góes Vasconcellos. 
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Um contrato para fornecimento de madeiras para vigamento é assinado com Leandro de Souza & Moss, em 

vista da melhor proposta, como observa Bethencourt a José Bento (14.3.1876), mas um proprietário de terras e 

matas na província da Bahia (major Heliodoro Gomes Machado) oferece, aparentemente, boas madeiras a bom 

preço, porém sem clareza na proposta, levando Bethencourt a preparar (29.4.1876) uma relação das madeiras 

necessárias àquela fase de obras do Instituto dos Meninos Cegos, para informação dos preços exatos 

[BETHENCOURT-9]:
74

 

Linhas ― de 9 a 17m x 0,28 x 0,165 

Pernas de tesoura ― de 7 a 9,50m x 0,28 x 0,165 

Freixais ― de 5 a 16m x 0,192 x 0,192   e   de 5 a 16m x 0,138 x 0,138 

Terças ― de 5 a 16m x 0,165 x 0,165 

Pendurais ― de 5 a 16m x 0,165 x 0,165 

Prumos ― de 3 a 4m x 0,138 x 0,138 

Asnas ― de 2,50m x 0,165 x 0,140 

Caibros ― de 3 a 9m x 0,10 x 0,10 

Ripas ― de 5 a 10m x 0,06m x 0,02 

 

Frisos para soalho ― peroba 4 a 7m x 0,015 x 0,55 preparados com macho e fêmea. 

 

Todas as madeiras são de peroba e preparadas por máquinas sem defeito, somente as linhas compridas 

serão de madeira de lei. 

 

Pranchões de vinhático, de araribá e de cedro, todos de 8,80m a 11m x 066 a 0,99 x 0,22 a 0,30. 

Na primeira fatura (30.6.1876) apresentada por Leandro de Souza & Moss, referente ao período de março a 

junho de 1876, observa-se a entrega de 582 tábuas de pinho americano (12.311 pés), 20 dúzias de folhas de 

pinho americano, 5 dúzias de paus de prumo de lei, 39 couçoeiras de pinho-de-Riga (943 pés) e mais 9 

couçoeiras de pinho-de-Riga 4x9 (514 pés), 3 dúzias de pernas de lei, 3 dúzias de pernas de pinho-de-Riga, 2 

dúzias de folhas de pinho-de-Riga, 16 tábuas de lei (118,40m), 7 dúzias de paus de Subais, lotes de 12 tábuas de 

lei (88,80m), 20 tábuas de lei (136m) e 12 tábuas de lei (90,80m), 52 dúzias de tábuas de canela larga de 2ª e o 

valor do serviço de serragem (1 a 3 fios e em ripas). Nos meses seguintes, a mesma firma fornece também 

toras de ipê e vigas e toras de araribá (31.10.1879) [BETHENCOURT-9]. 

Além de Leandro de Souza & Moss, há vários outros fornecedores, como José Ferreira d'Oliveira, conforme 

fatura (31.5.1876) constante da documentação encaminhada por Bethencourt da Silva a José Bento: 11 

couçoeiras de pinho de resina menores (3x9m), 11 couçoeiras de pinho de resina maiores (4x9m), 3 dúzias de 

pernas de lei escolhidas, 100 dúzias de ripas, 2 dúzias de pernas (3x8m), 8 dúzias de tábuas de canela preta 

larga e 27 couçoeiras de pinho de resina sem indicação de dimensões. José Joaquim Pacheco fornece 2 dúzias 

de pranchões de vinhático (30.4.1876). 
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O corte de madeiras compradas em primeira mão é feito por várias serrarias, como as de Borges, Irmãos & Cia. 

(31.8.1876, 31.12.1877), Manoel Coelho Ribeiro (30.11.1876), Manoel Rodrigues da Rocha (31.12.1877, 

31.7.1878, 31.8.1878, 30.9.1878, 31.3.1879, 30.6.1879, 31.7.1879, 31.10.1879, 30.3.1880, 30.6.1880) e 

Francisco Coelho Vieira (30.4.1879, 30.6.1879, 31.7.1879). Sob o comando do contramestre Antonio 

Fernandes, 15 carpinteiros e 3 aprendizes trabalham de 20 a 26 dias no mês de maio de 1876, conforme a folha 

de féria de operários remetida por Bethencourt da Silva a José Bento (16.6.1876). 

Neste mês de junho firma-se novo contrato com Leandro de Souza & Moss (26.6.1876) para o vigamento e 

outras peças de madeira
75

 e há vários fornecimentos de paus de lei, canela e pinho americano em 1878. Na 

documentação encaminhada por Bethencourt ao ministro (18.8.1876) constam também madeiras compradas 

em primeira mão de Antonio Pereira da Costa: 18 couçoeiras e tábuas de guarapiapunha, 14 de cangirana, 

mangabó e araribá e 80 de jacarandá-tã e araribá (30.6.1876), toras e peças de peroba (31.10.1876), tábuas de 

pinho americano (28.2.1878) e falcas de cedro (30.6.1879). Pranchões de peroba são adquiridos de Coelho de 

Castro & Cia., conforme faturas (14.10.1876, 8.3.1878); de Faria, Cunha & Cia. (30.11.1876) vêm pranchões e 

toras de ipê; de Antonio Rodrigues Guimarães (29.12.1877), peroba de Campos; de Manoel Dias da Cruz 

(31.12.1877), vigas de lei superiores [BETHENCOURT-9]. 

Em abril de 1878, o pavilhão onde se expusera o quadro Batalha do Avaí, de Pedro Américo, seria desmontado 

e a madeira vendida, mas Bethencourt sugere empregá-la nas obras do Instituto e é autorizado a fazê-lo pelo 

ministro Carlos Leôncio (16.4.1878) [BETHENCOURT-9].  

Os SOALHOS são feitos de tábuas serradas não apenas de peroba, conforme Bethencourt pensara inicialmente, 

mas também do então mais barato pinho-de-Riga e de outras madeiras. A leva inicial de peroba é adquirida em 

primeira mão, conforme observa Bethencourt a José Bento (27.9.1876): “Reginaldo Gomes da Cunha propõe-

se, no requerimento junto, e conforme a proposta que apresentou, a fornecer, para o Instituto dos Meninos 

Cegos, todo o tabuado preciso para o soalho daquele importante edifício e garantindo a boa qualidade da 

madeira declara poder vendê-la mais barata por ser cortada e preparada em sua fazenda, onde possui 

máquinas apropriadas. [...] Devo declarar que se a madeira em tábuas para soalho que o peticionário se 

propõe a vender for como as amostras que examinei, bem abitoladas em largura e espessura, sendo toda 

sem nenhum defeito como o exige a obra em que se vai aplicar, vindo as tábuas aparelhadas por uma face 

e todas galgadas, é vantajosa a proposta”. 

Bethencourt obtém nova redução de preço para o tabuado de peroba oferecido por Reginaldo (largura 0,33m e 

0,04m, comprimentos 10,40m, 10,20m, 9,90m, 9,70m, 9,40m, 9m, 6m e 4m) e é celebrado o contrato 

(21.10.1876). De Campos, Fonseca & Cia. (14.9.1876) são compradas 66 tábuas de pinho americano (305m); de 
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 O contrato com a firma Leandro de Souza & Moss compreende vigas de lei de 2m a 11m x 0,28 x 0,15 (em ipê, ipê una, 

ipê tabaco, massaranduba, sapucaia, peroba de Campos, angelim-pedra, canela-preta verdadeira, canela capitão-mor, 
canela salsafraz, garapiapunha, oiti, sucupira, garana-parda, jataí, caburaiba, mangabó, peroba-ipê, guarabu ou jacarandá-
tã...), paus de prumo de Subais e do Rio de São João e tábuas de canela-preta (largas, 1ª qualidade). 
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Pinheiro & Guimarães (31.10.1879), 10 dúzias de tábuas de canela larga de 2ª; de Pinheiro & Coutinho 

(31.10.1879), mais 10 dúzias; Leandro de Souza & Moss (29.2.1880) também forneceria 5 dúzias de canela larga 

de 2ª e 6 dúzias de tábuas de pinho de 3ª e João José d'Oliveira & Cia. (31.10.1880), 59 tábuas e 6 dúzias de 

folhas de pinho americano [BETHENCOURT-9]. 

O DESENHO dos soalhos e demais pisos merece estudos detalhados de composição. Na folha de operários de 

julho e agosto de 1876 consta o desenhista João Luiz Corrêa Filho, provavelmente o mesmo João Luiz Corrêa 

que é referido depois, por Bethencourt da Silva (27.12.1880), como arquiteto que desenha a planta da 1º 

pavimento e faz outros trabalhos. 

De agosto de 1876 também é a conta (31.8.1876) de Eduardo Francisco Mariscal, responsável pelos “desenhos 

de estudo dos torreões laterais; estudo da repartição do madeiramento no primeiro andar dos corpos 

laterais; desenho para os mármores da frente; cálculos de madeiras para o segundo andar e [o] mesmo 

para a coberta; desenho da planta do segundo pavimento; estudo da escada prat. capela e vestíbulo; 

desenho da escada da frente etc.”. 

Em certos meses aparece na folha de operários o nome do desenhista Augusto Isac, cujo honorário é mais em 

conta que o de João Luiz Corrêa, e na folha de novembro de 1880 figura o desenhista Augusto Wijdler 

[BETHENCOURT-9].                                                                                                                 

Nenhum dos desenhos foi localizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conta de Eduardo Mariscal.                   Arquivo Nacional 
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Faturas de João Torquato e de Manoel Joaquim Moreira.                                                               Arquivo Nacional 

 

Os LADRILHOS para confecção dos pisos de vestíbulos, circulações e salas do 1º piso vêm de três (ou mais) 

fornecedores: de João Torquato Martins (31.5.1876), 4 mil ladrilhos superiores (preço 60/240.000); de Pinheiro 

& Barboza (30.6.1876), 13.012 ladrilhos ordinários (preço 20/260.240), depois (30.9.1878) 3.000 ladrilhos 

ordinários (preço 28/84.000) e ainda (31.1.1879) 2.000 ladrilhos franceses (80/160.000); de Pinheiro & 

Guimarães (31.10.1879), 3.000 ladrilhos franceses (preço 65/195.000). É provável que tenha havido aquisição 

de ladrilhos (e outros materiais) em 1877, cuja documentação não foi consultada. Bethencourt enviara ao 

ministro José Bento (4.9.1876) cópias dos contratos de fornecimento de materiais para as obras do Colégio de 

Pedro II, Escola de Santa Rita e Instituto dos Cegos. Cada contrato referia-se aos três edifícios, salvo o de 

Manoel Joaquim Moreira (balaustrada e corrimãos de ferro fundido), exclusivo para a Escola de Santa Rita. O 

contrato de Pinheiro & Barboza incluía ladrilhos franceses e o de A.P. d'Almeida & Cia. (do qual não foi 

encontrada fatura referente ao Instituto dos Cegos) referia-se a ladrilhos de mármore natural branco e preto 

em esquadria e em meia-esquadria, a ladrilhos de mármore artificial do autor Boch Frères & Cia. e a ladrilhos 

do autor F. Lausim & Cia., de qualquer desenho escolhido, todos assentes no lugar [BETHENCOURT-9]. 

Em dezembro de 1877, são adquiridos 60 vidros de Manoel Alves Ribeiro, da Casa do Garibaldi (31.12.1877), 

decerto para as JANELAS. Na fatura da oficina de carpintaria arquitetural e marcenaria de S. Vicente (5.5.1878), 

constam caixilhos de vinhático com bandeira dobrada e feitio chanfrado; janela de vinhático dobrado em três 

folhas, chanfrado e almofadado com quinas gregas; seis peças de alisares de vinhático com almofadas de igual 
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feitio; guarnições de vinhático com cimalha em ponta de diamante; marcos de peroba com duas travessas para 

caixilhos feito molduras; marcos de vinhático para janelas; ferragens para a obra [BETHENCOURT-9]. 

Em abril de 1876, aparece, na documentação de féria e contas enviada por Bethencourt a José Bento 

(18.5.1876), a primeira indicação de PINTURA do plano de fachada e dos elementos de ferro fundido, conforme 

relação de materiais adquiridos de Alberto d'Almeida & Cia. [BETHENCOURT-9]. 

Constam da fatura (30.4.1876): 40 kg de alvaiade fino, 4 kg de ocre, 4 kg de vermelhão, 6 kg de aguarrás, 30 kg 

de óleo de linhaça, 4 kg de gesso, 10 maços de pontas de 

Paris, 8 kg de cola, 1 brocha para caiação, 1 pincel chato, 1 

pacote de secante branco, 1 galão de verniz para queimar 

nós e 2 pacotes de pós de sapatos (pó negro de fuligem). 

No mês seguinte, o serviço de pintura prossegue e são 

adquiridos de Alberto d'Almeida, além de várias ferragens, 

materiais de pintura conforme fatura (31.5.1876): 25 kg de 

alvaiade fino, 4 kg de ocre, 2 kg de aguarrás, 2 kg de cola 

da Bahia, 2 kg de cola, 2 brochas para caiação, 1 brocha 

francesa, 200g de secante, 1 pacote de pós de sapatos. Na 

folha de operários de maio de 1876, encaminhada ao 

ministro pelo arquiteto (16.6.1876), figura o pintor 

Joaquim José da Costa, que trabalhara 13 ¾ dias. Da fatura 

seguinte (30.6.1876) constam: 32 kg de vermelhão de 

sapateiro, 5 kg de alvaiade fino, 1 kg e 200 g de secante, 20 

kg de óleo, 10 kg de cola, 4 kg de aguarrás, 2 brochas de 

caiação.  

Fatura de Alberto D'Almeida.        Arquivo Nacional 

Na conta de agosto (31.8.1876) são comprados do mesmo fornecedor 2 kg de verde Paris, 16 kg de óleo de 

linhaça e ½ kg de secante de cor e não há pintor na folha de pagamento de operários. Da folha de outubro 

enviada por Bethencourt (11.11.1876) constam 14 dias de trabalho do pintor Francisco Avelino e neste mês 

haviam sido comprados de Alberto d'Almeida (21.10.1876) 208 kg de vermelhão e 1 kg de verde Paris. A fatura 

de Alberto d'Almeida do fim de 1877
76

 (31.12.1877) refere-se a 16 kg de óleo, 2 brochas grandes e 1 pincel para 

marcar [BETHENCOURT-9]. Na folha de operários daquele mês aparece o modelador Damião José Domingues 

(25 dias); em janeiro de 1878, o modelador Domingues trabalha apenas 5 ½ dias e é substituído pelo 

modelador Hermano Nugues, cuja diária é mais em conta. Em fevereiro de 1878, o modelador é Urbano 

Nugues e de março a junho não consta modelador, quando entra Júlio Rocco, que figura nas folhas de junho a 
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 A documentação de 1877 estava indisponível no Arquivo Nacional, sendo consultados, deste ano, apenas os documentos 

encaminhados em 1878. 
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agosto de 1878. A nota do Armazém Naval de Teixeira Bastos & Fernandes (22.7.1878) refere-se a 3 cilindros 

de metal e 6 bronzes de ferro; a chegada, à mesma época, dos condutores de ferro pode indicar alguma 

relação dos bronzes com os condutores. A próxima fatura de Alberto d'Almeida (31.12.1878) abarca o segundo 

semestre de 1878, relacionando 2 maços de lixa, 32 kg de óleo de linhaça, 16 kg de zarcão, 15 kg de pontas de 

Paris, 1 barrica com 115 kg de vermelhão, 4 brochas para caiação. No início de 1879, a fatura de Alberto 

d'Almeida (31.1.1879) contém mais 2 maços de lixa, 4 brochas para caiação e 2 kg de verde Paris; não há pintor 

nas folhas de operários de janeiro e fevereiro. No segundo semestre de 1879, são comprados do mesmo 

fornecedor 136 kg de vermelhão de sapateiro, 15 kg de cola da Bahia e 25 folhas de lixa (31.8.1879); 70 kg de 

pontas de Paris, 1 maço de lixa francesa, 4 litros de azeite de sebo, 3 kg de alvaiade superior, 1 kg de secante 

de cor, 2 pacotes de pós de sapatos, 2 kg de aguarrás e 5 kg de óleo de linhaça (31.10.1879) [BETHENCOURT-9]. 

A cal necessária à preparação das tintas e das argamassas vem de vários fornecedores, não raro junto com 

outros materiais. Conforme faturas, José Ferreira d'Oliveira entrega 218 hectolitros de cal, 15 barricas de 

cimento, 10 mil tijolos de Marselha, sete ventiladores (30.4.1876) e 20 barricas de cimento de Bolonha 

(30.6.1876). Também são comprados de Marcelino Pereira de Medeiros, conforme nota (30.4.1876), 10 mil 

tijolos furados e na fatura de João Torquato Martins (31.5.1876) constam 3.827 hectolitros de cal de Cabo 

Frio
77

 e 20 barricas de cimento romano. A.C. Gomes & Cia. fornece 20.00 tijolos (31.8.1876) e Silva Monteiro & 

Cia. (31.8.1876), 40 barricas de cimento. Uma fatura de Pinheiro & Barboza (31.10.1876) relaciona 10.750 

hectolitros de cal especial de Cabo Frio, 436 hectolitros de cal comum e 78.200 tijolos compactos e a conta de 

novembro refere-se a 2.000 tijolos compactos, 31.200 tijolos de 6 furos e mais 408 hectolitros de cal especial. 

Entre 1876 e 1880, há várias outras notas de cal de Cabo Frio (José Jorge de Sousa, Ricardo dos Santos, José 

Joaquim Peixoto, Alberto Garcia Marques da Cruz), uma de Costa & Gallo (30.10.1878) referente a “cal de 

pedra e ostras” e algumas notas de cal comum, como as de Alberto Garcia Marques da Cruz (29.2.1880, 

30.3.1880), que também continua a fornecer cal de Cabo Frio (31.7.1880), e a de Pinheiro & Guimarães 

(30.8.1880), que fornece, junto, 300 tijolos de alvenaria. Outros materiais são fornecidos por Pinheiro & 

Barboza: 40.000 tijolos nacionais de alvenaria (12.11.1878) e 200 barricas de cimento (22.11.1878). A partir de 

janeiro de 1879, já na gestão do novo ministro Francisco Maria Sodré Pereira, a obra ganha impulso antes de 

nova redução de verba. À fatura de 8.000 tijolos de F. Paes Leme (30.11.1878) se soma a de 60.000 tijolos do 

barão de Silveiras (15.3.1879). Novas contas de Pinheiro & Barboza referem-se a 10.000 tijolos de Bastos 

(31.1.1879), 68.300 tijolos de 3 furos, 33.700 tijolos de 6 furos e 16 barricas de cimento (31.8.1879), 

complementando o fornecimento anterior, por Manoel Guilherme da Silveira (30.6.1879), de 200 barricas de 

cimento; em 1880, José Ribeiro dos Santos fornece e entrega 12 barricas de cimento (31.8.1880). De Alberto 

d'Almeida são adquiridos 230 kg de chumbo em barra (30.11.1876); dois anos depois são comprados de Silva 

Monteiro & Cia. (12.1878) mais 204 kg de chumbo em barra e de Franklin Álvares (31.12.1878), 3 barris de 

alcatrão da Suécia [BETHENCOURT-9]. 
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 Cal de Cabo Frio é o nome genérico atribuído à cal obtida pela calcinação de conchas que é proveniente do Estado do Rio 

de modo geral [CORONA & LEMOS]. 
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Evidências de preparação para fazer a PLATIBANDA e COBERTURA do edifício aparecem nas faturas 

supracitadas e também em uma anterior de Pinheiro & Barboza (30.6.1876): 5.000 telhas francesas, 73.782 

tijolos de 3 furos, 3.250 tijolos de alvenaria; a mesma firma fornece mais 800 telhas francesas e 1.000 

cumeeiras (31.1.1878). A CORNIJA depende de trabalhos mais elaborados que seriam simplificados em vista da 

redução de despesas. As faturas de Euzébio Pires Ferreira relacionam 67,5 kg de gesso e 30 kg de gesso mais 

fino (28.2.1878), 71 kg de gesso de estuque (30.11.1879), um modelo para a cornija (31.5.1879), execução de 

134m de cornija (31.5.1879, 31.7.1879, 31.8.1879, 30.9.1879, 31.10.1879, 30.11.1879), 220,50m de 

revestimento da cornija e platibandas com ladrilhos, 218,50m de emboço simples, 225,50m de emboço e 

reboco, 62m de faixa da cornija com 12 florões, 134m de massame (leito de pedras) e ladrilho para 

assentamento do cano. As faturas de Manoel Antonio Fernandes (28.2.1879, 31.3.1879, 30.4.1879, 31.7.1879, 

31.8.1879, 30.9.1879, 12.11.1879), que explora pedreira à rua da Assunção, referem-se a 330 carroças de lajes 

para a cornija; a nota de Nunes, Pinto & Alves (31.3.1879, 30.6.1879), com pedreira à Praia da Saudade, diz 

respeito a 14 carroças de lajes para cimalha. João Luiz de Araújo, estabelecido na Praia da Saudade, que já 

vinha fornecendo barro e terra para a obra, apresenta fatura (31.3.1879) referente a pedra e barro para o 

torreão do corpo central e barro para a cornija, e outras faturas (30.6.1879, 31.7.1879, 31.8.1879, 30.9.1879, 

31.10.1879, 31.11.1879, 30.6.1880, 30.9.1880) de alvenaria de pedra e barro para as paredes e de pedras, 

barro e saibro para a cornija e emboço [BETHENCOURT-9]. 

Os CONDUTORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, em ferro fundido, chegam desmontados às docas de Pedro II. A 

primeira encomenda vem no navio a vapor San Martin, procedente do Havre (França), conforme contrato de 

importação celebrado com M. Féraud & Cia. (24.12.1877); da nota de Maurice Féraud (29.4.1878) constam 34 

condutores medindo 547,36m. Bethencourt ratifica depois (29.7.1878) a medida para 568,70m, pois é 

necessário despachar da alfândega, livre de direitos, os cinco volumes com as bocas e bacias e os canos que se 

acham “em seções da fundição”. No ano seguinte são despachadas, livres de direitos, mais duas caixas que 

chegam no vapor Rosse, também procedentes do Havre por encomenda da casa de Féraud, contendo 16 bacias 

de ângulo de ferro fundido para os condutores, conforme fatura (14.11.1879). De Francisco Candido da Costa, 

caldeireiro, latoeiro, funileiro, fundidor, aparelhador de gás e “bombeiro hidráulico da Casa Imperial” 

(13.11.1879) vêm 163,86m de calha quadrada, 55,66m de calha de perlongo, 13,50m de condutor, 5 curvas, 

10kg de chapas, 6 caixas grandes e 6 pequenas para receber as águas das calhas largas, tudo em cobre 

[BETHENCOURT-9]. 

Sobre as ESCADAS DE FERRO do pátio, há faturas de Antonio José Francisco Santiago (30.6.1879, 31.10.1879) 

enumerando dobradiças de escada, cavilhas, cavilhões, chapas de metal, chavetas, estribos, parafusos e outras 

ferragens que podem indicar a montagem, por operários da própria obra, das escadas e elementos de ferro; 

Santiago fornece quase todas as peças de maquinário da obra (ferragens, ganchos para moitão...), além de 

material para o depósito d'água (31.8.1878), mas há também faturas de Manoel Joaquim Moreira (30.6.1878), 

da Imperial Fábrica de Fundição de Ferro e Bronze (3.10.1880) e de Costa Ferreira & Dias, fundidores da casa 
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imperial (guincho com roda dentada). Na nota (30.6.1879) da “Companhia Manufactora de Material para 

construção”, fabricante de bondes e vagões, figuram 6 vãos para esquadria com apainelamentos, ao preço 

total de 3:420.000, possível referência a parte das GRADES de mezaninos ou às CLARABÓIAS [BETHENCOURT-

9]. 

Sobre os ELEMENTOS DE FERRO FUNDIDO ― grades de mezaninos, balaústres de sacadas  ― das fachadas, 

não foram encontradas outras referências ao Instituto dos Meninos Cegos. É provável que o fornecimento 

tenha sido em 1877 ou no período 1879-80 e a procedência seja de um dos empreiteiros que naquela época se 

habilitaram, por suas condições artísticas, a concorrerem para o fornecimento destes elementos nas obras do 

Império a cargo de Bethencourt da Silva, aparecendo com frequência propostas em nome de Manoel Joaquim 

Moreira & Cia., de Luiz Lopes Schmeyer & Cia., de Röhe Irmãos, da Companhia Manufactora de Material para 

construção e de Miguel Couto dos Santos da Imperial Fábrica de Fundição de Ferro [BETHENCOURT-9]. 

Conforme informa Bethencourt da Silva, Miguel Couto dos Santos forneceu as escadas de ferro para o edifício 

da Secretaria do Império (1874) e Manoel Joaquim Moreira & Cia. foi o vencedor das concorrências para 

balaústres e outros elementos de ferro fundido das escolas da Glória (1873) e de Santa Rita (1876). No caso da 

Escola de Santa Rita, o contrato preparado por Bethencourt e encaminhado ao ministro José Bento (4.9.1876) 

reporta-se à “balaustrada e corrimãos de ferro fundido necessários às escadas de cantaria do mesmo 

edifício” e inclui o assentamento no lugar, com a seguinte observação: “Todo este trabalho será em tudo 

executado conforme os desenhos cotados, rubricados e apresentados pelo arquiteto das obras, que por 

conta dos empreiteiros mandará retirar o que não estiver feito com a indispensável perfeição” 

[BETHENCOURT-9]. 

As obras de execução do projeto de Bethencourt da Silva para o Instituto demoram mais do que o previsto, em 

vista do orçamento apertado. Em todos os relatórios de Benjamin Constant e dos ministros do Império, o ritmo 

lento dos trabalhos é atribuído à pouca verba aprovada pelo Congresso para a obra. 

No relatório de 1875, referente ao ano anterior, João Alfredo refere-se às obras, que “por falta de meios não 

tiveram o adiantamento que fora para desejar”; Luís Pedreira do Couto Ferraz, visconde de Bom Retiro e 

comissário do Governo no Imperial Instituto, externa em relatório anexo (2.5.1875) sua preocupação: “é 

urgentíssimo concluir o vasto prédio que para ele se está construindo na praia da Saudade, porque só 

assim se lhe dará o preciso desenvolvimento” [OLIVEIRA-4]. 

O ministro José Bento, ao apresentar à Assembleia Legislativa, em 1877, seu primeiro relatório,
78

 tenta obter 

mais recursos: “Prosseguem, ainda que lentamente, as obras do edifício destinado para o Instituto, as quais 

estariam certamente em melhor pé de adiantamento, se mais avultados fossem os meios disponíveis”. Nos 

relatórios anexos, o comissário interino do Governo, Antonio Candido da Cunha Leitão, comenta (19.11.1876) 
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 Relatorio apresentado à Assembléa Geral Legislativa na primeira sessão... pelo Ministro e Secretario de Estado dos 

Negocios do Imperio conselheiro Dr. José Bento da Cunha e Figueiredo, Rio de Janeiro, Typographia Nacional, 1877 [MNI]. 
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que, da construção, depende em grande parte o bom funcionamento do Instituto e “muito é de sentir-se a 

morosidade com que vai sendo construído o importante prédio destinado ao seu definitivo 

estabelecimento”; Benjamin Constant destaca (20.7.1876) a “extrema lentidão” das obras, em consequência 

“da insuficiência de quantias que têm sido anualmente destinadas àquela construção” [FIGUEIREDO]. 

A dificuldade de levar as obras adiante se torna maior quando é ordenada nova redução de despesas. 

Observa Bethencourt ao ministro Carlos Leôncio da Silva Carvalho (21.2.1878): “No intuito de reduzir as 

despesas que se estão fazendo com as obras do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, acabo de reduzir de 

metade o pessoal que ali estava trabalhando até que V. E.ª se digne de resolver a respeito da marcha 

futura daquelas obras”. E complementa, em argumentação que, naquele momento, garantiria a continuidade 

da obra: “À vista do material que ali existe [...] pouco mais haverá que gastar doravante no espaço de 

alguns meses”. Havia também, contratos já firmados anteriormente a essa data, cuja entrega de materiais se 

faria no ano de 1878 e anos seguintes [BETHENCOURT-9]. 

Novo aviso ministerial (26.2.1878) sobre as obras do ministério do Império tornaria impraticável completar 

todo o edifício de uma só vez. Bethencourt da Silva informa a Carlos Leôncio (27.2.1878) ter expedido ordens 

para cumprir o que foi ordenado, determinando a paralisação das obras de execução de seu projeto para a 

Escola Normal [BETHENCOURT-9] e, ainda... 

... Que nas obras do edifício destinado ao Instituto dos Meninos Cegos, se interrompam todos 

os serviços relativos ao resto do edifício, e que doravante se limitem os trabalhos unicamente 

na parte que já se acha coberta, de modo a que para ali se realize, no menor tempo possível, a 

mudança dos alunos do mesmo Instituto. 

O Instituto demandava, então, dupla despesa, pois além das obras da sede própria, fazia-se a conservação do 

prédio que ocupava na praça da Aclamação. Mas o corte orçamentário trazia também outro pressuposto neste 

momento de verbas escassas e de incremento da industrialização: a de que a ornamentação arquitetônica era 

uma prática cara e supérflua. Em 1874, Francisco Pereira Passos já se referira, em parecer reservado ao 

ministro João Alfredo (23.10.1874), aos trabalhos de estuque do salão do grau do externato do Colégio Pedro II 

(projeto de Bethencourt da Silva), em execução por “um dos melhores artistas desse gênero no Rio”, como 

um “luxo” que custaria soma considerável e que talvez não estivesse “em relação com a arquitetura do 

edifício nem com o fim para que ele serve”; ainda assim, a despesa fora autorizada
79

. No mesmo ano de 1874, 

a importação de estátuas e vasos de ferro fundido para a Escola da Glória (projeto de Bethencourt), também 

autorizada, mereceu as seguintes palavras do diretor da 2ª Diretoria da Secretaria de Negócios do Império, 

Campos de Medeiros (3.11.1874): “A única observação a fazer sobre esta proposta é que não se trata de 

uma despesa necessária e nem sequer útil mas simplesmente suntuária. Entretanto não parece descabida 

para o elegante edifício”. Em 1878, o corte orçamentário atinge diretamente a ornamentação arquitetônica, 
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 O salão e a escadaria do Colégio Pedro II são objeto de tombamento federal pelo IPHAN. 
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como informa Bethencourt da Silva no mesmo ofício ao ministro Carlos Leôncio (27.2.1878), em cumprimento 

ao aviso ministerial [BETHENCOURT-9]; sobre o Instituto dos Meninos Cegos, diz ter determinado ainda...  

... que nas obras referidas deste Instituto cuja continuação V. Ex.ª permite, e bem assim nas que se 

estão efetuando no prédio da rua da Guarda Velha em que deve estabelecer-se o Liceu de Artes e 

Ofícios e naqueles edifícios em que se acham a Academia das Belas Artes, o Internato e Externato do 

Colégio de Pedro 2º, se complete unicamente o que for indispensável para poderem estas escolas 

funcionar com a necessária regularidade, suspendendo-se qualquer trabalho de pura 

ornamentação. 

Mais um aviso do ministro Carlos Leôncio (11.11.1879) determina a paralisação de obras públicas. No fim de 

1879, Bethencourt devolve aos cofres públicos 10:000 do orçamento anual das obras do Instituto e pede que 

lhe adiantem 5:000 (27.12.1879); recebe 3:000 [BETHENCOURT-9]. 

Iniciada a gestão do ministro Afonso Celso de Assis Figueiredo, Bethencourt da Silva argumenta (11.2.1880), 

com o intuito de levar a obra adiante [BETHENCOURT-9]: 

De acordo com o que me foi transmitido, de ordem de V. Ex.ª, pelo Ilm.º Dr. Diretor da 2ª 

Diretoria da Secretaria de Estado dos Negócios do Império, tenho a honra de informar a V. 

Ex.ª que conquanto não seja possível na deficiência da verba ―obras― dar ao edifício do 

Instituto dos Cegos o impulso preciso para rapidamente concluí-lo, todavia me parece 

indispensável no mínimo, para o prosseguimento de seus trabalhos, que V. Ex.ª me autorize a 

despender a quantia de quatro a cinco contos de réis mensalmente. 

Esta despesa, conforme V. Ex.ª compreende, sem falar no aumento da construção do edifício 

terá a grande vantagem de poupar aos cofres públicos o desperdício de grandes somas já 

gastas naquela obra e ainda de materiais em ser, cuja importância se eleva a mais de 

100:000.000, sendo certo que na maior parte esses materiais só poderão ser ali aproveitados 

pelas dimensões especiais daquele edifício. 

Se V. Ex.ª não ordenar o prosseguimento das obras, grande parte do vigamento e mesmo uma 

ala de madeiramento da frente expostos a chuvas, assim como os frechais, irão apodrecendo. 

Entretanto para remover muitos desses inconvenientes, progredindo também, embora 

lentamente, aquela construção, basta que V. Ex.ª me habilite com essa já mencionada 

autorização de quatro ou cinco contos de réis mensalmente, ou antes a de vinte e cinco 

contos de réis neste exercício, por isso que assim poderei gastar, pela compra de algum 

material, maior quantia em um mês, compensando depois por menor dispêndio no mês 

seguinte, sem prejuízo da respectiva totalidade. 

O fornecimento de cantaria por Bernardino Ribeiro Nunes & Joaquim Pinto da Silva Pereira é interrompido e 

Bethencourt pede ao ministro (4.3.1880) que seja liberada a caução de praxe nos contratos, “pois tendo já 

recebida a cantaria por boa, sem se haver dado reclamação alguma e estando atualmente interrompido o 

fornecimento nenhuma dúvida pode haver que tenha de ser resolvida por esse depósito”. E complementa: 

“Se o fornecimento tiver de continuar far-se-á de novo outra caução proporcional à cantaria fornecida”. Na 

carta de Bernardino & Joaquim (3.3.1880), eles solicitam o levantamento do depósito “em consequência de 
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haver o Governo Imperial mandado parar aquelas obras e de haver ali grande porção de cantaria para ser 

aplicada” [BETHENCOURT-9]. 

A última conta de cantaria (31.12.1879), encaminhada por Bethencourt no início de 1880 (26.1.1880), refere-se 

apenas a perfurações para buchas (872) e parafusos (564) e 10 ¾ dias de serviço de um oficial, mas o 

pagamento não se dá sem certo impasse. O despacho da 2ª Diretoria (17.2.1880) informa que o recente aviso 

(14.2.1880) concedia a Bethencourt da Silva a verba mensal de 3:000.000 para a continuação das obras do 

Instituto dos Meninos Cegos e do Liceu de Artes e Ofícios; outro despacho (28.2.1880) determina pagar, porém 

observa que as obras que se mandou suspender pelo aviso de 11.11.1879 não podem continuar; o despacho da 

3ª Diretoria (11.3.1880) lembra que o aviso de 14.2.1880 deve ser, então, cancelado. Mas prevalece a verba 

concedida. A verba média mensal para as obras do Instituto, de 12:500.000, que passaria a 5:000.000 segundo 

estimativa de Bethencourt da Silva (27.2.1879), fica limitada a 3:000.000, incluindo-se nesta verba, além das 

obras do Instituto dos Cegos, as do Liceu e também as da Escola Politécnica, como informa o arquiteto 

(28.5.1880) ao novo ministro, barão Homem de Mello [BETHENCOURT-9]. 

A obra corre normalmente, portanto, entre o fim de 1872 e o início de 1875 e ganha impulso entre junho de 

1875 e fevereiro de 1878, quando Bethencourt reduz o contingente de operários pela metade, interrompe os 

serviços e é quase obrigado a suspender a construção, mas consegue assegurar a continuidade da parte do 

edifício já coberta (ou em vias de ser) sob a argumentação da conclusão rápida. O argumento era forte, mas a 

tarefa, irrealizável, em vista do corte drástico de verba com redução da equipe na obra, resultando daí o ritmo 

ainda mais lento do trabalho. 

A folha de féria, que em janeiro de 1878 enumerava 139 operários, em abril de 1880 passa a 17; em maio de 

1880, são apenas 4. São dispensados o encarregado Lourenço Tavares, o mestre carpinteiro Antonio Fernandes 

e José Ferreira Cardozo, o mestre pedreiro Francisco Joaquim d'Almeida e os apontadores V. Liberalino 

d'Albuquerque e Fernando José de Meneses, que haviam acompanhado quase toda a obra. Em junho de 1880, 

há somente 5 serventes e a folha vai aumentando mais para o fim do ano, com 26 operários no mês de outubro 

e 31 em novembro [BETHENCOURT-9]
80

. 

No final de 1880, o arquiteto pede ao ministro Homem de Mello (4.11.1880) a continuidade da verba de 

3:000.000 (três contos de réis) para as obras do Instituto e do Liceu no ano de 1881  [BETHENCOURT-9]. O 

último ofício consultado de Bethencourt da Silva data do final de 1880. 
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Nos relatórios ministeriais à Assembleia Legislativa dos anos de 1880-1881 (Manoel Pinto de Souza Dantas) e 

1881-1882 (Rodolpho Epiphanio de Souza Dantas)
81

, não são citadas obras referentes ao Instituto. O fato é 

elucidado no relatório de 1882 do ministro Pedro Leão Velloso: “as obras do novo edifício em construção na 

Praia da Saudade, que haviam sido suspensas por falta de meios, tiveram algum andamento no corrente 

exercício”; no ano seguinte, o ministro Francisco Antunes Maciel relata que “tem continuado lentamente, 

pela exiguidade dos meios concedidos, a construção, na praia da Saudade, do edifício destinado ao 

Instituto”.
82

 

O ministro João Florentino Meira de Vasconcellos dá notícia, em 1885, do orçamento em 1884: “Prosseguem 

na praia da Saudade, em Botafogo, as obras do edifício destinado ao Instituto, com as quais se tem 

despendido no corrente exercício a quantia de 9:398$347”.
83

 O próximo ministro, Ambrósio Leitão da 

Cunha, o barão de Mamoré, informa a continuidade, em 1885, da obra que “pouco impulso tem recebido pela 

escassez de verba votada para a sua continuação”; a situação persiste no ano seguinte (1886) e, em 1887, ele 

comunica a impossibilidade de repassar o produto da venda das apólices do patrimônio para as obras do 

Instituto.
84

 

Na verdade, são suspensas (1887) todas as obras públicas na praia da Saudade, “inclusive, portanto, as do 

edifício que se destina a este Instituto”, conforme expõe o ministro José Fernandes da Costa Pereira Júnior, 

ao solicitar a dotação orçamentária:
85

 

Segundo as informações que no ano passado vos foram prestadas, tinha sido já despendida 

com as obras daquele edifício a quantia de 1.054:267$836, e a sua conclusão era orçada na 

de 1.300:000$000, sendo que para poder estabelecer-se desde logo o Instituto em uma parte 

do mesmo edifício seriam precisos 180:000$000. 

A Câmara dos Senhores Deputados, por ocasião de votar, em 3ª discussão, a proposta de 

orçamento das despesas do Ministério do Império para o corrente exercício, resolveu que, 

por conta do patrimônio do Instituto, corressem as despesas indispensáveis a fim de que ele 

pudesse funcionar ali; mas o Senado não adotou esta ideia, com o que se conformou afinal a 

mesma Câmara. 
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A referida comissão lembrou, porém, como mais adequada solução, à semelhança do que fez 

quanto às edificações para a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, que fosse proposto o 

crédito necessário para conclusão da parte indicada do edifício, única que se acha adiantada. 

Esse crédito não pode ser inferior a 230:000$000, compreendendo não somente a quantia de 

180:000$000, como também o mais que se faz mister para trabalhos complementares, tais 

como a canalização da água e do gás, o nivelamento e aterro do pátio central e dos terrenos 

laterais, e muros. 

Em 1888, a ordem do ministério é sustar as obras e resguardar, da ação do tempo, as partes já erguidas [RE-3]. 

O ministro Antonio Ferreira Vianna insiste (1888) na liberação da verba:
86

 

Desde 1864 o Instituto ocupa um terreno particular, insuficiente pelas proporções e mal 

distribuído, cujo arrendamento e reparos têm até hoje custado quantia superior a 

70:000$000. 

Em terreno situado à praia da Saudade foi encetada em junho de 1872 a construção de um 

edifício apropriado ao Instituto, pouco tendo adiantado as obras até o ano de 1887 por causa 

da insuficiência dos recursos, e estando suspensas desde o ano passado em virtude da 

supressão do crédito que se votava na Lei do orçamento. 

Calcula-se em 1:300:000$000 a conclusão das obras, com as quais já se tem despendido 

cerca de 1.055:000$000. Entretanto, mediante a despesa de 230:000$000, 

independentemente da terminação de tais obras, poderá o Instituto ser acomodado, com 

grande vantagem para o serviço e economia para os cofres públicos, na parte do edifício que 

se acha adiantada. 

No fim do ano seguinte, advém a república e ventos favoráveis perpassam a praia da Saudade. Em plena 

efervescência política, os novos setores do governo republicano procuram prédios onde se instalar e Benjamin 

Constant, então ministro do Governo Provisório (1889), aconselha o diretor do Instituto dos Cegos a se mudar 

o quanto antes [HILDEBRANDT-2]. Quando ele se torna ministro da Instrução Pública, Correios e Telégrafos 

(1890) é transferido para seu ministério o Instituto, que na nova ordem ficara no Ministério do Interior, como 

ficou a ‘velha guarda’ de arquitetos e engenheiros do império, incluindo Bethencourt da Silva. Em junho de 

1890, as obras do Instituto passam ao engenheiro do Ministério da Instrução, Evaristo Xavier da Veiga — um 

dos fundadores e sócios (1862) do Instituto Politécnico Brasileiro [CAVALCANTI-2], que participara das obras na 

cúpula da Candelária, como Bethencourt [TELLES]. No dia 9 [DOU 12.6.1890], o Ministério do Interior informa, 

ao da Instrução, a ordem dada a Antonio de Paula Freitas: 

Ao cidadão Evaristo Xavier da Veiga, engenheiro do Ministério dos Negócios da Instrução 

Pública, Correios e Telégrafos, devem ser entregues não só a direção e administração das 

obras já autorizadas pelo do Interior nos estabelecimentos transferidos para o primeiro, mas 

também as plantas, projetos e orçamentos respectivos. 
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Em 1890, realizam-se os serviços mais necessários para a mudança do então Instituto Nacional dos Cegos para 

o prédio-sede na praia da Saudade. Fornecem-se materiais de construção e encomendas de “materiais, 

objetos e ferramentas” estão para chegar no paquete Entre Rios [DOU 20.10.1890]; obras de ESGOTO estão 

em execução, como informa o ajudante Luiz Monteiro de Barros (19.11.1890), em nome do engenheiro fiscal 

do governo junto à Companhia City Improvements, [DOU 6.12.1890]. Em outubro, pedem-se providências ao 

ministro do Brasil na França para despachar, livres de direitos, as FERRAGENS encomendadas [DOU 

31.10.1890]. 

A persistência de Constant surte efeito; realiza, assim, seu sonho de ver o Instituto instalado no lugar que 

escolheu. A inauguração ocorre com o prédio em construção, arrumado às pressas para a cerimônia de posse e 

entrega das obras, que é matéria no Diário Oficial [DOU 17.12.1890]: 

Aos 27 dias do mês de novembro de 1890, achando-se presentes no edifício que se está 

construindo na praia da Saudade desta Capital Federal, os cidadãos major João Luiz de 

Bittencourt Costa, subsecretário e representante do Ministro da Instrução Pública, Correios e 

Telégrafos, general Dr. Benjamin Constant Botelho de Magalhães, que, por justo 

impedimento, deixou de comparecer, Dr. Evaristo Xavier da Veiga, engenheiro das obras do 

Ministério da Instrução Pública, Correios e Telégrafos, Dr. Joaquim Mariano de Macedo 

Soares, diretor do Instituto Nacional dos Cegos, José Jacintho da Rocha Lima, ecônomo do 

Instituto, João Torquato Martins Ribeiro, mestre geral das obras, e eu Antonio Ferraz Rebello 

Junior, escriturário arquivista do Instituto; declarou o mesmo engenheiro, Dr. Evaristo 

Xavier da Veiga, que, por ordem do Sr. do Ministro da Instrução Pública, Correios e 

Telégrafos, general Benjamin Constant Botelho de Magalhães, entregava, como efetivamente 

entregou, ao diretor do Instituto Nacional dos Cegos, ministério fez entrega ao diretor do 

Instituto Nacional dos Cegos, Dr. Joaquim Mariano de Macedo Soares, a parte do edifício em 

construção que já se acha terminada e que foi julgada em condições de ser habitada; e nesse 

mesmo dia, e em ato contínuo, iniciou-se a mudança do Instituto Nacional dos Cegos, do 

prédio que atualmente ocupa na Praça da República nº 17, para o novo edifício, sito na praia 

da Saudade. 

E para constar lavrou-se o presente termo de inauguração e posse que vai assinado pelos 

cidadãos acima mencionados.  

João Torquato Martins Ribeiro, que acompanhara por muito tempo a obra no tempo de Bethencourt da Silva 

(fizera os alicerces e fornecera ladrilhos, cal etc.), retornara, assim, como “mestre geral das obras”. A 

construção estava acelerada em novembro; em julho, a despesa de fornecimento de materiais para a obra 

havia sido de 1:691$500 [DOU 23.8.1890]; em outubro, de 3:692$965 [DOU 31.10.1890] mais uma conta de 

2:218$805 [DOU 4.12.1890]; no mês de dezembro, totaliza 12:073$808 [DOU 12.12.1890]. 

A transferência do Instituto para a nova sede só se ultima no ano seguinte, pois o diretor do IBC Joaquim 

Mariano de Macedo Soares lembra o falecimento de Constant no mês anterior ao comunicar (26.2.1891), ao 

Ministério de Instrução Pública, Correios e Telégrafos, haver concluído, nesse dia, a mudança [MACEDO 

SOARES]. 



INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT NA URCA... 

 

 
 

118 

Gastão Cruls observa que o Instituto teria se instalado na nova sede em 1890, “antes de totalmente concluído 

o edifício” [CRULS] e Brasil Gerson, que a sede definitiva “teve sua construção iniciada em 1872 para só 

chegar ao seu fim em 1900” [GERSON]. Antenor Nascentes menciona ter-se dado em 1896 a “inauguração da 

metade do edifício do Instituto” [NASCENTES] e o DGPC alude ao mesmo ano: “a primeira metade da 

construção só ficou pronta em 1896”. Noronha Santos relata que as obras foram iniciadas em 1872 e “tão 

demorada correu essa construção que, ainda em 1898, decorridos vinte e seis anos de sua iniciação, estava 

longe de ser ultimada. Só estava pronta a metade do edifício planejado. A outra metade apenas tinha 

construídas as paredes mestras do pavimento térreo”. Sendo o edifício “inaugurado em parte a 20 de 

setembro de 1896”, as obras prosseguiram e “só trinta anos depois, em 1902, foram ultimadas 

completamente as obras do Instituto Benjamin Constant” [NORONHA SANTOS]. 

Na 1ª edição (1878) de seu livro, cuja pesquisa fora concluída no ano anterior, Moreira de Azevedo comenta 

que as obras do Instituto haviam sido iniciadas poucos anos antes; na 3ª edição da mesma publicação (1969), já 

consta que o prédio foi inaugurado pela metade, em 20 de setembro de 1896, “com alojamento capaz de 

abrigar 200 alunos” — a execução do projeto definitivo pela metade também reduzira a capacidade de alunos 

à metade da estimativa inicial. 

Com o falecimento de Constant, assume a pasta o ministro do Interior João Barbalho Uchôa Cavalcanti, que 

informa, no relatório da Instrução Pública, Correios e Telégrafos (1891):
87

 

Continuadas as obras do edifício destinado ao Instituto, na Praia da Saudade, tratou o Diretor 

de ativar a sua mudança, não só porque a antiga casa não comportava mais o número de 

alunos e empregados, como porque custava ao Tesouro não pequena despesa. 

A mudança só pôde ficar concluída em 26 de fevereiro do corrente ano. Instalado o Instituto 

em seu novo edifício, têm sido empregados pela diretoria os maiores esforços para que sejam 

vencidas as dificuldades, que naturalmente deveria encontrar, já por causa dos trabalhos de 

construção que continuam a se fazer, já por falta das acomodações necessárias para as 

diversas repartições, que estão funcionando em compartimentos provisórios. 

Cavalcanti comenta, no mesmo relatório (1891), que “não puderam ainda funcionar as oficinas de tipografia 

e encadernação, por não ter vindo ainda da Europa o material, que a comissão científica, que acaba de 

chegar, foi incumbida de adquirir”.  

No período são feitos alguns PISOS COMPLEMENTARES e instaladas GRADES INTERNAS, pois Macedo Soares 

solicita (26.2.1891) autorização ministerial “ao mestre encarregado das obras do Instituto de fazer os 

trabalhos que são necessários para boa acomodação dos alunos e empregados; tais como: agradeamento 
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de ferro para as salas destinadas às oficinas, assoalho de madeira para as salas dos refeitórios” [MACEDO 

SOARES]. 

Em 1893, o ministro da Justiça e Negócios Interiores Fernando Lobo Leite Pereira dá notícia das oficinas 

tipográficas, “montadas com o grande material trazido da Europa pela comissão de professores cegos que 

ali foram adquiri-lo”. 

Conforme se nota, o Instituto Benjamin Constant passa, nesta época (1892-1893), a integrar o novo Ministério 

da Justiça e Negócios Interiores, no qual permanece até a criação do Ministério dos Negócios da Educação e 

Saúde Pública (1930). O ministério encontra-se, ainda, sob processo de fusão das pastas do Interior, da 

Instrução e da Justiça, como informa Fernando Lobo no mesmo relatório (1892-1893) — motivo que declara ao 

resolver “reduzir o número de engenheiros” que estavam dirigindo obras no Ministério do Interior, 

dispensando (19.4.1892), para este fim, “o engenheiro[
88

] Francisco Joaquim Bethencourt da Silva, e os seus 

auxiliares engenheiros Bernardo Ribeiro de Freitas e Lourenço Tavares” e encarregando das obras “o 

engenheiro Henrique José Alvares da Fonseca, que já tinha o mesmo encargo no Ministério da Instrução, 

sendo designados os engenheiros Annibal Bevilacqua e Francisco Augusto Peixoto para seus ajudantes”.
89

 

Em junho de 1891, Henrique José Alvares da Fonseca fiscaliza várias obras do Ministério do Interior, e Evaristo 

Xavier da Veiga, que inaugurara as obras do Instituto de Cegos, examina e dá parecer sobre as construções em 

curso na cidade [DOU 25.12.1892]. 

A dispensa de Bethencourt — e de sua equipe — é um destes enigmas sobre os quais só se pode especular. 

Parece acenar para a redução de pessoal no novo escritório de obras, que não poderia reunir engenheiros (e 

arquitetos) de três ministérios. Mas pode haver outras razões. Bethencourt preparara (1890) o salão provisório 

no Palácio de São Cristóvão, na Quinta da Boa Vista, para a reunião da Assembleia Constituinte e a obra havia 

sido considerada, por alguns, ‘dispendiosa’ [ver 8] — palavra que, na perspectiva do governo, desqualificava 

qualquer trabalho, independentemente dos resultados. Entende-se melhor, assim, o elogio de Fernando Lobo, 

no relatório da Justiça e dos Negócios Interiores, aos “bons serviços” de Henrique Fonseca, referindo-se à 

habilidade do engenheiro em lidar com a exígua dotação orçamentária do ano anterior. No relatório de Lobo 

na pasta do Interior (1892)
90

 elucida-se um outro ponto: após a reunião da Constituinte no salão provisório do 

Palácio de São Cristóvão, os deputados quiseram retornar logo ao edifício onde antes estavam na rua da 

Misericórdia (antiga Cadeia), já ocupado pela Inspetoria Geral de Higiene, que seria transferida para o prédio 
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onde funcionava o Liceu de Artes e Ofícios, o qual, por sua vez, com a proximidade das aulas, seria transposto 

para alguns salões do Paço Imperial na praça XV; quem conta é Fernando Lobo. É fácil imaginar a reação de 

Bethencourt da Silva, fundador e diretor do Liceu, diante da intempestiva ideia de mudanças de efeito cascata. 

O quesito ‘verba’ tem sua importância. Bethencourt tende à experimentação de soluções para obter o que, a 

seu ver, seria o melhor resultado possível, recusando-se a sacrificar a arquitetura por causa de prazos e 

orçamentos apertados — circunstância que não lhe angaria simpatia em certos círculos do governo. Ademais 

— e este talvez seja realmente o cerne da questão —, Bethencourt é um arraigado defensor da Academia de 

Belas-Artes em uma fase de desentendimentos com a Escola Politécnica e sua posição é francamente 

monarquista [ver 8]. É sintomático, poder-se-ia dizer, o fato de não haver participado das obras do Instituto 

quando recomeçaram, embora possa ter sido, simplesmente, falta de tempo — por parte do arquiteto ou por 

parte de Benjamin Constant, que queria inaugurar o edifício sem mais delongas ou preocupação com detalhes 

que, com a pressa, talvez considerasse supérfluos.   

Os relatórios de Henrique José Alvares da Fonseca, assim como os do engenheiro Francisco Peixoto que o 

sucede, são, de fato, escritos com uma minúcia não habitual na descrição das obras públicas; graças a este 

cuidado, podemos hoje saber um pouco mais sobre a finalização da primeira etapa de obras e adaptações 

iniciais no prédio-sede do Instituto Benjamin Constant. 

Em 1893, destacam-se as obras no TELHADO, SOALHOS, CALHAS, CONDUTORES, ESQUADRIAS e FERRAGENS, 

e PINTURA da parte construída, aparelhando-se a outra, conforme relata o engenheiro Henrique Fonseca 

(31.12.1893) ao ministro Alexandre Cassiano do Nascimento, ao dar conta do orçamento de 50:000$ para a 

obra iniciada pelo seu antecessor [Evaristo Xavier da Veiga] e externar a opinião de que se devia completar a 

seção direita do edifício, cuja despesa seria de cerca de 25:000$000:
91

  

Com essa importância [50:000$] concluiu-se o telhado, revestindo-se externamente e parte 

internamente; soalhou-se e forrou-se o terceiro pavimento e parte do segundo; colocaram-se as 

calhas e condutores; construiu-se e assentou-se toda a esquadria, com as suas respectivas 

ferragens, bem como pintou-se a parte da construção concluída, aparelhando-se a outra parte. Os 

aposentos concluídos foram entregues ao diretor do estabelecimento, ficando a continuação das 

obras dependendo de nova autorização. 

É de lastimar que não fosse consignada na lei do orçamento do corrente exercício qualquer 

importância destinada à continuação da construção deste edifício, principalmente para a conclusão 

da dependência do mesmo, a que acabo de me referir, despesa essa calculada aproximadamente em 

25:000$000. 

Em meus relatórios anteriores, referindo-me à construção deste edifício, tenho mostrado a 

quantidade de trabalhos realizados e abandonados completamente à ação do tempo, incluindo no 

número deles, a cantaria espalhada na grande área do terreno que circunda essa construção. 

Desde que em cada exercício fosse consignada na lei do orçamento qualquer quantia para o 

andamento das obras, elas continuariam, embora morosamente, conseguindo-se com isso não 
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Nacional, 1894 [MJNI-3]. 
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somente aproveitar-se a grande quantidade de trabalhos e materiais abandonados, como também 

fazer desaparecer o mau efeito que atualmente produz a parte construída da fachada principal. 

O projeto geral do edifício é correto e de um efeito agradável.  

O comentário final de Henrique Fonseca alude ao projeto inteiro, mas ele propõe apenas fechar a ala posterior 

da direita, cuja construção fora interrompida — isto fica claro, pelo valor do orçamento. 

Desse período, algumas faturas referem-se aos serviços relatados por Fonseca, mas a obra é tocada por 

administração direta.
92

 No final de 1892, a conta de Joaquim Francisco da Conceição (31.12.1892) indica 

PINTURA INTERNA: “caiação em diversos dormitórios, enfermarias e mais dependências” [IBC-6].  

Pode-se ter uma ideia da situação das INSTALAÇÕES PREDIAIS. A “Empreza d'Obras Publicas no Brazil” ― 

Seção de Eletricidade, Serviço Telefônico ― apresenta nota (31.12.1892) de contrato anual de “aluguel do 

aparelho telefônico n° 6579”. Uma conta da “Société Anonyme du Gaz de Rio de Janeiro” se reporta ao mês 

de março de 1893 [IBC-6]; a “canalização do gás e colocação dos respectivos aparelhos para a iluminação de 

diversos aposentos do edifício” fora autorizada em abril de 1892.
93

 Em 1892, haviam sido fornecidas e 

instaladas, por Macedo & Irmão, duas latrinas [DOU 25.7.1892]. De Macedo & Irmão também é a nota 

(30.3.1893) de uma banheira de zinco com fundo de madeira, torneiras e chuveiro de cobre, esguicho com 

espalhador, válvulas, registros e outros materiais hidráulicos, incluindo colocação no lugar, além de 186 kg de 

chapa de zinco e trabalho de servente e materiais para forrar os assoalhos e divisões dos banheiros; a 

especificação de colocação de coberturas de chapa de ferro nos banheiros dos empregados evidencia que se 

tratava de construção externa. Há outra nota de Macedo & Irmão (29.4.1893) de válvulas para as bacias da 

cozinha, tubos de chumbo, ralos de cobre e outros materiais para os banheiros, lampião com uma luz para gás 

e também divisões de madeira com portas, ferragens e pintura no pavimento térreo, para os alunos, além de 

vários reparos nas instalações hidráulicas, constantes destas faturas e de outras posteriores, como o conserto 

na bomba de alta pressão (31.1.1894). A fatura (9.5.1893) de Severino Silvestre Alves (caldeireiro, latoeiro, 

funileiro, fundidor, bombeiro hidráulico, fabricante de fogões e aparelhador de gás, com oficina a vapor) inclui 

16m de cano galvanizado, 13 kg de ferro galvanizado para a frente do fogão, 16 kg de ferro fundido em 

couraça, 1 grade de ferro para janela 125 x 65cm [mezanino] com entrada para o cano, incluindo fretes e 

carreto de cano e escada; 50 kg de chapa galvanizada para forrar os portões e 15 kg de tinta a óleo ― zarcão ― 

para grades e portas. No ano seguinte, Ramos da Costa & Cia., sucessor de Severino Silvestre Alves, fornece, 

segundo fatura (9.1.1894), 2 fornos grandes de ferro batido grosso para fogão, 20 m de cano de ferro grosso 

com chapéu para chaminé e outros materiais para o fogão e chaminé [IBC-6]. 

                                           
92

 Solicita-se ao MF o pagamento da quantia de 1:924$600 aos “operários que trabalharam nas obras do Instituto Benjamin 
Constant” [DOU 15.5.1893]; há outras solicitações neste sentido. Os materiais e outros serviços na obra totalizam 
1:177$800, a serem pagos por solicitação do Ministério da Justiça e Negócios Interiores (aviso 1046, 8.3.1893) [DOU 
20.5.1893]. 
93

 Para estas obras, o diretor do IBC é autorizado pelo ministro da Instrução Pública, Correios e Telégrafos (30.4.1892) “a 

despender até a quantia de 323$500” [DOU 7.5.1892]. 



INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT NA URCA... 

 

 
 

122 

DIVISÓRIAS INTERNAS, CAIXILHOS e MOBILIÁRIO ficam a cargo de várias firmas. Macedo & Irmão faz serviços 

em outros locais, além dos banheiros: “1 divisão de madeira em quartos com portas, ferragens” (30.3.1893), 

2 caixilhos de pinho de Riga e 8 vidros opacos, incluindo colocação (29.4.1893); Pereira & Barbosa instala 

prateleiras, portas e janelas com ferragens e uma galeria lustrada para a máquina de tipografia (31.3.1893); 

Soares & Irmãos fornece fechos, fechaduras, trincos, maçanetas, argolas, cadeados, dobradiças, aldrabas 

(30.4.1893, 30.6.1893); o marceneiro e carpinteiro Joaquim José Rodrigues faz móveis para as oficinas como 

prateleiras, estantes, mesas e uma grade de vinhático com balaústres cercando uma máquina de aparar livros e 

coloca 2 janelas com ferragens (27.5.1893); outra oficina de carpinteiro e marceneiro, Pereira & Gonçalves, 

fornece 3 bancos para jardim, 5 bancos para jardim de pinho de Riga, 4 bancos de pinho americano, 1 carteira, 

1 mesa de pinho e cadeiras de pinho de Riga (30.6.1893) [IBC-6].  

Há várias notas de VIDROS da Galeria Moderna de José de Mello Gouvêa & Cia.: 24 vidros (28.2.1893), 3 vidros 

brancos (31.3.1893), 53 vidros para caixilhos, 7 vidros para bandeiras, 1 vidro para chaminé (30.6.1893) e mais 

15 vidros (30.9.1893); a mesma firma fornece, no ano seguinte, 21 vidros grandes (30.6.1894) [IBC-6]. 

A despeito da observação de Henrique Fonseca, interrompe-se a obra por três anos. 

No final de 1895, encomendam-se na Europa, como era hábito, cadeiras com assento em palha e outros 

objetos; em 1896, uma encomenda vem da casa E. Delogé, de Paris.
94

 Em 1896, retomam-se os trabalhos de 

construção. No relatório do ministro Amaro Cavalcanti
95

, ele cita a execução das obras de preparo e conclusão 

de novos refeitórios, novo dormitório para as alunas e salão de honra, além da autorização das “obras 

necessárias para tornar mais abundante o fornecimento de água”. Relata ainda ser “necessária a 

substituição do velho tapamento de madeira que fecha a frente do terreno em que está a frente do edifício 

por um novo, ou por um gradil de ferro” e que o Instituto, pela primeira vez, recolheu ao Tesouro a renda de 

sua produção nas oficinas, nas aulas de trabalhos de agulha e na horta. 

Com relação à ÁGUA, seis anos antes o diretor do IBC Macedo Soares pedira ao ministro (26.2.1891) reforço de 

adução [MACEDO SOARES]; não se sabe se foi atendido. Em uma placa de mármore que consta remanescer da 
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 Há duas notícias, talvez sobre os mesmos objetos. A Diretoria Geral da Contabilidade solicita ao Ministério da Fazenda 
(27.12.1895) que mande colocar na delegacia do Tesouro em Londres, à disposição do ministro brasileiro em Paris, “a 
quantia correspondente a 2:447$ a fim de ocorrer à despesa com o pagamento de diversos objetos na importância de 1163 
francos destinados ao Instituto Benjamin Constant, e comissão, encaixotamento e frete dos mesmos objetos” [DOU 
30.12.1895]: manda-se dar crédito à “Delegacia fiscal do Tesouro em Londres, para o pagamento de cadeiras e objetos de 
palha encomendados para o Instituto Benjamin Constant, equivalentes a ₤2.318 — 10, 1:900$000” (aviso 12, 14.1.1896) 
[DOU 28.1.1896]. No ano seguinte, comunica-se ao ministro brasileiro em Paris que foram solicitadas providências para ser 
posta à sua disposição na Delegacia do Tesouro em Londres “a quantia de 4.736,44 francos, correspondente a 5:000$, ao 
câmbio de 9 1/32, para “pagamento da encomenda, na importância aproximada de 3.681 francos, feita pelo diretor do 
Instituto Benjamin Constant à casa E. Delogé, da mesma cidade e respectivo frete, acondicionamento, comissão etc.” 
(22.1.1896) [DOU 29.1.1896]. 
95

 Relatorio apresentado ao Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil pelo Dr. Amaro Cavalcanti Ministro de 

Estado da Justiça e Negocios Interiores em março de 1897, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1897 [MJNI-3]. 
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antiga cozinha, a inscrição “1897” é considerada como indicação do ano da ligação de água no Instituto 

[SANTOS-2], mas reporta a novo reforço de adução no período do ministro Amaro Cavalcanti. 

Quanto à construção em si, conclui-se, finalmente, na gestão de Amaro Cavalcanti, a ALA POSTERIOR da seção 

direita do edifício. Em fevereiro de 1896, a Diretoria Geral da Instrução do Ministério da Justiça e Negócios 

Interiores autoriza o engenheiro Henrique José Álvares da Fonseca a despender, pela verba “Obras” do 

exercício, “até a quantia de vinte e nove contos de réis (29:000$) com as obras necessárias à conclusão dos 

1º e 2º pavimentos da ala posterior do edifício do Instituto Benjamin Constant” [DOU 26.2.1896]. 

João Torquato continua na obra, pois apresenta conta de 5:208$200, de “fornecimentos e trabalhos feitos no 

edifício”, que o ministério manda pagar (30.6.1896) à sua empresa, João Martins Ribeiro & Comp. [DOU 

2.7.1896]. Ainda em julho de 1896, serviços de PINTURA EXTERNA E INTERNA são feitos nas alas novas e, 

provavelmente, em todas as superfícies externas do edifício e em algumas das paredes internas.
96

 

No relatório do ministro Amaro Cavalcanti
97

 sobre 1897, ele alude ao uso de duas salas para abrigar pequena 

enfermaria para alunos e farmácia (3º piso), prevendo-se instalação idêntica para alunas (1º piso); a conclusão 

da instalação da copa junto aos novos refeitórios; a montagem de dois banheiros de mármore, um para alunos 

e outro para alunas; o assentamento de um motor a gás para “fazer subir a água ao 2º andar”. Nesse período, 

faz-se pequeno reparo no telhado [DOU 9.6.1897] e instala-se nova chaminé no fogão [DOU 2.9.1897]. 

No mesmo ano de 1897, aguarda-se a chegada dos bustos em gesso de Louis Braille e Valentin Haüy, 

encomendados à Institution Nationale des Jeunes Aveugles de Paris.
98

 

Em 1898, procede-se à PINTURA DAS ESQUADRIAS “da 

ala do edifício, já preparada”, colocação de grande 

número de VIDROS e de FERRAGENS e reparos do 

telhado em diferentes lugares do prédio, conforme 

relata o ministro Epitácio Pessoa (março de 1999).
99

 

Encerra-se, assim, em 1898, a primeira etapa de obras.  

 

Foto Juan Gutierrez, 1894, coleção Museu Histórico Nacional 
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 Manda-se pagar “8:058$440, de pinturas e outros trabalhos feitos em julho corrente no edifício do Instituto Benjamin 

Constant” [DOU 29.7.1896]. 
97

 Relatorio apresentado ao Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil pelo Dr. Amaro Cavalcanti Ministro de 

Estado da Justiça e Negocios Interiores em abril de 1898, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1898 [MJNI-3]. 
98

 Declara-se ao ministro do Brasil em Paris que está sendo posta à sua disposição na Delegacia do Tesouro, em Londres, “a 
quantia de 90 frs. que, reunida à de 65 frs. constante do aviso de 12 de julho último, perfaz a de 115 frs. para a pagamento 
do custo, encaixotamento e frete dos bustos em gesso de Louis Braille e Valentin Haüy, encomendados à Institution 
Nationale des Jeunes Aveugles de Paris”; dá-se conhecimento ao diretor do IBC [DOU 29.7.1897]. 
99

 Relatorio apresentado ao Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil pelo Dr. Epitacio Pessoa Ministro de 

Estado da Justiça e Negocios Interiores em março de 1899, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1899 [MJNI-3]. 
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Praia da Saudade com prédio do IBC, 1894. Gutierrez denomina esta fotografia de “Praia da Saudade e E. Militar, tirada do 
Morro do Pasmado”, pois a foto faz parte da série que teve como intuito registrar edificações militares. No detalhe da foto de 
Gutierrez (acima, refotografada), se vê o prédio do IBC, nove anos após a foto de Ferrez (em detalhe abaixo, de vista também 
tomada do morro do Pasmado), ainda em obras com a seção direita quase pronta. Considerando a situação das obras na 
lateral da ala posterior, a foto de Ferrez parece ser mais recente que a de Gutierrez. A construção da ala posterior só seria 
concluída em 1896: em 1893, ela estava apenas aparelhada.  
 

página anterior e acima: Foto Juan Gutierrez, 1894 (e detalhe), coleção Museu Histórico Nacional 
 

abaixo: Foto Marc Ferrez, c.1895 (detalhe), coleção Instituto Moreira Salles 

 

 

A execução final da primeira etapa de obras, conforme se constata, não foi acompanhada de perto por 

Francisco Joaquim Bethencourt da Silva, que deixara prontos todos os desenhos (plantas dos pavimentos, 

elevações, escada principal, composições de soalhos e pisos etc.) caso não pudesse estar presente durante a 

obra, conforme declarou. Certamente não partiu do arquiteto a escolha de executar apenas parte de seu 

projeto e de suprimir elementos da composição — imposições do governo imperial face à questão 

orçamentária. Cabe-lhe, na verdade, a persistência que o levou a conseguir levar a execução adiante, quando 

outras obras públicas foram suspensas, e o cuidado de planejar a primeira etapa de modo a que o edifício, 

embora incompleto, se distinguisse pelo tratamento artesanal e pela qualidade. 

Por outro lado, a época era de transformação. O florescimento da indústria e tecnologia nas últimas décadas 

do século 19 disponibilizava na cidade, porém gradualmente, melhor infraestrutura e novas e mais modernas 

instalações prediais que exigiam, não raro, técnica especializada e importação de materiais. A importação seria 

facilitada pelo governo imperial em 1883, mediante isenção de impostos [CARDEMAN], mas de todo modo 
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tornava-se mais dispendiosa (e demorada) a construção devidamente aparelhada. Além disso, em 1889, 

tratava-se de finalizar a obra de um edifício com amplo programa arquitetônico (mesmo pela metade) de perfil 

nitidamente social, em um período de desejado incremento de obras públicas republicanas e de verbas 

escassas, face às despesas com a guerra do Paraguai. E havia urgência em se mudar o Instituto para a nova 

sede: o prédio na aprazível praia da Saudade despertava interesse no ambiente republicano e procedia-se a 

sucessivas renovações do arrendamento da casa na Aclamação, cujas condições de conservação não eram 

adequadas, além de o espaço se mostrar cada vez mais insuficiente para abrigar os alunos e os serviços 

institucionais. Mas a consecução de obras com o prédio em uso certamente também provocou atrasos, além 

de embaraçar as atividades cotidianas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praia da Saudade, c.1891.                                                                               Foto Marc Ferrez, c. 1891, Instituto Moreira Salles 

 

Se hoje parece peculiar inaugurar um prédio pela metade, o cronograma de obras foi adaptado por 

Bethencourt mediante a simples diretriz de concluir, na primeira etapa, o que já estava sendo coberto ou em 

vias de ser: todo o lado direito da construção, ou seja, apenas as três alas — da frente, da lateral e dos fundos, 

com torreão na lateral do pátio — à direita do pórtico central, na direção da praia Vermelha (leste). Ficaram 

para a segunda etapa: o corpo central com pórtico, escadaria e ala central subdividindo o pátio e as três alas 

simétricas em rebatimento do lado esquerdo, na direção de Botafogo (oeste). Quando a construção foi 

interrompida (1878, com paralisação total em 1880), já estavam assentados todos os alicerces (concluídos no 

fim de 1876) e as paredes principais do pavimento térreo do corpo central e do lado esquerdo; a cantaria e 

demais materiais já haviam sido calculados para todo o edifício, conforme se depreende de contratos e faturas. 

No século 20, há referências à presença dessas paredes mestras no terreno [GUSMÃO, NORONHA SANTOS]. 
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Evidentemente, o arquiteto esperava que a interrupção da obra fosse temporária. Para ele, não deve ter sido 

fácil ver, por tantos anos, o prédio pela metade, em interminável desideratu de materialização do projeto — 

sua mais monumental obra, até a construção da 3ª praça do Comércio (atual Centro Cultural do Brasil), cuja 

localização, entretanto, não tem a força paisagística da Urca, então praia da Saudade. Mas deve ter pressentido 

ou teve de lidar com a ideia de uma execução parcial, que, desde o início, pairava no ar. A obra era considerada 

arrojada, em tamanho e preço, até mesmo para o amplo programa institucional. Ponderara o ministro João 

Alfredo Corrêa de Oliveira, em seu relatório de 1872 [OLIVEIRA-3], que...  

... a inconveniência do prédio em que se acha o estabelecimento [...] torna urgente a 

necessidade de construir-se, pelo menos, uma parte do projetado edifício a fim de 

removerem-se para aí os alunos.  

A ideia, aparentemente, era construir uma parte e fazer a mudança do Instituto, completando-se depois a 

construção. Benjamin Constant, com pressa na mudança, já aventara a possibilidade de execução parcial, mas a 

parte que seria construída prioritariamente não fora definida. No relatório de 1875, referente ao ano anterior e 

apresentado em maio, informa João Alfredo: “Logo que se aprontar a frente ou um dos corpos laterais do 

edifício, poder-se-á mudar para ali o Instituto” [OLIVEIRA-4]. Neste mesmo relatório de 1875, João Alfredo 

anexa o relatório de Benjamin Constant (19.4.1875), que comenta: 

O edifício que para este Instituto se está construindo na praia da Saudade [...] não poderá 
ficar pronto em menos de 20 anos, se continuarem as obras com a lentidão com que têm ido 
até ao ponto em que se acham. 
Lançou-se a primeira pedra em 9 de junho de 1872, e começaram as obras pouco tempo 
depois; mas de então até hoje somente se conseguiu a construção dos alicerces. Há dias, 
segundo me constou, assinou-se o contrato para o embasamento, que, quando muito, estará 
pronto daqui a um ano. A frente ou um dos corpos laterais deste edifício era suficiente por 
enquanto para alojar comodamente o Instituto tal qual se acha ou com um pessoal de alunos 
duas ou três vezes maior do que o atual; era de toda a vantagem que se construísse de 
preferência um desses corpos e para ele mudasse o Instituto. [...] 
É porém de esperar que em menos de seis anos não esteja prontificada a parte necessária a 
essa mudança. Concorreu para isso o fato de não haver quantia suficiente consignada 
anualmente para essa obra; o grande número de obras públicas importantes que de 
preferência a esta se estão 
construindo por conta do 
Ministério do Império e dos 
outros Ministérios; o elevado 
preço da mão-de-obra e dos 
materiais de construção, etc. 

Benjamin Constant argumentara que, se não 

fosse aumentada a verba, o edifício só ficaria 

pronto em 20 anos. Ficou pronto em 26 anos — 

e apenas pela metade. A outra metade seria 

concluída quase 50 depois. 

Praia da Saudade, 1908. Revista Careta, 1908 
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Em várias fotografias se vê o edifício pela metade.  

Além da captação de imagens durante a construção no século 19, como fizeram Ferrez (c.1895 e c.1891) e 

Gutierrez (1894), há fotos da praia da Saudade no século 20 que registram o prédio principal do IBC apenas 

com a seção direita (sem pórtico) depois de finda a primeira etapa de obras. São vistas tomadas de Botafogo 

(1908) e da ponte de ligação que virou ponte de embarque das barcas da Expo 1908 (1900, 1908), vistas 

tomadas da ponte, da praia e do mar, documentando as obras de aterro para instalação do Iate Clube (entre 

1927-1939), e vistas tomadas do morro da Urca por Braz (entre 1908-1920) e Hubert (1926), dentre outras.
100

 

 

Ponte das barcas da Expo 1908.                       Postal, Museu Histórico Nacional 
 
 

 

 
  Obras do Iate Clube entre 1927-39.                               Foto autor não identificado [BARROSO] 

 

                                           
100

 A atribuição de datas das fotografias desta sequência segue indicações catalográficas no caso de Gutierrez (MHN, 1894) 

e de Ferrez (c.1891, IMS) e, na outra foto de Ferrez (c.1895), os dados pesquisados sobre o andamento da obra; as demais 
datas são citadas por Tosatto, salvo a da foto do aterro da praia da Saudade (s.a., s.d.), que remonta ao período inicial das 
obras do Iate Clube, entre 1927-39 (cf. Barroso). Outras fontes atribuem, às vezes, datas diferentes às fotos de Ferrez de 
c.1895 (1885) e de c.1891 (1890, 1905) e à de Gutierrez de 1894 (1892, c.1895). 
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No desenho Babylonia (1876), o prédio principal 

do Instituto dos Meninos Cegos aparece 

seccionado na horizontal, pois a representação 

é esquemática e a obra estava em curso. Mais 

exata parece ser a representação, na Carta 

Distrital (1922), da seção direita e parte da 

esquerda do edifício, conforme situação visível 

nas aerofotos da época. 

“Babylonia”, 1876 (detalhe). Major Maximiliano 
Emerick.      Arquivo Histórico do Exército 

 
CARTA DISTRITAL DO RIO DE JANEIRO, 1922 
Serviço Geográfico do Exército, 5ª DL, 1922 (detalhes) 

 
 

Em mapas e planos do mesmo período (anteriores a 1930), é interessante notar a representação do prédio 

principal do Instituto quase sempre inteiro, como se o projeto tivesse sido completado. Vê-se a figuração 

integral no Plan of Drainage da City Improvements Company (1878-79, Gotto & Beesley), no Projeto de Paula 

Freitas para a Universidade de Pedro II (1880), na Planta da Cidade do Rio de Janeiro e de uma parte dos 

Subúrbios (c.1890, E. de Masheck), na Planta da cidade do Rio de Janeiro (1908, autor não identificado), no 

mapa Cidades de Rio de Janeiro e Nictheroy (1914, Carlos Aenishänslin), na Planta da Cidade do Rio de Janeiro 

organizada na Carta Cadastral (1928, Diretoria Geral de Obras e Viação da PDF) e no plano da Cité Universitaire 

da Praia Vermelha de Agache (1929. Já na Parte da Carta do Distrito Federal (1922, Serviço Geográfico Militar 

do Brasil) aparece o prédio pela metade, entretanto, com forma diferente da real. No outro mapa de Masheck, 

a Planta da Cidade do Rio de Janeiro e Subúrbios (c.1890), há uma construção retangular no lugar do prédio do 

Instituto e é curioso que ele tenha feito dois mapas ― segundo consta, no mesmo ano ― com duas 

representações distintas, designando-as de “Faculdade de Medicina”, conforme mencionado [ver 4]. As 

representações do prédio, aliás, também variam nos demais mapas e planos, percebendo-se a mesma base 

cartográfica em 1908, 1928 e 1929. 
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                                                                                                         REPRESENTAÇÕES DO PRÉDIO DO IBC 
EM MAPAS E PLANOS (detalhes) 

 
 PRÉDIO ATUAL DO IBC 

 
 
 
 
 
 
 
                     
 
                   
                                                                                               City, 1878-79                                                                  Paula Freitas, 1880 
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              Masheck, c.1890                                                                Masheck, c.1890 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                autor não identificado, 1908                                            Haenishänslin, 1914 
 
 
 
 
 

Serviço Geográfico Militar, 1922                     
 

 
 

 
 

 
  

               Diretoria Geral de Obras e Viação PDF, 1928                            Agache, 1929 
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Contudo, faz sentido que o prédio apareça inteiro nas representações gráficas. Quando a obra foi interrompida 

em 1878 e a seguir retomada, concluiu-se apenas a parte que já estava coberta (ou em vias de ser), mas já 

haviam sido assentados os alicerces e paredes mestras de todo o edifício — parte dos quais seria removida, 

conforme comentado adiante [ver 6.2]. Algumas das representações podem ter-se guiado pelo projeto ou 

versões do projeto, que foi modificado pelo próprio Bethencourt no início das obras; outras, pela interpretação 

da forma final sem um levantamento preciso.  

A PRIMEIRA ETAPA DE OBRAS do prédio principal (1872-1898) se resume, assim, às alas da direita (frente, 

lateral, fundos, torreão) e paredes mestras das alas da esquerda (frente, lateral, torreão) e do corpo central 

(pórtico, ala central no corpo do edifício e em projeção sobre o pátio interno). 

  

 

                                                                                                                              Foto Marc Ferrez c.1891 (detalhe) 
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6.2 INTERMEZZO 

No período 1899-1936 não se completa o prédio principal, mas realizam-se obras internas e reparos. 

Constroem-se anexos no terreno, que passa por drenagem e recebe agenciamentos. 

No relatório do ministro Sabino Barroso Júnior referente ao ano de 1901
101

 são citados “melhoramentos 

materiais efetuados durante o ano, sobressaindo a aquisição, feita para a oficina tipográfica, de um 

stereotipador mecânico, a macadamização e calçamento parcial da entrada do edifício e a pintura do salão 

de visitas, onde foi inaugurada uma exposição permanente de trabalhos de alunos”. Em 1901, haviam sido 

encomendados um stereotype-maker e uma prensa em Washington, nos ‘Estados Unidos da América do 

Norte’, como então se diz.
102

 

Do ministro J. J. Seabra (José Joaquim Seabra) vem a notícia, acerca do ano de 1902,
103

 de que, entre os mapas 

geográficos em relevo existentes no Instituto, “falta um mapa especial do Brasil, trabalho este que não existe 

dentre os desta especialidade, feitos em Paris”; assim, o diretor do IBC sugere mandar fazer tal mapa do 

Brasil naquela cidade, sob a fiscalização do ministro brasileiro, e adquirir, também em Paris, material 

tipográfico e outros objetos que não são encontrados no Rio de Janeiro. 

No ano seguinte, sobre 1903,
104

 J. J. Seabra relata “vários melhoramentos na chácara e terrenos do 

Instituto”: “prolongamento dos encanamentos de gás e de água, colocando-se torneiras nos lugares onde 

não as havia; construção de um banheiro de ducha; reparação das chaminés arruinadas; assentamento de 

uma nova caixa com cilindro, para aquecimento de água; aquisição de mobiliário para a sala do médico e 

construção de dois novos compartimentos com separação de madeira”, além da aquisição de um piano de 

cauda, móveis e reformas nos lavatórios. Seabra refere-se ainda à PINTURA: “O edifício está sendo 

cuidadosamente pintado e reparado”. 

No relatório anexo ao de Seabra, o engenheiro das obras do ministério, Henrique Fonseca (31.12.1903), alude 

pela primeira vez à execução completa do edifício — e é o primeiro a fazê-lo expressamente, desde a ordem 

dada a Bethencourt de concluir somente a parte coberta (1878): 

A parte construída do edifício da praia da Saudade, ocupada pelos cegos, está bem 

conservada: seria, entretanto, da máxima vantagem concluir-se esse edifício, ao menos na 

                                           
101

 Relatorio apresentado ao Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil pelo Dr. Sabino Barroso Junior Ministro 
de Estado da Justiça e Negocios Interiores em março de 1902, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1902 [MJNI-3]. 
102

 Solicita-se (MJNI, 6.5.1901) ao Ministério da Fazenda que seja posta à disposição do ministro brasileiro em Washington 

“a quantia de 250 dollars para pagamento do custo e remessa de um stereotype-maker e de uma prensa destinados ao 
Instituto Benjamin Constant” [DOU 8.5.1901]. 
103

 Relatorio apresentado ao Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil pelo Dr. J. J. Seabra Ministro de Estado 
da Justiça e Negocios Interiores em abril de 1903, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1903 [MJNI-3]. 
104

 Relatorio apresentado ao Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil pelo Dr. J. J. Seabra Ministro de Estado 

da Justiça e Negocios Interiores em março de 1904, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1904 [MJNI-3]. 
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fachada geral, para dar-lhe melhor aspecto e não se perder a cantaria e obras já encetadas, 

que não devem ter custado pequena importância. 

O Ministério a vosso cargo possui tão poucos edifícios notáveis pelo lado arquitetônico, que a 

terminação do de que me ocupo viria concorrer bastante pra preencher em parte essa lacuna 

sensível. 

Para tal fim basta que o Congresso Nacional conceda a quantia de cem contos de réis 

anualmente, destinada ao prosseguimento regular das obras. 

Na parte já aproveitada há necessidade de executar os melhoramentos, que exigem a despesa 

de 37:400$, conforme o orçamento que tive a honra de apresentar-vos, como sejam: 

Construção de uma lavanderia manual, com espaço reservado para beneficiamento e 

enxaguadouro das roupas; colocação de forros nos refeitórios e de azulejos nas paredes da 

cozinha e da copa; reforma do serviço de banheiros, transferindo-os do pavimento térreo 

para um pavilhão isolado, e utilizando o espaço que hoje ocupam para instalação de 

lavatórios destinados ao pessoal administrativo e alunos do sexo masculino; alargamento 

dos mezaninos nas oficinas, com o fim de aumentar a iluminação e ventilação dos mesmos. 

Aqui, interessa destacar, no prédio principal, o ALTEAMENTO DOS MEZANINOS das oficinas que nesta época se 

localizam em salas na ala da FACHADA LATERAL DIREITA — cuja predominância vertical e desenho distinto dos 

mezaninos de base da fachada principal nos intrigavam, até que, ampliando a pesquisa, nos depararmos com o 

relatório de Henrique Fonseca. Ele aproveitou parte da cantaria adquirida no tempo de Bethencourt da Silva 

para emoldurar os vãos alargados e encomendou novas grades e vidros. Deve ter guardado as grades de 

mezaninos de base retiradas, idênticas às da fachada principal, já com o intuito de completar o edifício. Tais 

grades de base, com provável design de Bethencourt ou de sua escolha, foram adquiridas em seu tempo ou, 

talvez, em 1894, quando Evaristo Xavier da Veiga era engenheiro da obra. 

A colocação de FORROS nas salas ocupadas pelos refeitórios merece registro, pois podem ser os mesmos forros 

atuais; os azulejos não resistiram a reformas posteriores, nem os banheiros que funcionavam no torreão. 

Henrique Fonseca, no mesmo relatório (31.12.1903), também dá conta do andamento das obras do “edifício 

da praia da Lapa”, cujo prosseguimento se fazia “modificando o plano primitivo, a fim de, atendendo à 

economia necessária a fazer-se, evitar a continuação do mau efeito produzido pelo estado de paralisação 

em que elas se achavam”; o serviço, no prazo de seis meses, custaria 225:000$000. É interessante destacar 

esta obra, não só porque o projeto estava sendo modificado, para garantir sua execução — Henrique não 

propõe tal ideia para o IBC —, como pela 

visível semelhança do prédio da Lapa com o 

projeto de Bethencourt na praia da Saudade. 

 
Relatório de Henrique José 

Alvares da Fonseca, 
31.12.1903, desenho s.a. 
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Em 1905, Seabra relata
105

 outros melhoramentos no ano anterior: 

Foi cultivado e beneficiado todo o terreno contíguo ao morro da Babilônia, o qual, com os 
novos caminhos abertos, oferece um excelente passeio aos alunos. 
Entre o mesmo terreno e o do Instituto, abriu-se uma avenida, com grande movimento de 
terra, trabalho realizado, todo a braço, pelos serventes e pessoal da copa, durante os 
intervalos de seus afazeres. 
Paralelamente à frente do edifício, abriu-se mais uma avenida que cruza com a outra, cujas 
árvores fornecidas, gratuitamente, pela Inspetoria de Matas e Jardins, se acham em pleno 
crescimento. 
É nesta última que o diretor pretende estabelecer um recreio ao ar livre para as alunas, que, 
até agora, não o têm. Para tanto bastarão o macadame, as sarjetas para o escoamento das 
águas pluviais, e a construção de alguns bancos para o descanso das meninas cegas. 
Com o trabalho do pessoal do Instituto [...] conseguiu ainda o diretor do Instituto preparar, 
mediante a remoção de pedras, que obstruíam a praia vizinha, e a construção de boias, um 
excelente banheiro, em que tomam banhos de mar todos os alunos. 

Na área externa do IBC, entre sua divisa de fundos e o morro da Babilônia — área hoje ocupada pela vila 

Benjamin Constant —, é, portanto, criado nesta época um recanto arborizado com caminho, que, nivelado, 

permitiria a circulação e o recreio das alunas do Instituto.    

Constam, ainda, no mesmo relatório (março 1905), a pintura interna e iluminação a gás incandescente dos dois 

pavimentos superiores do edifício, iluminação a gás incandescente dos dormitórios e colocação de lustres no 

salão de honra, destinado a festas e solenidades. O diretor pede, para o próximo exercício: a complementação 

da pintura interna; o reparo e pintura externa; a construção do muro da frente, com portão; a construção “de 

uma dependência onde os alunos que tomam banho de mar possam vestir-se, evitando o perigo do 

barracão de tábuas carcomidas e que ameaça ruína”. 

Em maio de 1905, aguarda-se a ligação externa do aparelho telefônico colocado naquele mês.
106

 

No relatório sobre o ano de 1905,
107

 Seabra refere-se à construção de uma lavanderia e de um passeio de 

cantaria ao longo de toda a fachada leste do edifício [direita], além da aquisição de material pedagógico 

mandado vir da Europa, de novo instrumental para a banda de música, proveniente de Paris, de um piano de 

cauda do fabricante Pleyel, de um motor a gás ou a álcool para dar movimento aos maquinismos das oficinas 

                                           
105

 Relatorio apresentado ao Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil pelo Dr. J. J. Seabra Ministro de Estado 

da Justiça e Negocios Interiores em março de 1905, volume II, Diretoria do Interior, Primeira parte, Rio de Janeiro, Imprensa 
Nacional, 1905 [MJNI-3]. 
106

 O telefone (aviso 1519, 5.5.1905) fora colocado há poucos dias, quando se comunica à Diretoria Geral dos Telégrafos 

(despacho, 11.5.1905) que o Ministério da Fazenda solicitara ao da Justiça e Negócios Interiores providências no sentido de 
ficar à disposição da Diretoria Geral da Indústria, do Ministério da Indústria, Viação e Obras Públicas, a quantia de 368$500 
para as despesas de ligação externa [DOU 12.5.1905]. 
107

 Relatorio apresentado ao Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil pelo Dr. J. J. Seabra Ministro de Estado 

da Justiça e Negocios Interiores em março de 1906, volume II, Diretoria do Interior, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1906 
[MJNI-3]. 
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tipográficas, de uma máquina de corte para encadernação, de um prelo Marinoni especial para impressão em 

relevo e material tipográfico.
108

 

Quem dá mais detalhada notícia dos melhoramentos, em outro volume do relatório de Seabra em 1906,
109

 é o 

engenheiro das obras do ministério, Francisco Augusto Peixoto, que substitui Henrique Fonseca, licenciado em 

setembro de 1905: 

 A lavanderia antiga foi toda demolida, construindo-se um novo telheiro, do duplo de 

dimensões, apoiado em pilares de tijolos e colunas de ferro, assentes estas em dados de 

cantaria; o solo foi revestido de calçamento de pedra, com camada superior de cimento puro, 

o madeiramento e colunas pintadas a óleo; os tanques de lavagem sofreram os consertos 

precisos, e fixaram-se os serviços de água e esgoto indispensáveis, inclusive sarjetas. 

A lavanderia e o galpão de apoio são construídos pela firma Lopes & Sobrinho
110

 e ilustram, com suas colunas 

de ferro, o esprit d'anglais que, depois do tilbury, se revelava na cidade em novidades como o bond, o 

maquinário, o calçamento de estradas em macadame (corruptela do sobrenome do engenheiro inglês John 

Mac Adam), o jardim exótico e a infraestrutura de gás, esgoto e iluminação numa cidade que tinha o francês 

como segunda língua. Mas tal reminiscência ‘romântica’ é apagada na segunda etapa de obras [ver 6.3]. 

Outras obras — ainda remanescentes — são descritas por Francisco Peixoto, como a colocação de LAJEADO DE 

GRANITO ao longo da FACHADA LATERAL DIREITA, aproveitando, provavelmente, o material adquirido no 

tempo de Bethencourt da Silva: 

O lajedo de cantaria alcançou toda a extensão da face direita do edifício, tendo sido 

preparadas as pedras mais ou menos iguais, junto a ele, e no mesmo comprimento construiu-

se uma larga sarjeta de alvenaria de pedra britada, revestida na parte interior de cimento. 

Esta obra tem importância excepcional, porquanto veio evitar que os alicerces do edifício 

continuassem a se descobrir, com grave prejuízo para a sua estabilidade. 

Ele cita também a “transferência da cozinha para um pavilhão isolado, fora do edifício, e da oficina 

tipográfica, para o compartimento que ela ocupava”. O pavilhão da cozinha, que Peixoto descreve com 

minúcias, será demolido bem depois, como os outros anexos [ver 6.3]:  

O novo pavilhão da cozinha foi construído da seguinte forma: tijolos de primeira qualidade 

nas paredes, com a espessura de 0m,25, ladrilhos hidráulicos no solo, azulejos nas paredes 

até 1m80 do chão ladrilhado, forro em xadrez, de ripas reforçadas de pinho de Riga, 

                                           
108

 Em outubro de 1905, estão para chegar da Europa, em nome do IBC, livres de direitos, 12 volumes contendo motor, 
dínamo e acessórios de eletricidade (no vapor alemão Athea e no francês Canarias) e um piano proveniente do Havre 
(vapor Caroline) [DOU 5.10.1905]. 
109

 Relatorio apresentado ao Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil pelo Dr. J. J. Seabra Ministro de Estado 
da Justiça e Negocios Interiores em março de 1906, volume VI e ultimo, Diretoria do Interior, Rio de Janeiro, Imprensa 
Nacional, 1906 [MJNI-3]. 
110

 Em novembro de 1905, são construídos, pela firma Lopes & Sobrinho, um “galpão e outros trabalhos para a lavanderia”. 

Nota: Cf. ordem de pagamento (aviso 432, 29.1.1906), “de 5:000$, a Lopes & Sobrinho, da construção de um galpão e 
outros trabalhos para a lavanderia do Instituto Benjamin Constant, em novembro do ano próximo findo” [DOU 11.2.1906]. 
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cobertura da mesma madeira e de telhas nacionais planas, cinco vãos de esquadria de cedro, 

dos quais um de porta e quatro de janelas, com meia veneziana, meio vidro e postigo 

almofadado, pintura externa a fresco e interna a óleo, inclusive nas paredes, e calçada 

cimentada em toda a volta. 

Este pavilhão mede uma área de 60 metros quadrados, correspondente a 10 metros de 

comprimento por seis de largura, e tem o pé direito de 4m50; ficou ligado ao edifício 

principal por meio de um passadiço de 4m,0 x 2m,0, terminando na copa dos alunos, e 

construído de paredes, envidraçadas, ladrilhamento e forro, cobertura e pintura iguais aos 

do mesmo pavilhão. 

Além da construção referida fez-se mais todo o serviço de água, gás e esgoto necessários, e 

bem assim, o fornecimento de um fogão completo, podendo cozinhar para 120 pessoas, pias 

para a lavagem dos aparelhos culinários, um reservatório para 600 litros de água, um 

aquecedor grande a gás, etc., etc. 

Este trecho de Peixoto é interessante, pois informa, pela primeira vez, técnicas de pintura externa (a fresco) e 

interna (a óleo) utilizadas no Instituto, embora não se refira ao prédio principal. Nota-se também o 

atendimento ao pé direito mínimo (4m) prescrito pelo regulamento de 1903 [ver 4]. Mais importante, contudo, 

é a referência ao passadiço fechado e coberto — tão em voga na época — construído para interligar a cozinha 

ao refeitório. Tal passadiço, provavelmente, influenciaria as obras na ala posterior do prédio principal, nos anos 

de 1940 [ver 6.3, 7, 9.2].  

Prossegue Peixoto: 

Transferida a cozinha para o novo compartimento, o que ela ocupava outrora houve de ser 

adaptado para a oficina tipográfica, figurando como a mais importante entre as obras para 

esse fim executadas a da transformação de três vãos de mezaninos, em portas, o que obrigou 

a um trabalho demorado de canteiro, quer para remate dos novos vãos, quer para cortar a 

pedra lavrada em almofadas, que ornamenta a fachada no pavimento térreo do edifício. 

A execução é primorosa, embora ocasione a segunda modificação de vãos externos no prédio principal, com 

TRANSFORMAÇÃO DE TRÊS MEZANINOS EM PORTAS no corpo em avanço da FACHADA POSTERIOR. 

E complementa: 

Além disso, foi preciso substituir o forro de xadrez por outro de saia e camisa, consertar o 

ladrilhamento do solo, depois de retirados os aparelhos antigos da cozinha, e pintar a óleo 

internamente todo o compartimento, fornecendo e assentando grades de ferro nos vãos de 

porta recém-abertos.   

O que ele nos conta, até hoje se vê: colocação de GRADES NAS NOVAS PORTAS da FACHADA POSTERIOR; 

colocação de FORRO de saia-e-camisa e assentamento, na sala que servia à cozinha e passou a servir à oficina 

tipográfica, de PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO, cujo desenho floral o difere dos pisos criados por Bethencourt, 

em mosaico preto-e-branco [ver 7, 9.2]. Aqui, o engenheiro já alude à PINTURA INTERNA a óleo no prédio 

principal. 
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O diretor do IBC Jesuíno da Silva Mello menciona (1905) algumas dessas obras, e traz novos esclarecimentos: a 

modernização do sistema de iluminação se faz “parte com bicos de gás incandescente, parte com lâmpadas 

elétricas” e, além da pavimentação do terreno com “um passeio de cantaria ao longo de toda face leste do 

edifício”, cria-se um jardim frontal “ao lado da avenida de oitis, iniciada em 1904” [IBC]. A ALAMEDA DE 

OITIS NA FACHADA LATERAL DIREITA e o JARDIM FRONTAL existem até hoje, mas o jardim foi reduzido em 

vista do alargamento da avenida Pasteur, durante as obras da Exposição Nacional de 1908 [ver 4]. 

No relatório do novo ministro Augusto Tavares de Lyra (1907),
111

 lê-se, como obras do ano anterior, a 

“colocação de cinco portões ornamentados, de ferro batido e fundido e o levantamento e reassentamento 

do lajedo de cantaria ao longo de toda a face lateral do edifício sobre a rua do Teatro”. Sobre tais PORTÕES 

DE FERRO, falaremos depois [ver 7, 9.2]. A recolocação do lajeado “ao longo de toda a face lateral do edifício” 

parece indicar a fachada lateral direita, já que não havia ainda uma fachada lateral esquerda contínua, e 

provavelmente teve como finalidade a criação dos jardins a que alude Jesuíno Mello em 1905 [IBC]; a “rua do 

Teatro” seria, neste caso, a via aberta junto à divisa do IBC (e ainda existente), no terreno onde se edifica, 

naquele ano, o prédio que serviria de sede à Expo 1908 (Pavilhão dos Estados, atual CPRM) [ver 4]. Lyra sugere 

também erguer-se, na parte do terreno voltada para essa rua, “uma sala espaçosa para os trabalhos de 

eletrotécnica” — trabalho já iniciado —, e, à volta do pátio interno, uma varanda. 

No ano seguinte, Augusto Lyra dá conta
112

 de serviços, em 1907, de “drenagem e aterro do terreno anexo ao 

Instituto, levados a efeito e ultimados sob a direção do engenheiro encarregado das obras deste 

Ministério”. Por ocasião desses trabalhos de DRENAGEM E SANEAMENTO DO SOLO, realizados por Pedro José 

de Monteiro Filho (1906-1907),
113

 constrói-se o MURO DE ARRIMO ainda existente na parte fronteira do 

terreno, revestido com cantaria, sobre o qual se coloca GRADIL DE FERRO FUNDIDO, articulado com um dos 

portões citados pelo ministro Lyra em 1907; quem faz o serviço é Attilio Gennari (1906).
114

 

                                           
111

 Relatorio apresentado ao Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil pelo Ministro de Estado da Justiça e 

Negocios Interiores Dr. Augusto Tavares de Lyra em março de 1907, volume I, Diretoria do Interior, Rio de Janeiro, Imprensa 
Nacional, 1907 [MJNI-3]. 
112

 Relatorio apresentado ao Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil pelo Ministro de Estado da Justiça e 

Negocios Interiores Augusto Tavares de Lyra em março de 1908, volume I, Diretoria do Interior, Rio de Janeiro, Imprensa 
Nacional, 1908 [MJNI-3]. 
113

 Cf. solicitação do diretor do IBC, ao ministro, de autorização para mandar aterrar parte do terreno, em vista das 
“condições higiênicas do mesmo terreno, que se acha alagado e com viveiros de mosquitos” [DOU 31.3.1906]; ordem de 
pagamento, a diversos, de 6:812$, referentes a fornecimento e “trabalhos feitos para a drenagem e o saneamento do solo” 
(aviso 1627, 19.4.1907) [DOU 27.4.1907]; ordem de pagamento de 9:450$ pelo “saneamento dos terrenos” [DOU 4.7.1907]; 
ordem de pagamento de 7:800$ “a Pedro José de Monteiro Filho” por “trabalhos de saneamento dos terrenos” do IBC 
(aviso 4956, 8.12.1907) [DOU 27.12.1907]. 
114

 Durante algum tempo, o escritório das obras (rua dos Inválidos 67) do MJNI recebe propostas [DOU 10.4.1906 e outros 

de mesmo teor]; em agosto, o MJNI pede ao Ministério da Fazenda que seja efetuado o pagamento de 12:497$500, 
primeira prestação pela construção do gradil [DOU 23.8.1906]; em novembro, é paga a Attilio Gennari a quantia de 
12:497$500, "segunda e última prestação relativa à construção de um gradil de ferro sobre embasamento de cantaria na 
frente do edifício do Instituto Benjamin Constant" (aviso 4357, 5.11.1906) [DOU 25.11.1906]. 
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O prédio principal, segundo Lyra (1908), “necessita, com urgência, de reparos na parte externa, 

revestimento de paredes, pintura nas mesmas, consertos no telhado, recomposição dos ladrilhos dos 

corredores, etc., melhoramentos esses que interessam à sua beleza e estabilidade”. 

Na verdade, é uma fase difícil para todas as obras públicas e são adotadas medidas drásticas na gestão do 

ministro Esmeraldino Olympio de Torres Bandeira (1909-1910), conforme se lê na exposição de motivos (e.m. 

de 9.12.1909) dirigida ao presidente da República Nilo Peçanha, há pouco empossado: contas de 

fornecimentos para obras e de salários de operários da gestão anterior, sem saldo para pagamento, se 

acumulavam, assim como um “formidável stock de materiais” — “milhares de barricas de cimento, de 

engradados com telhas de asbestos, de metros quadrados de ladrilhos e centenas de toneladas de metal 

déployé, etc., etc.” — guardados nos depósitos do ministério e em depósitos particulares, que Bandeira propõe 

vender, para reduzir o débito.
115

 Francisco Peixoto é suspenso (9.12.1909) e substituído pelo também 

engenheiro Gaspar Nunes Ribeiro; em janeiro de 1910, por economia, outros engenheiros e demais 

funcionários do escritório de obras são dispensados e , “não tendo este Ministério construções novas nas 

quais pudesse ter aplicação imediata o enorme stock de materiais encomendados em 1908 e 1909 pelo ex-

engenheiro das obras”, Bandeira resolve “cedê-los na sua maior parte, mediante indenização, a fim de 

atenuar o prejuízo”.
116

  

Em 1910, não há obras, apenas novo pedido de reparos do diretor do IBC ao ministro Rivadávia da Cunha 

Corrêa (1910-1911),
117

 que comunica à presidência “o estado de ruína em que se acham as oficinas, cujos 

assoalhos de madeira estão assentes diretamente sobre terreno de aluvião, formado de detritos marinhos, 

e podres em grande parte”, obtendo verba para o serviço, sem, entretanto, que se apresentassem 

proponentes para o serviço.
118

 

Provavelmente, tais soalhos foram feitos nas obras de 1891, com aproveitamento da madeira adquirida no 

tempo de Bethencourt da Silva, cujo projeto, no entanto, devia indicar, no 1º piso (porão), pisos revestidos com 

mosaicos de ladrilhos hidráulicos, assentados em 1891 na circulação e na ala lateral direita, mas não nas salas 

da ala da frente, conforme se constata. Dificilmente um arquiteto experiente como ele, que colocou peitoris de 

cantaria nas janelas, ao invés das então usadas ‘tábuas de peito’, exatamente por causa da umidade [ver 6.2], 

proporia pisos de madeira em contato com o solo. 

                                           
115

 Relatorio apresentado ao Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil pelo Ministro de Estado da Justiça e 
Negocios Interiores Esmeraldino Olympio de Torres Bandeira, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1910 [MJNI-3]. 
116

 Id.. Lê-se no mesmo relatório que era ajudante de obras do MJNI, até junho de 1909, o engenheiro Ubaldo Gomes de 

Mattos, exonerado por haver sido nomeado para a Comissão das Obras do Porto de Pernambuco e substituído, no MJNI, 
pelo engenheiro Miguel Calmon du Pin e Almeida, que entrou no rol de dispensados para reduzir gastos com salários. 
117

 Relatorio apresentado ao Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil pelo Ministro de Estado da Justiça e 
Negocios Interiores Dr. Rivadavia da Cunha Correa, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1911 [MJNI-3]. 
118

 Relatorio apresentado ao Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil pelo Ministro de Estado da Justiça e 

Negocios Interiores Dr. Rivadavia da Cunha Corrêa, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1912 [MJNI-3]. 
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Da “Concorrência para a execução das obras *” (em 1912), vencida pela empresa de Attilio Gennari (a mesma 

dos gradis da frente), que executa as obras, constam as seguintes especificações preparadas pelo escritório de 

Obras:
119

 

Dependências do diretor: 

1ª — Banheiro. 

2ª — Cozinha. 

3ª — Copa. 

4ª — Despensa. 

5ª — Water-closets, inclusive de criados. 

— Revestimentos, a azulejo, das paredes, rodapés de ladrilhos, paredes divisórias de 

cimento, emboços, rebocos e caiação a olsina das mesmas, ladrilhamento e substituição 

de alizar, e pintura a olsina de todas as paredes; tetos e esquadrias, a óleo. Serão 

construídas portas de lei para os respectivos vãos. 

6ª — Dormitório — Divisão de cimento, emboço e reboco, caiação a olsina das paredes, 

pintura do teto, fornecimento e colocação de urna meia banheira, e um aparelho para 

despejo de águas servidas. 

7ª — Sala de jantar — Caiação das paredes a olsina, pintura a óleo do teto e vãos de portas; 

azulejos decorativos, nas paredes, até a altura de 1,50. 

8ª — Sala das alunas — Pintura de uma porta, substituição de uma pia, desviar o cano do 

esgoto, colocar grade de ferro em uma janela, corrimão, pintura, e soleira de mármore. 

9ª — Porão — Forração geral em frisos de cedro de 0,10, levando cimalhas e abas também 

de cedro. 

Pintura geral a óleo dos forros, e a olsina, das paredes, grades, etc. 

Ladrilhamento marseil sobre base de concreto de 0,15, em toda a área, na parte em que 

não o tiver e substituindo o que estiver em mau estado. 

Substituição de dois barrotes de lei, iguais aos existentes, e bem assim, do suporte de 

uma pia, em três lanços, por ferro, na parte ocupada pelo refeitório. 

O ladrilhamento da portaria será de cerâmica. 

10 — Telhado — Reparação geral do telhado, calhas, condutores e claraboias, sendo essas 

emassadas, pintadas, e substituídos os vidros quebrados. 

Serão igualmente substituídos os barrotes que estiverem atacados de cupim. 

11 — Salão de honra — Pintura a óleo do teto e estrado novo de peroba, igual ao existente. 

12 — Dormitório — Conserto e pintura do forro. 

13 — Caixa d'água do morro:  

Ligação da caixa à rede da Repartição de Águas. 

Abastecimento às caixas do edifício por intermédio do 1° reservatório. 

Emboço e reboco interno e externo. 

Conserto do telhado. 

Pintura a óleo do madeiramento do telhado, mezaninos, idem de uma porta e consertos. 

Construção de uma calçada cimentada em volta do reservatório na parte externa, tendo 

um metro de largura e 0m,15 de concreto, com o respectivo capeamento. 

                                           
119

 Cf. “Concorrência para a execução das obras...” (aviso MJNI 1855, 17.4.1912); segundo o edital, o trabalho seria iniciado 
48h após a assinatura do contrato e executado com material “de primeira qualidade”; as “Especificações” e o edital haviam 
sido preparados pelo Escritório de Obras do Ministério da Justiça e Negócios Interiores (21.4.1912) [DOU 23.4.1912]. A 
garantia da proposta era de 100$, restituída pelo Tesouro à outra participante da concorrência, a Companhia Locativa e 
Constructora (aviso 2402); é encaminhada ao Tribunal de Contas, para registro, cópia do contrato celebrado com Attilio 
Gennari (aviso 2411) [DOU 30.5.1912]. 



INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT NA URCA... 

 

 
 

139 

14 — Esquadrias — Conserto geral e pintura de toda a esquadria, com exceção das portas 

interiores, compreendendo substituição de ferragens e reparos de carpintaria. 

15 — Pátios e paredes—Reparação geral do emboço, reboco e caiação a três mãos, com 

exceção das fachadas da frente e laterais, que serão a cor. 

16 — Mezaninos — Pintura a óleo com três demãos dos mezaninos e bem assim das 

vidraças. Substituição geral dos vidros partidos. 

17 — Pavilhão sanitário — 1°, 2° e 3° pavimentos. 

A instalação do pavilhão sanitário será executada de acordo com a planta, que se acha 

neste escritório à disposição dos Srs. concorrentes, sendo as paredes divisórias de 

cimento armado 0,04 de espessura e 2,25 de altura, levantamento dos soalhos para 

assentamento do ladrilho sobre concreto, sendo as paredes revestidas de azulejos à 

altura de 1,50, instalação dos aparelhos sanitários e higiênicos — prontos a 

funcionarem, e colocação no 1° e 3° pavimentos de duas caixas de água para 1.500 

litros cada uma. 

Pintura geral, a olsina, das paredes dos três pavimentos e bem assim, a óleo, dos tetos e 

esquadrias. O primeiro pavimento levará forro de cedro nas mesmas condições do 

porão. 

18 — Abrigo para alunos — Será executado de acordo com a planta existente neste 

escritório. 

Correrá por conta do contratante a remoção e colocação dos fios e lâmpadas elétricas 

para assentamento do forro de madeira em toda a área do porão. 

Toda a argamassa a empregar será constituída de um de cimento por três de areia. 

19 — Aparelhos sanitários, a saber: 

11 latrinas com aparelho de lavagem, tipo de Luge Adamant Inserta; 

12 lavatórios duplos de louça; 

quatro banheiros de ferro esmaltado, de seis pés (duas torneiras); 

oito mictórios brancos de costa e bico: 

três bidês sanitários tipo ‘Inserta’ com torneira para água quente e fria; 

dois aquecedores de cobre, com a capacidade de 20 litros por minuto; 

cinco ralos de ferro galvanizado especiais; 

quatro chuveiros de cobre de 20 centímetros de diâmetro. 

20 — Cozinha — Substituição do azulejo. Construção de uma chaminé de tijolo. 

21 — Pintura das paredes, a olsina; idem, a óleo, do teto e esquadrias. 

22 — Corredor da cozinha — Pintura a óleo do teto e esquadrias. Azulejo na barra. 

23 — Carvoeira — Construção de uma carvoeira e cimentação do lugar ocupado pela antiga. 

24 — Grades de ferro — Fornecimento e colocação de uma grade de ferro com cancela e 

respectiva pintura a óleo, com três demãos, para o corredor do refeitório. 

Constata-se assim uma obra geral em todo o edifício. No interior, a obra concentra-se nas dependências do 

diretor, dormitórios, sala das alunas, torreão (o “pavilhão sanitário”, com três andares de banheiros) e em 

todo o 1º piso (porão ou térreo). No exterior, os trabalhos incluem reparos no telhado (incluindo calhas, 

condutores e claraboias) e revestimentos em paredes, grades de mezaninos e gradis. 

São substituídos os FORROS DE MADEIRA do 1º piso por frisos, cimalhas e abas de cedro. Também no 1º piso, 

na ala da frente, então dormitório de alunos, são assentados pisos de LADRILHOS DO TIPO MARSELHA (nos 

locais onde não os havia, provavelmente soalhos de madeira, substituindo ladrilhos existentes em mau estado) 
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e de LADRILHOS CERÂMICOS na portaria, distinção que aponta para os ladrilhos hidráulicos em vermelho 

escuro na circulação e a composição de ladrilhos em cabochon nos dois primeiros saguões. Em PORTAS E 

JANELAS, há serviços de substituição de ferragens, reparos de carpintaria e troca de vidros quebrados. 

Procede-se à PINTURA INTERNA, com tetos, forros e esquadrias de madeira (exceto algumas portas internas) a 

óleo, e paredes a olsina (tinta à base d’água), sendo especificados, na sala de jantar do diretor, AZULEJOS 

DECORATIVOS nas paredes, até a altura de 1,50m; deve datar desta época a pintura de FAIXAS DECORATIVAS 

a meia-altura, em alguns compartimentos. A PINTURA EXTERNA, conforme se lê, inclui reparo geral do emboço 

e reboco e diferencia o tratamento conferido às fachadas da frente e laterais do tratamento dado à fachada 

posterior e às elevações do pátio: as paredes do pátio e dos fundos receberiam “caiação” (três demãos), 

enquanto as paredes da frente e das laterais seriam “a cor” [ver 8.4, 9.2]. As GRADES DE FERRO dos 

MEZANINOS são pintadas a óleo e adquire-se um PORTÃO para fechar o refeitório, na ala posterior, que é o 

referido por Petrone. 

Há obras também de canalização, na caixa d’água e junto a ela, no pavilhão da cozinha e no passadiço de 

ligação com o prédio principal e pretende-se construir uma nova carvoeira em local diferente do da antiga, que 

funcionava, conforme se vê, em um galpão anexo, mas tal construção não é mencionada, pelo ministro 

Rivadávia Corrêa (1913)
120

, dentre as obras executadas. 

Em 1914, do relatório do ministro Uladislau Herculano de Freitas
121

 consta que “permaneceram no ano letivo 

de 1913 os mesmos motivos que perturbaram os trabalhos escolares no ano antecedente, os reparos no 

edifício, os quais só terminaram no fim de junho” e relata que foram feitos “diversos trabalhos constantes 

de pinturas de todas as paredes, tetos, aumento dos mezaninos e esquadrias de oficinas e mais outros 

trabalhos, despendendo-se a importância de 69:834$800”. 

A referência de Freitas ao ‘aumento’ de mezaninos e esquadrias pode assinalar a data de rasgamento de dois 

vãos na elevação do pátio — o mezanino na ala da frente mais próximo à ala lateral direita (1º piso) e a janela 

de peitoril acima dele (2º piso) —, ocasionando a TRANSFORMAÇÃO DE DUAS JANELAS EM PORTAS; seria 

necessário o serviço de um canteiro para aumentar as molduras de cantaria (usando parte do material da 

época de Bethencourt) e, para a confecção das folhas das novas portas, já havia um carpinteiro trabalhando 

nas obras. Nota-se, aliás, a colocação, na janela cujo vão foi largado e rasgado e virou porta, de uma soleira 

feita do mesmo ladrilho de Marselha vermelho escuro do 1º piso [ver 9.2]. 

                                           
120

 Relatorio apresentado ao Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil pelo Ministro de Estado da Justiça e 
Negocios Interiores Dr. Rivadavia da Cunha Corrêa, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1913 [MJNI-3]. 
121

 Relatorio do Ministério da Justiça e Negocios Interiores organizado sob a gestão do respectivo Ministro Dr. Uladislau 

Herculano de Freitas em 1914, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1915 [MJNI-3]. 
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No relatório do ministro Carlos Maximino Pereira dos Santos sobre 1914)
122

 são mencionados, além de reparos 

no mármore de mesas e lavatórios, colocação de vidros e consertos nos encanamentos de água e de gás, a 

“colocação de uma coluna de concreto destinada a sustentar o piso do 2º andar”. Tal COLUNA DE 

CONCRETO, executada no encontro das alas lateral e posterior, ainda se vê e é comentada mais adiante [ver 7]. 

O mesmo ministro dá como realizado (maio 1917) o calçamento de uma parte do terreno.
123

 

Em 1917, o diretor Jesuíno Mello reporta-se a algumas dessas obras de 1916, ao tratar da locação de uma parte 

do terreno para o Sport Club Brazil [MELLO]. Vale a pena transcrever suas palavras, ao descrever a área. 

O terreno que o ‘Sport Club Brazil’ propõe-se arrendar, faz parte do logradouro do Instituto 

Benjamin Constant, e fica situado na parte ocidental do mesmo, confinante com a antiga 

‘Companhia Assucareira’. É um terreno perfeitamente nivelado, seco formando um 

quadrilátero quase retângulo, com uma área de 9.000m (nove mil metros quadrados), 

fazendo frente para a rua que da ‘Praia da Saudade’ vai ter à Assucareira, numa extensão de 

120 m e com um fundo de 85 m. Este terreno, assim como a parte baixa e aplainada do 

mesmo logradouro, foi todo ele saneado, alteado e nivelado com terra virgem, trazida das 

faldas do morro da Babilônia. Este serviço foi executado por um profissional, sob a 

fiscalização do Engenheiro das Obras do Ministério do Interior, Dr. Francisco Peixoto. A área 

de que se trata foi toda dessecada por um sistema coordenado de drenos de pedra britada, 

convergentes para uma galeria central de alvenaria de pedra e cimento, que a corta 

obliquamente, canalizando as águas pluviais com as da lavanderia do Instituto, desde a base 

do morro até o mar, melhoramentos estes que importaram em cerca de 40 contos de reis. O 

terreno é vedado por muros altos, de pedra e cal, de que a longa extensão foi ultimamente 

construída à custa do patrimônio do Instituto, e fica a poucos passos da Avenida Beira-Mar, 

asfaltada, ultra iluminada e servida exatamente nesta parte do cais, por uma ponte de 

descarga à que tem acesso as embarcações... 

Mais tarde, o Sport Club pretende estender a área locada, incluindo área do Instituto utilizada por “numeroso 

corpo de serventes de que fazem parte raparigas — lavadeiras, engomadeiras e costureiras, que passam 

todo o dia nas proximidades do mesmo sítio” e Mello se posiciona desfavorável à extensão de área [MELLO-

2], que não é concedida. 

Ainda há pouco, tendo sido derribada pela tempestade a cerca de tábuas que o vedava [o 

terreno] pela frente, foi esta imediatamente reconstruída e pintada, como se acha 

atualmente. O terreno de que se trata é o logradouro das aves (galinhas, patos, gansos etc.) e 

das cabras do Instituto. Acha-se contíguo à chácara, à lavanderia, à cozinha e aos cômodos 

em que mora o ecônomo do estabelecimento. 

Em 1919, o ministro Urbano Santos da Costa Araújo (mais tarde homenageado como nome de rua na Urca) dá 

notícia de reforço na adução de água (construção de duas caixas de cimento armado, fornecimento e 
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 Relatorio apresentado ao Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil pelo Ministro da Justiça e Negocios 
Interiores Dr. Carlos Maximino Pereira dos Santos, abril de 1915, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1915 [MJNI-3]. 
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 Relatorio apresentado ao Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil pelo Ministro da Justiça e Negocios 

Interiores Dr. Carlos Maximino Pereira dos Santos, maio de 1917, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1917 [MJNI-3]. 
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instalação de bombas elétricas e encanamentos), aumento do galpão da lavanderia e (no prédio principal) 

substituição de soalhos e forros atacados por cupins, e pintura.
124

  

O ministro seguinte, Alfredo Pinto Vieira de Mello, relata (junho 1920)
125

 a interrupção das aulas no Instituto 

durante os meses de maio e junho, devido às seguintes obras: PINTURA GERAL DA ESQUADRIA EXTERNA E 

BALAUSTRADAS, reboco de diversas paredes, substituição de RODAPÉS E ALIZARES pintados a óleo, divisões 

de peroba lustradas, fornecimento e colocação de azulejos brancos, pintura das paredes e teto da cozinha, 

substituição de FORROS com reparo no barroteamento e substituição de TELHAS em uma ala do edifício. 

Em 1920, tendo em vista a falta de espaço no prédio principal então pela metade, a direção do Instituto se 

movimenta para concluir o edifício. Segundo relata, em 1921, o ministro Vieira de Mello, o IBC apresenta ao 

Ministério da Justiça e Negócios Interiores um orçamento, “organizado pelo engenheiro desse ministério, na 

importância de 1.508:236$600, para a construção do corpo central e da ala esquerda do mesmo edifício”. 

É a segunda ocasião em que se tenta concluí-lo, após a ordem dada a Bethencourt de terminar apenas a parte 

coberta (1878). 

Diante da decisão do conselho ministerial de adiar as obras, decide-se construir no terreno, junto à divisa 

lateral direita, uma casa de dois andares, para residência do diretor, de modo a liberar o espaço que vinha 

sendo utilizado no prédio principal. 

Vieira de Mello informa que “o projeto e o orçamento dessas obras foram organizados pelo escritório 

técnico desse ministério, sendo a execução confiada à firma R. Rebecchi & Comp. que, em concorrência 

para tal fim aberta, apresentou a proposta mais vantajosa”, de 71:800$000 (setenta e um contos e 

oitocentos mil réis); as obras estão em execução [VIEIRA DE MELLO] e em 1926, “é concluída a construção do 

sobrado na Av. Pasteur, 368 (372,18 metros quadrados)” [IBC]. 

O SOBRADO ANEXO tem numeração separada do prédio principal (n° 350) na avenida Pasteur e também 

aquela fatia do terreno do sobrado (n° 368) à direita do prédio principal seria pleiteada por outro setor da 

Educação; em 1992, foi reiterada a entrega do imóvel ao IBC [SPU-3]. Voltaremos a falar no sobrado mais 

adiante [ver 7]. 

O ministro Joaquim Ferreira Chaves alude (abril 1922)
126

 à construção do sobrado — “prédio de dois 

pavimentos para residência do Diretor” — e de nova lavanderia — “um galpão e bem assim o fornecimento 
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 Relatorio apresentado ao Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil pelo Ministro da Justiça e Negocios 

Interiores Dr. Urbano Santos da Costa Araújo, julho de 1919, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1919 [MJNI-3]. 
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 Relatorio apresentado ao Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil pelo Ministro da Justiça e Negocios 
Interiores Dr. Alfredo Pinto Vieira de Mello, junho de 1920, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1920 [MJNI-3]. 
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 Relatorio apresentado ao Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil pelo Ministro da Justiça e Negocios 

Interiores Dr. Joaquim Ferreira Chaves, abril de 1922, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1922 [MJNI-3]. 
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e instalação de uma lavanderia a vapor” — como obras concluídas, totalizando uma despesa de 

273:060$970:
127

 

Dois importantes melhoramentos foram executados: a construção da casa para residência do 

diretor, ao lado direito do edifício principal, independente deste, obra efetuada por 

deliberação do Conselho Administrativo dos Patrimônios deste Ministério, e à custa dos 

rendimentos do próprio patrimônio do Instituto; e a da lavanderia a vapor.  

Complementa o ministro: 

Cada vez mais se acentua a necessidade de terminar a construção do edifício do Instituto, 

segundo a planta existente no Escritório das Obras deste Ministério. A parte edificada já é 

insuficiente para o número de alunos, de um e outro sexo, conforme exige a pedagogia, e, 

também, o próprio regulamento, o que entretanto, não pode ser atendido atualmente, em 

razão da exiguidade de espaço. 

Insiste-se, portanto, na complementação do PROJETO DO PRÉDIO PRINCIPAL, cuja planta — e esta é uma 

informação muito importante — encontra-se, em abril de 1922, no Escritório de Obras do Ministério da Justiça 

e Negócios Interiores. Pode-se afirmar que esse desenho ou conjunto de desenhos é o projeto de Bethencourt 

da Silva, ou uma cópia dele. 

Em 1923, o ministro João Luiz Alves (que também se torna nome de avenida na Urca) informa, em junho
128

, 

referindo-se ao exercício anterior, apenas a finalização da “construção de um pavilhão para a lavanderia, 

consertos na cozinha e outros pequenos trabalhos”, ou seja, não menciona mais o sobrado, cujos serviços 

talvez se limitassem, nesta época, a revestimentos internos e outras obras, já que a construção, segundo o 

Instituto [IBC], é considerada como concluída em 1926. Em 1925, por exemplo, é aprovado (ofício MJNI 740, 

9.7.1925) um orçamento de obras para o IBC no valor de 32:096$400 [DOU 12.7.1925]. 

Em 1924, o mesmo ministro destaca a “consolidação dos taludes que circundam a caixa d’água” como uma 

das obras executadas, limitadas a reparos, em vista da pouca verba disponível; no Instituto são “necessárias 

diversas obras, de caráter urgente, no edifício onde funciona, além de outros melhoramentos de natureza 

interna”.
129

 Nada se faz, porém, digno de registro na gestão de Afonso Penna Júnior;
130

 em 1928, o ministro 
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 Cf. edital de “concorrência pública para o fornecimento de maquinismos para a instalação e uma lavanderia a vapor e 
construção do respectivo pavilhão para sua instalação no Instituto Benjamin Constant”; especificam-se equipamentos como 
uma “máquina de lavar, de ferro galvanizado com tambor de latão e motor conjugado com 36’’ x 54’’, tipo semelhante ao 
da ‘The American Laundray Machinery Co. solid head washers’”, um aparelho de desinfecção semelhante ao desta 
empresa, uma turbina, uma calandra e uma caldeira vertical [DOU 26.6.1920]. 
128

 Relatorio apresentado ao Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil pelo Ministro da Justiça e Negocios 

Interiores Dr. João Luiz Alves, junho de 1923, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1923 [MJNI-3]. 
129

 Relatorio apresentado ao Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil pelo Ministro da Justiça e Negocios 
Interiores Dr. João Luiz Alves, junho de 1924, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1924 [MJNI-3]. 
130

 No relatório, assinala-se que eram engenheiros do Escritório de Obras (1925-1926): Armando Torres de Carvalho 

(engenheiro-ajudante em fev.1910 e engenheiro-chefe em fev.1912); Antonio Maia Santos (fiscal de obras em jan.1907 e 
auxiliar em nov.1918) e Luiz Hildebrando Barros Horta Barbosa (nomeado auxiliar em fev.1923, quando Santos é 
requisitado para as obras do edifício da Câmara dos Deputados). Relatorio apresentado ao Presidente da Republica dos 
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Augusto de Vianna do Castello comunica apenas a “realização de pequenas obras de conservação e limpeza 

do edifício, no que foi despendida a importância de 8:217$000”.
131

 

Em 1930, o Instituto Benjamin Constant está vinculado ao recém-criado Ministério da Educação e Saúde 

Pública. No ano seguinte, o Departamento Nacional de Saúde do ministério solicita providências para proteger 

a caixa d’água existente “no pátio junto ao refeitório”.
132

 

Em 1931, dá-se a “construção de um pequeno campo de 'Sport'“ e conclui-se a remodelação interna de parte 

do pavimento térreo (1° piso) do prédio principal [BRAGA] — ou de parte dela, pois no orçamento de 1931 e de 

1932 há despesas de obras, com pessoal contratado por administração direta. O orçamento inclui, em 1931, a 

“reforma da oficina tipográfica”, a “instalação de oito casas comuns, para residências de funcionários e 

membros do corpo docente”, a “instalação de um motor para bomba, conserto do edifício e suas 

dependências e consertos diversos” e a “reforma da instalação elétrica do primeiro pavimento”; em 1932, 

continua a haver pagamento ao “pessoal empregado na obra”.
133

 

Não se tem outra notícia, desses dois anos, sobre a “instalação de oito casas comuns” para residência de 

professores e funcionários. No orçamento de 1931, não se fala em edificação, e a despesa pode se referir 

apenas a adaptações em casas existentes. Não se dá início, nesta época, à construção das chamadas 

‘residências externas’ do Instituto junto à divisa lateral esquerda, atual rua Dr. Xavier Sigaud, que seriam 

erguidas na segunda etapa de obras, pois este trecho do terreno está arrendado à Lavanderia Parisiense e ao 

Sport Club Brazil [ver 4, 6.3, 7].  

Observando-se a planta (L. A. Rodrigues Pereira, s.d.) Patrimônio do governo federal situado na avenida 

Pasteur, nota-se o destaque conferido ao outro lado do terreno, à divisa entre o IBC e a atual CPRM, com o 

intuito de indicar os chamados ‘próprios nacionais’ (PN) ali localizados. No terreno da atual CPRM, indica-se 

                                                                                                                                    
Estados Unidos do Brasil pelo Ministro da Justiça e Negocios Interiores Dr. Affonso Penna Junior em 1926, Rio de Janeiro, 
Imprensa Nacional, 1928 [MJNI-3]. 
131

 Relatorio apresentado ao Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil pelo Ministro da Justiça e Negocios 
Interiores Dr. Augusto de Vianna do Castello em 1928, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1930 [MJNI-3]. 
132

 Envia-se correspondência ao diretor do IBC “no sentido de abrigar do sol o depósito d’água, no pátio junto ao refeitório, 

por meio de cobertura de telhas ou zinco que, no mínimo, fique a 80 centímetros acima e exceda em 50 centímetros, no 
mínimo, a largura e o comprimento do mesmo do prédio à Avenida Pasteur nº 350, bem como canalizar as águas para a rua 
e dar declive às sarjetas” (ofício E. 1602, 9.6.1931) [DOU 11.6.1931]. Em dezembro de 1931, em atendimento à informação 
do IBC (ofício 174, 29.11.1931), o diretor geral do MES comunica ter sido designado o funcionário Luiz Casasola Torres para 
acompanhar o exame a ser procedido nos terrenos daquele instituto pela Inspetoria de Águas e Esgotos (aviso 1952) [ DOU 
19.12.1931]. 
133

 O “Orçamento da despesa referente ao exercício de 1931 por conta das rendas patrimoniais do Instituto Benjamin 

Constant (cegos), de acordo com os decretos ns. 19.516, de 22 de dezembro de 1930 e 19.716, de 19 de fevereiro do 
corrente” (ofício 949, 13.5.1931) é autorizado e inclui “reforma da oficina tipográfica” (15:000$000), “instalação de oito 
casas comuns, para residências de funcionários e membros do corpo docente” (50:000$000), “instalação de um motor para 
bomba, conserto do edifício e suas dependências e consertos diversos” (5:000$000) e “reforma da instalação elétrica do 
primeiro pavimento” (4:000$000). Dentre os pagamentos de serviços eventuais, encontra-se o de “pessoal encarregado das 
obras” [DOU 16.5.1931]. No ano seguinte, é aprovado o “Orçamento da despesa referente ao exercício de 1932...” (ofício 
259, 15.2.1932) e continuam as obras, sem especificação de materiais ou serviços, mas continua a haver pagamento ao 
“pessoal empregado na obra” [DOU 16.2.1932] 
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parte da “Escola Nacional de Agronomia” e uma das praças ajardinadas. No terreno do IBC, situa-se a “casa 

do diretor”, o “quarto de empregados” e parte do prédio principal do “Instituto de Cegos Benjamin 

Constant” — curiosamente, representado sem o torreão do pátio. Entre as duas divisas, localiza-se a antiga 

estação de bondes e bagagens (estação Benjamin Constant), então designada como “propriedade 

C.C.L.F.R.J.L.”. Por detrás da estação, ao longo do caminho que fora conhecido como rua do Teatro e contíguo à 

divisa lateral direita do IBC, dispõem-se “residências”, um renque de nove pequenas construções de tamanhos 

variados no mesmo alinhamento — talvez se tratem das oito residências de funcionários e professores do IBC, 

talvez não. Seja como for, tais construções seriam, mais tarde, demolidas. 
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No prédio principal do IBC, as obras de 1931-1932 se concentram, de modo geral, na ala da frente, com o 

objetivo do REPOSICIONAMENTO DO CORREDOR E CRIAÇÃO DE SALAS. Pedro Petrone se refere a tal 

remodelação: “no andar térreo, o corredor que dá pra portaria, hoje tem salas dos dois lados. Mas, naquele 

tempo, o corredor tinha, de um lado, as janelas, e, do outro lado, a encadernação”. Originalmente, o 

corredor longitudinal da ala da frente faceava o pátio nos três pisos e apenas de um lado dava acesso a grandes 
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salas (com janelas abertas para a avenida Pasteur); em 1931, parte da circulação no pavimento térreo, com 

piso em mosaico preto-e-branco de ladrilhos hidráulicos, é ocupada por novas salas no lado voltado para o 

pátio interno, reposicionando-se o corredor para o meio com COMPARTIMENTAÇÃO DAS SALAS voltadas para 

a avenida Pasteur [PETRONE], ou seja, o espaço arquitetônico é transformado neste trecho. 

A modificação traz outras consequências, nesta época em que o edifício está pela metade — circunstância que 

motiva, por sinal, a remodelação. O acesso para o pátio se fazia, segundo o projeto original, por uma porta 

centralizada na circulação da ala principal; em 1913, teria sido rasgado o mezanino da ala principal mais 

próximo à ala lateral (direita, a única existente então), transformando-o em porta. Mantinha-se, porém, a porta 

central, que nas obras de 1931-1932 fica sem acesso. A remodelação interfere, também, na composição dos 

pisos [ver 9.2]. 

Em 1933, são feitas adaptações internas na área do jardim-de-infância (1° piso) e no 2º piso do prédio principal, 

de modo a instalar o Museu do IBC; também é o ano de “reformas de grande porte nas instalações elétricas 

e hidráulicas” [IBC]. 

No período 1932-1933, o Instituto adquire, no Rio, o busto em bronze de Benjamin Constant (Roberto Bettin, 

1931) e chegam ou estão para chegar máquinas para tipografia de Paris e mapas geográficos em relevo, de 

Buenos Aires.
134

 Da mesma época deve ser o busto de Pedro II, que, em 1942, já se vê no hall junto com os 

bustos de Braille, Haüy e Constant [RIBEIRO]. 

Em 1933, um aparente obstáculo consolidaria a retomada da construção do restante do prédio principal. A 

proposta do governo federal de sub-rogação de uma parte do terreno do IBC [ver 4] tem em vista a área à 

esquerda do prédio principal, então arrendada [DOU 8.7.1932]. Dentre outros argumentos contrários à sub-

rogação, o então diretor do IBC Sady de Gusmão alega que o prédio principal está inconcluso mas sua 

conclusão é condicionada pela doação imperial, por tratar-se “de uma doação com encargo, que, data vênia, 

não pode sofrer modificação” [GUSMÃO]. A questão enseja a abertura de processo (1933) no Serviço de 

Patrimônio da União [SPU-2] e demora a ser resolvida; chega-se a lançar a pedra fundamental da Faculdade de 

Direito (1936). Prevalece, entretanto, a força da argumentação do Instituto, que obtém não apenas o 

cancelamento da sub-rogação, mas a promessa de conclusão da execução do projeto. 

                                           
134

 É autorizada pelo Ministério da Educação e Saúde Pública a aquisição do busto de Benjamin Constant, no valor de 271$, 
por conta das rendas patrimoniais do Instituto (aviso 185, 5.2.1932) [DOU 11.2.1932]. Quanto às máquinas e aos mapas, o 
diretor geral de Contabilidade do MES solicita ao MF providências para despacho, com isenção de direitos e demais taxas 
aduaneiras, de “três volumes contendo máquinas para tipografia, vindos de Paris pelo vapor ‘Almirante Alexandrino’ com 
as marcas I.B.C.” (ofício 943, 31.3.1933) e “dois caixões com as marcas C.N.T. ns. 1 e 2, contendo mapas geográficos em 
relevo, vindos de Buenos Aires, pelo vapor ‘Santos’, e destinados ao Instituto Benjamin Constant” (ofício 941, 30.3.1933) 
[DOU 7.4.1933]. 
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Em 1936, pequenos reparos são feitos no edifício entre novembro e dezembro.
135

 E é Gusmão que dá notícia 

do que existia no terreno do IBC em 1933: 

No terreno de que se trata existe já a Lavanderia Parisiense, o Sport Club Brazil, dois prédios 

pequenos e as paredes dos pavimentos térreos do pavilhão central e ala esquerda [...].  

Dessas benfeitorias, duas são particulares pertencentes ao Patrimônio do Instituto, sendo 

propriedade da União as paredes da ala esquerda e pavilhão central [...e...] há, ainda, no local 

grande quantidade de obras de cantaria pertencentes à União. 

Os dois “prédios pequenos” abrigam, então, lavanderia, cozinha e os cômodos do ecônomo (administrador) do 

educandário [MELLO-2]. 

As “obras de cantaria” são os trabalhos encomendados por Bethencourt da Silva aos canteiros Bernardino & 

Joaquim [ver 6.1] nos anos 1870, os quais não foram assentados porque a obra foi paralisada (1878); as paredes 

são as que já se haviam erguido quando chegou a ordem de só completar o que estava coberto. Fica aqui, mais 

uma vez, o registro desse fato, até porque algum dia pode-se 'descobrir' um trecho de antigos alicerces na 

parte mais nova do edifício. Tais paredes mestras da seção esquerda e ala central foram demarcadas em uma 

Planta Geral (20.11.1935), onde figuram todas as construções existentes no terreno na época. 

Nesta planta de 1935 (ao lado e na página seguinte), os alicerces e paredes mestras estão incompletos em 

parte das alas lateral e posterior, inferindo-se que houve remoção parcial da estrutura, pois a obra de alicerces 

fora totalmente concluída (1876). A remoção deve-se, provavelmente, aos arrendamentos do terreno, de 

modo a liberar espaço para 

a instalação da Lavanderia 

Parisiense e do Sport Club 

Brazil, conforme se vê na 

planta, mas pode remontar 

a data anterior. 

 

 

 

Planta Geral de 1935 

                                           
135

 É solicitado ao MF (aviso 7668) o pagamento de 1:000$000, como adiantamento, ao diretor do IBC, Sady Cardoso de 

Gusmão, para atender às despesas autorizadas com “pequenos consertos e reparos no edifício do referido Instituto”, 
durante os dois meses [DOU 19.12.1936]. 



INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT NA URCA... 

 

 
 

148 

INSTITUTO BENJAMIN 
CONSTANT 

PLANTA GERAL DE 1935 
Paulo de Vasconcellos, 

20.11.1935, Secretaria de 
Patrimônio da União 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
PLANTA ESQUEMÁTICA DA PLANTA GERAL DE 1935 
O prédio principal do IBC, então pela metade (nº 1), tem a 
forma de um ‘E’. O “alicerce” indicado na Planta Geral (nº 
9) na encosta do morro da Babilônia (área em traço-e-
ponto), a meio caminho da caixa d’água (nº 10), pode 
remanescer de uma construção de apoio do IBC e não 
corresponde aos alicerces e paredes mestras (térreo) do 
prédio principal, assentados nos tempos de Bethencourt 
da Silva, que estão representados em tracejado, 
conforme indicam as convenções da Planta Geral. 
Parte das alas lateral esquerda e posterior não está 
representada na Planta Geral, pois a estrutura teria sido 
removida para que o terreno pudesse ser arrendado ou 
não chegou a ser terminado o assentamento, de vez que 
a obra foi paralisada (1987). 
No local foram implantadas algumas das instalações da 
lavanderia e do clube: um campo de ‘sport’ (nº 4), guarda 
(nº 5) e garagem (nº 6). A área de arrendamento era 
separada do IBC por uma sebe, conforme se vê nas fotos. 
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A fotografia de Braz da “Praia das Saudades”, em vista tomada do alto do morro da Urca, é posterior a 1908 

(pois já se vê a estação Benjamin Constant e o muro de arrimo à frente do IBC) e anterior a 1920 (pois não 

começaram ainda as obras do sobrado do IBC); mostra a seção direita do prédio principal do IBC e pequenas 

construções ocupando a lateral esquerda do terreno até o limite com a travessa Assucareira, atual rua Dr. 

Xavier Sigaud — trecho onde depois seria erguida a segunda seção. 

 

Praia das Saudades                                                                                                                                Foto Braz, entre 1908-1920 (detalhe) 

Outros anexos são erguidos entre 1932 e 1937 — portaria e galpão —, além dos já mencionados e das 

pequenas construções deixadas no terreno pelo Sport Club Brazil (casa-sede), Lavanderia Parisiense (casa e 

garagem) e Assucareira (dois galpões cobertos), já mencionados anteriormente [ver 4]. É interessante conferir a 

descrição do diretor em 1937 [GUSMÃO-2]. 

Do edifício projetado apenas um terço se acha construído: a ala esquerda [à esquerda do 

observador]. Esta é constituída por três pavimentos, com dois pilonos [
136

] à esquerda, na 

frente e nos fundos. Há um corpo central da fachada, um corpo lateral e um ao fundo, 

descrevendo a figura de um retângulo. No meio do corpo lateral entronca-se um torreão, 

onde se acham localizados os banheiros e privadas de uso dos alunos (nos três pavimentos). 

O pavimento térreo tem a feição de porão, embora com pé direito superior a três metros [...]. 

Há além disso: um prédio de residência do diretor, uma pequena casa de portaria, uma 

casinha, uma lavanderia e um galpão para roupa, construções anexas, e bem assim a casa da 

bomba e duas grandes caixas d’água com capacidade para 126.600 litros. 

Com esta situação, inaugura-se a segunda etapa de obras. 

 

                                           
136

 Os dois 'pilonos' a que se refere Gusmão são os corpos avançados da seção direita do edifício (seção direita, à esquerda 

do observador), na interseção das extremidades das alas. 
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6.3 SEGUNDO ATO 

 

 
Vista aérea frontal do conjunto do IBC.                                          Foto Paula Kossatz, 2002, Museu Instituto Benjamin Constant 

 

Na SEGUNDA ETAPA DE OBRAS (1937-1945), o Instituto Benjamin Constant interrompe suas atividades 

escolares de julho de 1937 ao segundo semestre de 1944 [IBC]. Nesta época, o Ministério dos Negócios da 

Educação e Saúde Pública/MESP (1930) se torna o Ministério da Educação e Saúde/MES (1937), encabeçado 

por Gustavo Capanema. 

No terreno do IBC, são demolidas, entre 1937 e 1945, todas as construções anexas existentes, à exceção do 

sobrado — que passa por obras em 1938
137

 —, de modo a completar o prédio principal com auditório 

integrado ao corpo do edifício e erguer novos anexos: pavilhão de lavanderia e cozinha, pavilhões do jardim-

de-infância e da Imprensa Braille, residências internas e externas. Drena-se e ajardina-se o terreno, 

pavimentam-se caminhos, criam-se novo campo de esportes e um playground. Depois, sucedem outras obras e 

adaptações e as residências externas são excluídas da área do IBC e devolvidas ao patrimônio da União [ver 7].  

 

                                           
137

 São autorizadas por Getulio Vargas (despacho 26.10.1938, no processo 75/38 Serviço de Obras) “pequenas obras de 

conservação na residência do diretor", especificados e orçados os serviços em 3:000000” [DOU 5.11.1938]. 
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As obras são acompanhadas, no IBC, por grupo com a participação do professor José Espínola Veiga 

[CERQUEIRA, SERRA]. Os projetos de anexos e a fiscalização de toda a execução, incluindo a complementação 

do prédio principal, ficam a cargo do Serviço de Obras — antiga Divisão de Arquitetura da Superintendência de 

Obras e Transportes do MESP, sucessora do Escritório de Obras —, o qual se torna Divisão de Obras do MES, 

sob supervisão, a partir de 1938, do antigo Departamento Administrativo do Serviço Público/DASP.
138

 Não foi 

identificado o arquiteto ou engenheiro do MES que fica diretamente responsável pelas obras nesta segunda 

etapa — possivelmente, mais de um —, apenas os participantes das comissões de concorrências para estas e 

outras obras no IBC (período 1937-1958): Eduardo Duarte de Souza Aguiar, Pedro Paulo Bernardes Bastos, José 

Luiz S. Fontes, Jorge Ferreira, Thomaz Estrella, Rui Moreira Reis e Iracema C. Barroso — esta, um nome 

recorrente no período, como chefe da Divisão de Obras (1-D.Ob.).
139

 

O “projeto de remodelação” do Instituto Benjamin Constant, incluindo as obras em seu “edifício central”, 

tramita sob o processo SO/MES 82/37 e é submetido ao ministro Capanema várias vezes no segundo semestre 

de 1937 [DOU 13.7.1937 e outros]. A concorrência pública para a execução é vencida pela Construtora Brandão 

S.A. Em junho de 1939, o Instituto está fechado para obras [DOU 5.6.1939] e há previsão de reforma elétrica no 

edifício [DOU 25.7.1939] e, também, de obras de adaptação para instalação provisória do Colégio Universitário 

da então Universidade do Brasil, que ficaria na seção direita, já construída,
140

 mas, até obter sede própria, 

acaba ficando na área antes arrendada ao Sport Club Brazil.
141

 Mais tarde, em 1943, ocorrerão obras de 

adaptação de parte do 3º piso do prédio principal do IBC, com execução pela firma L. Pangella & Cia. Ltda., para 

                                           
138

 O DASP, órgão diretamente ligado ao presidente da República, funcionou entre 1938 e 1986 e tinha, dentre seus 

objetivos, "estudar, organizar e inspecionar os serviços públicos; organizar e fiscalizar a execução da proposta 
orçamentária". Em 30.10.1939, o DASP passou a "revisar os projetos de obras de edifícios destinados aos serviços públicos 
civis" (decreto-lei 1720), sendo criado em 22.4.1940 o Serviço de Obras dentro da Divisão de Material (decreto-lei 2143); a 
partir de 11.9.1942, teve dentre suas atribuições "estudar, orientar e fiscalizar obras de construção, remodelação e 
adaptação de serviços públicos" (decreto-lei 11011); em 16.11.1943, o Serviço de Obras do DASP foi transformado em 
Divisão de Edifícios Públicos/DEP (decreto-lei 5993) [AN]. 
139

 Cf. editais. Comentam Renato da Gama-Rosa, Alexandre Pessoa e Cristina Ribeiro que, nesta Superintendência do MESP, 

dentre as três seções, a de “Arquitetura e Construção tinha como competência, entre outras funções, elaborar os 
programas arquitetônicos, os projetos, organizar as especificações e os orçamentos, executar e fiscalizar as obras, desenhar 
todo o detalhamento arquitetônico, além de executar serviços de reparos e de manutenção e de caráter emergencial, de 
todas as instituições subordinadas à estrutura administrativa do ministério” e a equipe “contava com profissionais na sua 
grande maioria formados pela Escola Nacional de Belas Artes, depois da reforma empreendida por Lúcio Costa. Entre estes 
profissionais destacam-se Jorge Ferreira, Carlos Frederico Ferreira, Antonio Dias Carneiro, Olenka Freire Greve, Floroaldo 
Albano, Waldir Ramos, Armando Mesquita, Nabor Foster, Audomaro Costa, entre outros” [GAMA-ROSA]. 
140

 São apresentadas “as plantas da parte do edifício do Instituto Benjamim Constant, ora concluída, com a indicação das 
divisões provisórias e demais serviços necessários a adaptá-la a fim de que nela possa o Colégio Universitário iniciar seu 
curso à espera de instalação própria”; é aprovado, para tanto, o orçamento de 90.000$0 (24.3.1939) [DOU 4.4.1939]. 
141

 “No ano de 1932 enfrentavam-se, no dia 8 de maio, em jogo válido pelo turno do Campeonato Carioca, Sport Club Brasil 

e Vasco da Gama, no campo da Praia Vermelha” — a notícia é do site http://geocities.yahoo.com.br/cybervasco/ 
curiosidades.htm (acesso ago.2005). Em 1943, segundo o ministro da Fazenda, o arrendamento do clube não estava 
regularizado junto ao MF e constatou-se que auferia renda com a sublocação da área, não pagava o aluguel desde 1931, 
nem tinha como comprovar suas atividades esportivas; saiu do local em 1937, devido ao início de obras do IBC, porém não 
cancelou o contrato, pois esperava retornar após o término das obras, “para ver o que poderia ser concedido além do muro 
divisório, em direção ao morro”; além disto, a expectativa do clube era o cancelamento dos aluguéis atrasados, já que suas 
antigas instalações estavam sendo utilizadas pelo Colégio Universitário. Com tais explicações na exposição de motivos 
dirigida à presidência da República [e.m. 208], o ministro se opõe ao duplo pleito, que é indeferido pelo presidente Vargas 
(4.2.1943) [DOU 11.2.1943]. 
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instalação do Conservatório Nacional de Canto Orfeônico de Villa-Lobos (ofício 169, 25.3.1943) [DOU 

29.4.1943], que permanecerá no local até se transferir para sede própria, em Botafogo. 

João Alfredo Lopes Braga assume a direção do IBC em 1938 e sua boa relação com o presidente do DASP, de 

quem é primo [SANTOS-2], é de grande valia para a consecução da obra em nova fase de recursos precários, 

desta vez como decorrência da guerra iniciada na Europa (setembro 1939) que repercute, no Brasil, com 

elevação abrupta de preços de mercadorias e de materiais de construção; em 1942, o cimento duplica de preço 

na capital e quase triplica no interior, o ferro aumenta 60% e o tijolo e a pedra, 50% [DASP].
142

 

Em outubro de 1939, as “obras complementares” do prédio principal são integralmente autorizadas e 

abarcam novos anexos, porém a execução deve ser parcial para ocorrer ainda neste ano, conforme solicita o 

ministro Capanema; no mês seguinte, após nova concorrência pública, vence a firma Campos & Fernandes 

Ltda.
143

. 

Em outubro de 1940, contrata-se a firma Andrade Lima & Cia. Ltda. para “pequenos reparos e adaptações” 

[DOU 4.11.1940]. A obra prossegue, em 1941, com execução pela Companhia Brasileira de Construções, 

empreiteira dirigida pelos engenheiros Washington Barbosa Rodrigues Pereira e Armando Masson Jacques que 

há pouco firmara contrato com a prefeitura do Distrito Federal para as obras de alargamento e duplicação do 

túnel do Leme (túnel Novo) [DOU 1.7.1941]. A Companhia Brasileira de Construções seria a construtora a ficar 

mais tempo nas obras de complementação do prédio principal, embora não as tenha iniciado. Da mesma 

maneira que ocorrera na primeira etapa de obras, os trabalhos da segunda etapa não são contínuos.   

A retomada das obras, solicitada pelo ministro Gustavo Capanema, é justificada pelo diretor do DASP Luiz 

Simões Lopes na exposição de motivos (e.m. 1357, 30.6.1941), a seguir transcrita, dirigida ao presidente 

Vargas, que aprova o novo contrato (despacho, 1.7.1941) [DOU 4.7.1941]:  

Excelentíssimo Senhor Presidente da República. — O senhor ministro da Educação e Saúde 

submete à consideração de Vossa Excelência, por intermédio deste Departamento, o 

processo incluso, relativo às obras de remodelação do edifício em que funciona o Instituto 

Benjamin Constant, nesta Capital. 

                                           
142

 O presidente do DASP Luís Simões Lopes dirige-se ao presidente Vargas (e.m. 898, 20.5.1942) para novamente expressar 

sua preocupação com os preços exorbitantes dos materiais de construção no Brasil, em face da guerra, tanto os importados 
quanto os que dependem de matéria-prima estrangeira. A situação gera "profundas perturbações no mercado interno"; 
assim, além de se "procurar as compensações possíveis no desenvolvimento das indústrias locais e no incentivo à 
exploração das nossas abundantes riquezas naturais", Lopes sugere a criação de Comissão para estudar a situação do 
mercado de materiais de construção. Devido à situação, no ano seguinte será proposta pelo DASP (e.m. 1878, 21.6.1943), a 
revisão de contratos de empreitada na vigência do estado de guerra, daí resultando a preferência pela empreitada global. 
143

 As obras estavam especificadas e orçadas em 1.682:570$0 e a sugestão de Capanema é fazer “ainda este ano uma parte 

da obra do edifício central até a importância de 560:000$000”, reduzida para 500 contos pelo presidente Vargas 
(30.10.1939) [DOU 14.11.1939]. As obras só se realizam no último mês do ano e a Construtora Brandão apresenta preço 
mais alto que a vencedora, Campos & Fernandes Ltda. A ata da concorrência pública menciona abertura de oito propostas 
(27.11.1939); a Construtora Brandão S.A. (409:000$0) não apresenta o menor preço, e sim Campos & Fernandes Ltda. 
(356:000$0). O prazo de execução dos serviços é 30 de dezembro [DOU 30.11.1939] e o contrato é firmado em 5 de 
dezembro [DOU 7.12.1939]. 
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2. Essas obras obedecem ao programa de remodelação iniciado em 1937. Nesse ano realizou-se 

uma concorrência administrativa, da qual foi vencedora a firma Construtora Brandão S. A., 

para trabalhos de acréscimo e reforma do imóvel, no valor total de 2.095:000$0 (dois mil e 

noventa e cinco contos de réis). Essa despesa foi custeada com os recursos provenientes da 

alienação de títulos pertencentes ao Instituto, autorizada pelo decreto n. 1.512, de 1 de abril 

de 1937. 

3. Em exposição constante do processo, datada de 18 de maio de 1940, o diretor do Instituto 

informa que, além dessas obras, foram executadas outras, em 1939, no valor de 645:000$9 

(seiscentos e quarenta e cinco contos de réis), montando o total das despesas feitas, a partir 

de 1937, a 2.740:000$0 (dois mil, setecentos e quarenta contos de réis). Não existem no 

processo elementos que permitam esclarecer quais os trabalhos feitos por conta da última 

parcela. 

4. Tendo o produto da venda dos títulos atingido a 2.384:000$0 (dois mil, trezentos e oitenta e 

quatro contos de réis), o excesso da despesa realizada, no valor de 356:000$0 (trezentos e 

cinquenta e seis contos de réis), correu à conta da quota atribuída ao Ministério da Educação 

e Saúde pelo decreto-lei n. 1.059, de 19 de janeiro de 1939 (Plano Especial de Obras Públicas 

e Aparelhamento da Defesa Nacional). 

5. O plano de obras a ser executado no corrente ano consta do seguinte: 

1. Adaptação e reparos no edifício central                               

2. Obras de acréscimo de uma despensa  

           e um pavimento no edifício central                                 

3. Lavanderia e instalação de cozinha                                        

4. Pavilhão do Jardim de Infância                                               

5. Residências de professores                                                  

6. Residências para empregados                                               

7. Auditório                                                                          

8. Obras complementares na ala recém 

construída                      

9. Reparos na casa do Diretor 

1.357:103$0 

 

289:336$0 

483:510$0 

184:925$5 

423:357$0 

132:776$5 

563:717$0 

272:339$0 

21:066$0 

Total 3.728:432$5 

6. Sendo a dotação atribuída ao Instituto, no orçamento vigente, de 3.144:000$0 (três mil, cento 

e quarenta e quatro contos de réis, — Ministério da Educação e Saúde, Verba . 5, Consignação 

1, Subconsignação 02, Inciso 01, letra i — e incluindo essa importância, além disso, despesas 

de instalação, propõe a Divisão de Obras do Ministério que não sejam executados os 

seguintes serviços: 

1. Substituição completa dos revestimentos 

das fachadas               

2. Pintura geral do edifício principal, no                              

valor de 

   426:999$0, que pode ser reduzida a 

retoques 

   e caiação externa (80:573$0)                                               

3. Instalação de ar condicionado no 

auditorium 

355:050$0 

  

 

346:426$0 

186:000$0 

Total 887:476$0 

7. Nessas condições, a despesa ficará reduzida a 2.840:656$5 (dois mil, oitocentos e quarenta 

contos, seiscentos e cinquenta e seis mil e quinhentos réis), resultando um saldo 

orçamentário de réis 303:343$5 (trezentos e três trezentos e quarenta e três mil e 

quinhentos réis) que poderá ser aplicado em instalações. Estas, segundo estimativa feita em 
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julho do ano passado, atingem a 1.500:000$0 (mil quinhentos contos de réis), assim 

distribuídos: 

1. Cozinha e lavanderia                                      

2. Internato                                                       

3. Externato                                                      

4. Serviço médico-cirúrgico                                

5. Jogos, Ginástica e recreações 

380:000$0 

800:000$0 

200:000$0 

100: 000$0 

20:000$0 

Total 1.500:000$0 

Cumpre notar que as instalações da cozinha e lavanderia já estão incluídas no orçamento 

elaborado pela Divisão de Obras do Ministério. 

8. Este Departamento julga razoável a sugestão da Divisão de Obras do Ministério. Os serviços 

suprimidos podem ser executados no próximo exercício, juntamente com as restantes obras 

de instalações e com outros trabalhos relacionados pelo Diretor do Instituto e que foram 

orçados pela Divisão de Obras, trabalhos esses que são os seguintes: 

1. Torre para relógio com 4 mostradores. 

2. Vestiários. 

3. Substituição completa dos pisos de madeira do edifício principal. 

9. Os desenhos, especificações e orçamentos constantes do processo estão suficientemente 

detalhados, podendo considerar-se satisfatórias as quantidades e preços unitários adotados. 

10. Pelo exposto, ao encaminhar a Vossa Excelência o processo em apreço, este Departamento 

tem a honra de opinar favoravelmente à execução das obras de remodelação do prédio do 

Instituto Benjamin Constant, dentro dos limites orçamentários de 2:840:656$5 (oitocentos e 

quarenta contos, seiscentos e cinquenta e seis mil e quinhentos réis) e mediante 

concorrência pública. 

Em julho de 1941, vai-se construir o pavilhão anexo de lavanderia e cozinha e quem vence a concorrência dos 

equipamentos é a Instaladora Casa Berta Ltda.; as modificações no projeto demandam solicitação de termo 

aditivo ao contrato.
144

 No pavilhão da cozinha e no prédio principal, as obras são conduzidas pela Companhia 

Brasileira de Construções e, em janeiro de 1942, o diretor do DASP dá notícia do andamento das obras ao pedir 

seu prosseguimento (e.m. 88, 21.1.1942), autorizado por Vargas (despacho, 22.1.1942) [DOU 26.1.1942]. Expõe 

Lopes: 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República — O senhor ministro da Educação e Saúde 

submete à consideração de Vossa Excelência, por intermédio deste Departamento, os 

processos inclusos, relativos às obras de ampliação do Instituto Benjamin Constant, nesta 

Capital. 

                                           
144

 Cf. Edital de concorrência pública para fornecimento e instalação de lavanderia e cozinha no Instituto Benjamin 

Constant (chefe da Divisão de Obras MES/1-D.Ob., Iracema C. Barroso, 12.7.1941) [DOU 15.7.1941]. Após apreciar ofícios da 
Divisão de Obras (614, 673 e 750, de 27.8, 13.9 e 8.10.1941), o Tribunal de Contas mantém decisão anterior sobre contrato 
e termo aditivo celebrados com a Instaladora Casa Berta Ltda., para “fornecimento de lavanderia e cozinha no Instituto 
Benjamin Constant” [DOU 5.11.1941]. A decisão anterior do Tribunal pode ter sido o indeferimento (não-registro) do 
contrato, por não atendimento a diligências (ofícios DO 614 e 673, 27.8 e 13.9.1941) [DOU 24.10.1941]. A história se 
resolve, pois em 1944 o MES solicita (ofício 1103, 28.4.1944) autorização de nova concorrência administrativa para a 
execução dos serviços, por não se considerar a firma Instaladora Casa Berta Ltda., empreiteira desse trabalho, obrigada à 
execução pelo preço inicialmente tratado; o DASP opina favoravelmente à aprovação do novo orçamento, no valor de Cr$ 
67.001,00, e à realização dos trabalhos pelo regime proposto, e é favorável o despacho presidencial (28.4.1944) [DOU 
8.5.1944]. 



INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT NA URCA... 

 

 
 

155 

2. O assunto foi objeto da exposição de motivos n. 1.357, de 30 de junho de 1941, aprovada por 

Vossa Excelência, e em que este Departamento propunha fossem autorizadas as obras de 

remodelação do prédio, dentro dos limites orçamentários de 2.840:656$5 (dois mil, 

oitocentos e quarenta contos, seiscentos e cinquenta e seis mil e quinhentos réis) e mediante 

concorrência pública. 

3. Realizada esta em 31 de julho próximo findo, foram as obras adjudicadas à Companhia 

Brasileira de Construções pelo preço total de 2.346:942$4 (dois mil, trezentos e quarenta e 

seis contos, novecentos e quarenta e dois mil e quatrocentos réis). 

4. Os trabalhos executados até a presente data montam a 783:317$0 (setecentos e oitenta e três 

contos, trezentos e dezessete mil réis), assim distribuídos: 

Auditório                                    

Passagem coberta                            

Elevadores (2)                                

Reparos no edifício principal              

Reparos na casa do diretor                

377:388$0 

79:082&0 

210:000$0 

87:055$0 

29:792$0 

783:31780 

5. Das obras restantes, algumas foram paralisadas por ordem do senhor ministro e outras não 

puderam ser iniciadas por perturbarem os trabalhos do Colégio Universitário. As primeiras 

cujo orçamento monta a 851:903$4 (oitocentos e cinquenta e um contos, novecentos e três 

mil e quatrocentos réis) constam do seguinte: 

Jardim de infância                           

Casas para empregados                  

Casas para professores                    

188:329$0 

144:826$4 

518:748$0 

851:903$4 

6. As obras que não puderam ser iniciadas e cujo orçamento monta a 711:722$0 (setecentos e 

onze contos, setecentos e vinte e dois mil réis) constam do seguinte:                             

Construção do 3° pavimento da ala lateral do 

edifício principal           

Acabamento dos três pavimentos da ala dos 

fundos                           

Reparos na parte já construída da ala lateral                                       

Lavanderia e despensa                                                                    

275:000$0 

200:266$0 

18:000$0 

218:456$0 

711:722$0 

7. Sendo de 2.346:942$1 (dois mil, trezentos e quarenta e seis contos, novecentos e quarenta e 

dois mil e quatrocentos réis) o valor total do contrato, e montando as obras já realizadas em 

1941 a réis 783:317$0, o valor das obras já contratadas, cuja execução foi transferida para o 

corrente exercício, monta a 1.563:625$4 (mil, quinhentos e sessenta e três contos, seiscentos 

e vinte e cinco mil e quatrocentos réis). Como, porém, a firma empreiteira já havia iniciado os 

trabalhos paralisados por ordem superior, foi computada a importância de 5:000$0 (cinco 

contos de réis) que deverá ser paga ao construtor a título de indenização pelos trabalhos já 

iniciados e que não poderão ser aproveitados. A essa quantia deve ser acrescida a de 

64:374$6 (sessenta e quatro contos, trezentos e setenta e quatro mil e seiscentos reis) para 

ocorrer às despesas com demolições, preparo do terreno e arruamento do local destinado a 

jardim de infância, casas para professores e empregados, que devem ser mudados em 

consequência de nova distribuição de lotes para efeito de construção do edifício destinado ao 

Colégio Pedro II. Acresce ainda que a direção do Instituto julga necessário ampliar o 

auditório, cuja capacidade passará de 240 para 500 pessoas, majorando o primitivo 

orçamento de réis 160:000$0 (cento e sessenta contos de réis). 

 8. Em resumo, a despesa total a ser realizada com as obras do Instituto monta a 2.576:317$0 

(dois mil, quinhentos e setenta e seis contos, trezentos e dezessete mil réis) correspondendo: 
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A obras contratadas e já executadas em 1941 

A obras contratadas cuja execução não foi feita em 

1941 

A obras de acréscimo do auditório 

A indenizações ao construtor, em virtude da 

paralisação 

de parte das obras e outros trabalhos de preparo 

do novo local para essas obras 

783:317$0 

1.563 

:625$4 

160:000$0 

 

 

69:37480 

2.576:317$0 

9. Resulta, portanto, que devem ser aplicados este ano 1.793:000$0 (mil, setecentos e noventa e 

três contos de réis) no prosseguimento das obras já iniciadas. Quanto à despesa de 

instalação, foi consignada no orçamento do ano passado uma verba de 303:343$5 (trezentos 

e três contos, trezentos e quarenta e três mil e quinhentos réis). Como o preço obtido em 

concorrência foi de 2.346:942$4 (dois mil, trezentos e quarenta e seis contos, novecentos e 

quarenta e dois mil e quatrocentos réis) e os serviços extraordinários inclusive a indenização 

devida ao construtor montam a 229:374$6 (duzentos e vinte e nove contos, trezentos e 

setenta e quatro mil e seiscentos réis), conclui-se que houve um saldo de 204:339$5 

(duzentos e sessenta e quatro contos, trezentos e trinta e nove mil e quinhentos réis) em 

relação ao orçamento já aprovado, saldo esse que pode ser somado à quantia de 303:343$5 

(trezentos e três contos, trezentos e quarenta e três mil e quinhentos réis), previstos para 

instalações. Nessas condições, a verba total necessária para a conclusão das obras e 

instalações do Instituto monta a 2.360:682$5 (dois mil, trezentos e sessenta contos, 

seiscentos e oitenta e dois mil e quinhentos réis), assim discriminados: 

1 — Execução das restantes obras contratuais                              

2 — Serviços extraordinários                                                           

3 — Instalações                                                                              

 

1.563:625$4 

229:374

$6 

567:683$0 

2.360:683$0 

10. É de toda a conveniência para a União que prossiga válido o contrato assinado com a 

Companhia Brasileira de Construções. Dada a situação atual do mercado, é muito provável 

que nova concorrência venha a acarretar aumento de custo das obras que foram objeto de 

contato. Quanto aos serviços extraordinários no auditório e à indenização devida ao 

construtor, este Departamento nada tem a opor. Esses serviços extraordinários poderão ser 

executados pelo atual empreiteiro, de vez que o seu pequeno valor, relativamente ao volume 

total das obras, não justifica nova concorrência. 

11. Propõe o Ministério urna solução genérica para todos os casos similares ao do instituto, a 

fim de evitar interrupções, sob todos os pontos de vista perniciosos, das obras em 

andamento. O assunto será oportunamente submetido à consideração de Vossa Excelência. 

12. A despesa deverá correr à conta da Verba 5, Consignação I, Subconsignação 02, inciso 04, 

alínea a, do orçamento vigente. 

13. Pelo exposto, ao encaminhar a Vossa Excelência o processo em apreço, este Departamento 

tem a honra de opinar no sentido de que: 

1 — Sejam autorizadas as obras de acréscimo do auditório e as decorrentes das alterações na 

localização das dependências citadas, no valor total de 224:374$6 (duzentos e vinte e quatro 

contos, trezentos e setenta e quatro mil e seiscentos réis); 

2 — seja autorizado o pagamento da indenização devida ao construtor, na forma proposta pelo 

Ministério da Educação e Saúde; 

3 — seja autorizado prossiga válido o contrato de construção com a Companhia Brasileira de 

Construções; 
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4 — seja autorizada a adjudicação dos serviços extraordinários à Companhia Brasileira de 

Construções. 

Nota-se que a construção das alas lateral esquerda e posterior foi paralisada em 1941, por perturbar os 

trabalhos do Colégio Universitário, e a de alguns anexos não foi iniciada, pois se pensava em instalar, no 

terreno, o Colégio Pedro II, ideia logo descartada; por isto, parte da verba teve de ser destinada à indenização 

da empreiteira. Por outro lado, a proposição, no ano anterior, de SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DOS 

REVESTIMENTOS DE FACHADAS, mas com pintura reduzida a RETOQUES DE CAIAÇÃO EXTERNA, representara 

uma sensível economia. 

Outras novidades nesta exposição de motivos (e,m. 88) são a AMPLIAÇÃO DO AUDITÓRIO e a menção a dois 

ELEVADORES e à PASSAGEM COBERTA, os quais, embora previstos, não constavam da relação anterior (e.m. 

1357), bem como a supressão dos três itens orçados para o próximo exercício: a construção de torre de relógio 

e de um vestiário e a substituição completa dos pisos de madeiras do prédio principal, que seriam refeitos em 

concreto armado. Diante do limite orçamentário, a Divisão de Obras propusera abandonar-se a ideia da 

substituição dos pisos que estavam, inclusive, em bom estado, ou se teria de abrir mão de parte das obras 

autorizadas, como informa o diretor do DASP ao concordar com a não substituição, acrescentando: “torna-se 

preferível abandonar de vez a ideia” (e.m. 1853, 7.8.1941). 

Em setembro de 1942, resolve-se PADRONIZAR OS REVESTIMENTOS DE FACHADAS dos anexos, tomando 

como base, provavelmente, o prédio principal: o “revestimento a pó de pedra, especificado para o Jardim de 

Infância e residências de professores e empregados” será substituído “por outro do mesmo tipo 

empregado nos edifícios existentes” (e.m. 3445, 18.9.1942). A menção a ‘edifícios’, no plural, faz supor que 

também o sobrado está pintado conforme o prédio principal, mas pode tratar-se dos anexos de cozinha e 

lavanderia e auditório. 

Nesta época, aprova-se a AMPLIAÇÃO DO PAVILHÃO DE COZINHA E LAVANDERIA, considerada “realmente 

necessária”, bem como o reparo da caixa d’água, mas o DASP veta nova ampliação do auditório com “solução 

alvitrada pela Divisão de Obras” que nada aproveitaria das obras já executadas (e.m. 2529, 26.9.1942). 

Na Revista do Serviço Público de 1942, lê-se: “...o Dr. João Alfredo nos expôs a natureza das obras: ‘O edifício 

ficará com suas quatro alas fechando o quadrilátero delineado e nelas se instalarão as seguintes secções: 

auditório, jardim de infância, cozinha e despensa. Também estão sendo construídas oito casas para 

professores cegos que as alugará por cômodo aluguel, e outras quatro para funcionários, cuja 

permanência no Instituto seja indispensável. Do projeto consta ainda ajardinamento e campo de 

esportes’” [RIBEIRO]. Constata-se, assim, que em 1942 o anexo de cozinha e despensa é considerado parte do 

prédio principal, no qual já se pensa em instalar o jardim-de-infância, e que estão em construção as quatro 

residências e as oito residências externas. 
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Na mesma revista, estima-se que as obras “devem ficar terminadas em junho do ano próximo” [RIBEIRO]. 

No início de 1943, providencia-se a já autorizada (e.m. 2814, 12.10.1942) construção das REDES DE 

DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA, para a qual não se haviam apresentado proponentes na concorrência pública — em 

vista da alta de preços
145

, como crê a Divisão de Obras do MES, que consulta firma especializada —; o DASP 

recomenda que parte dos trabalhos seja autorizada, parte seja objeto de concorrência administrativa, dada a 

urgência (e.m. 115, 18.1.1943). Em junho, são aprovadas modificações, que, “sem ônus pelo empreiteiro que 

vem executando os serviços, visam evitar a ligação de residências dos funcionários à rede particular do 

Instituto, de acordo com a Circular n.6, de 1940, da Presidência da República” (e.m. 1628, 9.6.1943). 

Em setembro, são autorizadas “diversas obras” cujas plantas detalhadas e especificações são satisfatórias, 

“exclusão feita da pavimentação da passagem de automóveis, para a qual deverá ser previsto o emprego 

de paralelepípedos rejuntados em lugar da camada de concreto simples, especificada”, como recomenda o 

diretor do DASP Luiz Simões Lopes (e.m. 2812, 10.9.1943); é a primeira notícia de PAVIMENTAÇÃO DO 

TERRENO na segunda etapa de obras. Realizam-se também trabalhos nos MUROS, pois até o final do ano 

previa-se concluir “pequenas obras de conservação e acréscimo”, “a construção do muro novo e reparos no 

antigo” e “a pavimentação de estradas e obras complementares” (e.m. 3565, 22.11.1943). 

A Companhia Brasileira de Construções prossegue na obra; para tanto, são firmados dois termos aditivos ao 

contrato e a empreiteira encerra os trabalhos no fim de 1943,
146

 inferindo-se estarem concluídos a seção 

esquerda e o duplo passadiço no centro da ala posterior, ou seja, o prédio está completo. Em 1944, após 

concorrência pública, a firma de Luiz Pangella — L. Pangella & Cia. — firma contrato com a Divisão de Obras 

para obras de reparo na cobertura do edifício [DOU 5.5.1944]. Continuam as obras em alguns dos anexos e no 

terreno.  

Em setembro de 1941, se haviam iniciado as providências para a aquisição de linotipos e outras máquinas para 

a Seção Braille
147

, mas a obra só pode ser feita quando o Colégio Universitário libera o espaço no terreno do 

IBC. Em março de 1944, o DASP examina o projeto do pavilhão da Imprensa Braille — já examinado pelo diretor 

do IBC, que o considera adequado — e entende “serem satisfatórias as especificações, salvo o concernente 

                                           
145

 Curiosidade: note-se que, em 1941, o Diretor da Divisão de Material do DASP, Rafael Xavier, comunicava ao ministro 

Capanema seu parecer favorável quanto à aquisição do material "indicado como mais conveniente às instalações elétricas 
dos edifícios públicos", sugerindo, quanto à importação, que os órgãos interessados entrassem em contato com "a 'Carteira 
de importação e exportação do Banco do Brasil', a fim de ser obtida, junto ao Governo Norte-americano, a prioridade de 
fabricação para exportação do material necessário" (processo 9633/41, 8.11.1941). A informação refere-se provavelmente 
ao prédio-sede do MES, mas é possível que se tenha estendido a outros edifícios públicos. 
146

 Após os dois termos aditivos ao contrato, em 1942 (oficio 137, 21.3.1942) [DOU 19.3 e 9.4.1942] e 1943 (ofícios 303 e 

411, 10.4 e 10.5.1943) [DOU 2.6.1943], a empreiteira pede restituição da caução do contrato no fim de 1943 (ofício 850, 
6.10.1943) [DOU 1.11.1943]. 
147

 Comunica-se ao Departamento Federal de Compras (ofício 708, 9.9.1941) o crédito de 100:000$0, para “atender às 

despesas com a aquisição de máquinas destinadas à instalação da Seção Braille do Instituto Benjamin Constant conforme 
autorização constante do despacho do Senhor Presidente da República” [DOU 11.9.1941]; a autorização para a compra de 
linotipos e outras máquinas havia sido solicitada pouco antes [DOU 19.7.1941]. 
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ao jirau previsto no vestiário dos homens, o qual necessitaria ser mais detalhado”, sendo favorável à 

execução (e.m. 870, 31.3.1944). Em setembro de 1944, a firma Sousa & Coelho Ltda. vence a concorrência para 

“construção do Pavilhão de Imprensa ‘Braille’, no Instituto Benjamin Constant, à Praia Vermelha”,
148

 mas 

acaba sendo contratada por “empreitada global”, por solicitação do MES, tendo em vista os preços orçados no 

edital, “relativamente baixos para as circunstâncias vigentes” (e.m. 2617, 8.9.1944). Em agosto, a firma 

declarara estar de posse das plantas e especificações fornecidas pela Divisão de Obras, comprometera-se a 

entregar as obras no prazo de 240 dias e informara que os serviços incluiriam os seguintes itens: instalações, 

aterros, concretos—fundações e impermeabilizações, concreto armado, alvenarias de tijolo, cobertura de 

telhas planas, instalações de água, luz e gás, esgotos, calhas e condutores, revestimentos (emboços e rebocos), 

tacos, cerâmica São Caetano, ladrilhos e azulejos, peitoris e soleiras, cimentados, rodapés, esquadrias de 

madeira, ferragens, vidros, aparelhos, pinturas, telhado de ‘Asbesto’, armários, ajardinamentos, portão de 

ferro e limpeza e enceramentos; assinam a declaração o responsável técnico Thomaz & Coelho Ltda. e o 

‘arquiteto construtor’ Carlos Coelho de Souza [DOU 21.8.1944]. 

Em dezembro, do orçamento geral apresentado só são autorizados, segundo parecer do diretor do DASP, a 

ligação de gás para a cozinha, a reforma e instalação de uma caldeira e a nova drenagem de águas pluviais 

(e.m. 4040, 6.12.1944). O “revestimento das coberturas dos passadiços do pátio interno” — no caso, as 

PASSAGENS COBERTAS — e a instalação do campo de educação física e playground carecem de informações 

mais detalhadas e são vetados o “levantamento dos terrenos e edifício do Instituto” e a “elaboração de 

projetos relativos ao programa de obras do Instituto para 1945”, que deveriam estar incluídos na verba para 

estudos e projetos do Plano de 1945, além de incluírem “projetos suscetíveis, ao menos em grande parte, de 

serem elaborados na própria Divisão de Obras” (e.m. 4040, 6.12.1944). 

Em dezembro de 1944, constam do relatório de obras executadas, em fase de execução ou previstas para 

construção futura [IBC-2]: 

Obras já Construídas na Gestão do atual Diretor do Instituto Benjamin Constant, João Alfredo 

Lopes Braga [...]: 

1. 2º andar da ala lateral esquerda 

2. 1º e 2º andares da ala esquerda dos fundos 

3. 3º edifício para cozinha e lavanderia 

4. Edifício para o Jardim da Infância 

5. Doze casas residenciais para servidores cegos 

6. Início da construção do auditório 

7. Passagens cobertas no pátio central 

............................................................................................................................................................. 

 

Obras que deverão ser construídas muito breve, com a dotação orçamentária e projetos 

aprovados: 

                                           
148

 Após o edital de concorrência pública para a construção do pavilhão da Imprensa Braille (26.7.1944) [DOU 31.7.1944], a 

proposta mais baixa das duas apresentadas é a de Sousa & Coelho Ltda., no valor de Cr$ 1.315.000,00 (e.m. 2617, 8.9.1944) 
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1. Edifício da Imprensa Braille 

2. Campo de educação física e 'Play Ground' 

3. Lajes de concreto na ala direita dos fundos do edifício velho 

............................................................................................................................................................. 

 

Projetos em Estudos, com Dotação Orçamentária: 

1. Pavilhão para Rádio eletricidade 

2. Pavilhão para trabalhos manuais e Classes de Conservação da Visão 

............................................................................................................................................................. 

 

Projetos para 1945, com Dotação Pedida: 

1. Piscina 

2. Edifício de Apartamentos para Servidores Cegos 

3. Garage 

4. Transformação da sede do antigo Club Brasil em duas casas residenciais 

5. Urbanização dos terrenos do IBC. 

O custo total resulta, segundo o diretor do IBC João Alfredo Lopes Braga, de “créditos sucessivos, num 

montante de cerca de dez mil contos” [RIBEIRO]. 

Não seriam executados, da relação de Braga, os projetos então em estudo (pavilhão para ensino de trabalhos 

manuais e conservação da visão, edifício denominado ‘Lar dos Cegos’), apesar de autorizados inicialmente, 

segundo informara o DASP (e.m. 1920, 29.9.1945), nem um pavilhão específico para rádio-eletricidade. 

Um dos serviços indicados por Braga como ainda a fazer em dezembro de 1944, as “lajes de concreto na ala 

direita dos fundos do edifício velho”, é decidido, provavelmente, durante a execução, em concreto, das lajes 

de piso da ala posterior esquerda e dos passadiços centrais, entre os dois blocos da ala posterior. Retoma-se, 

portanto, a ideia de substituir os pisos de madeira, que fora descartada em 1941 — agora restrita, contudo, à 

ala posterior direita.  

Em 1945, são aprovados, com base no parecer de Simões Lopes, as “obras de conclusão nas dependências” e 

o “campo de esportes, incluindo aparelho de ginástica e ‘playground’” (e.m. 1104, 7.6.1945). 

Em setembro de 1945, o diretor do DASP Luiz Simões Lopes manifesta-se favorável às seguintes obras 

complementares, cuja inclusão no orçamento de 1946 dependeria, entretanto, do programa geral de 

investimentos daquele exercício: o “pavilhão para ensino de trabalhos manuais e conservação da visão”, o 

“Lar dos Cegos” e as “residências (2) e garagem” (e.m. 1920, 29.9.1945). Conforme informara Braga, já estão 

construídas as doze residências (quatro internas, oito externas). As outras duas residências seriam resultantes, 

a priori, da ‘transformação’ da sede do Sport Club Brazil, que fica nos fundos do terreno, mas não se tem 

notícia do aproveitamento desta sede como residências internas. Vê-se hoje, na verdade, que foram erguidas 

casas no local onde funcionara a Lavanderia Parisiense — esquina da avenida Pasteur com a rua Dr. Xavier 

Sigaud —, provavelmente na mesma época da garagem, a partir de 1947 [ver 7].  
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Também são autorizadas neste ano, em atendimento ao parecer do diretor substituto do DASP Moacyr Briggs, 

modificações no pavilhão da Imprensa Braille em construção, “das quais as mais importantes foram a 

supressão de uma pérgula e de ajardinamento, cuja execução era impossível em face das condições locais”, 

além do acréscimo de “trabalhos não previstos inicialmente, tendo em vista melhor aproveitamento das 

salas e a instalação futura de máquinas”; na discriminação orçamentária dos serviços suprimidos e dos 

acrescidos, “se vê haver perfeita compensação de custo” (e.m. 2010, 10.10.1945). 

Se o jardim do pavilhão Braille é suprimido, não o é o JARDIM do terreno, pois são autorizadas obras de 

calçamento, drenagem e ajardinamento (e.m. 2346, 29.11.1945) que serão objeto de edital de concorrência 

pública no ano seguinte; os proponentes devem 

comprovar exercício profissional de engenheiro 

ou arquiteto e se comprometer a executar os 

serviços em conformidade com todas as plantas 

e especificações fornecidas pela Divisão de 

Obras [DOU 12.2.1946]. 

Durante a construção do Iate Clube (1927-1939) 

[BARROSO] e de um evento (1938), “o primeiro 

Raid de aviação civil no Brasil” [ISRAEL], as 

obras em andamento no IBC são registradas em 

fotografias. 

Praia da Saudade com amurada, 
defronte ao antigo Hospício, antes 
do aterro para construção do Iate. 
Foto entre 1911-1920, coleção 
Biblioteca Nacional 

 

 

 

 

 

Foto durante o 
primeiro Raid de 

aviação civil no Brasil, 
1938 [BARROSO] 
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As fotografias desta sequência são das obras de construção do Iate Clube (1927-1939) e do 1º Raid de aviação (1938); nos 
detalhes das fotos, vê-se o IBC antes de iniciada a 2ª etapa de construção e durante as obras, já com pórtico. 
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ANTIGA 
SEDE DO SPORT CLUB BRAZIL 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONSTRUÇÃO ANTES OCUPADA PELA 
LAVANDERIA PARISIENSE 

 
 
Foto das obras do IBC (2ª etapa) durante as obras do Iate (e detalhe) [BARROSO]. 



INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT NA URCA... 

 

 
 

164 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
paredes mestras do 
IBC antes das obras 
da 2ª etapa 
 
 
 
Praia da Saudade 
antes e durante as 
obras de aterro para 
construção do Iate 
Club. 
 
Na foto de cima, de 
autor não 
identificado e 
anterior à década de 
1930, veem-se as 
paredes mestras do 
IBC. 
 
 

 
Foto das obras do IBC (2ª etapa) durante as obras do Iate (e detalhe) [BARROSO] 
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Foto das obras do IBC (2ª etapa) durante as obras do Iate (e detalhe) [BARROSO] 

 

 
Vista aérea posterior do conjunto do IBC.                                          Foto Paula Kossatz, 2002, Museu Instituto Benjamin Constant 
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7 O CONJUNTO 

As obras executadas no conjunto, em diferentes épocas, até agosto de 2008, são comentadas a seguir. Os 

números indicam a localização de construções e agenciamentos na planta esquemática da situação em 2006, 

que pode ser comparada com as vistas aéreas em 2000, 2002, 2005, 2006, 2009 e 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA ESQUEMÁTICA DE 
CONSTRUÇÕES E 

AGENCIAMENTOS DO 
INSTITUTO BENJAMIN 
CONSTANT EM 2005 

 

 

 

 

1   PRÉDIO PRINCIPAL 

2   PÁTIO INTERNO 

3   AUDITÓRIO 

4   CANTINA  

5   PASSAGENS COBERTAS  

6   PAVILHÃO DE COZINHA/ 
LAVANDERIA, ATUAL       
PAVILHÃO DE ESPORTES 

7   GARAGEM 

8   DEPÓSITO    

9   PAVILHÃO DA IMPRENSA BRAILLE 

10  PISCINA 

11  VESTIÁRIOS 

12  RESIDÊNCIAS INTERNAS, ATUAIS ESPAÇOS 
DE CURSOS 

13  CARPINTARIA E DEPÓSITO, ATUAL GINÁSIO 
POLIESPORTIVO E MARCENARIA (2006) 

14  CAMPO DE ESPORTE, ATUAL QUADRA 
POLIVALENTE 

15  PAVILHÃO DO JARDIM-DE-INFÂNCIA, 
ATUAL BIBLIOTECA LOUIS BRAILLE 

 

16  RESIDÊNCIAS EXTERNAS, ATUALMENTE 
EXCLUÍDAS DA ÁREA DO IBC 

17  PRAÇA DOS LEDORES 

18  PLAYGROUND     

19  SOBRADO DE RESIDÊNCIA DO DIRETOR, 
ATUAL PRÉDIO DA DIREÇÃO 

20  ADMINISTRAÇÃO/CURSOS  

 21  BIBLIOTECA ESPECIALIZADA/ 
ADMINISTRAÇÃO 

22  ACESSOS 
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PLANTA ESQUEMÁTICA DO IBC EM 2005. 
Desenho Claudia Girão, 2006 

 

 

 

 

 

 

PLANTA DE SITUAÇÃO DO IBC EM 2011. 
Desenho André Fernandes, fev.2011 

 

Em 2006, durante a restauração, 
outras obras foram executadas no 
conjunto do IBC: acréscimo vertical e 
no pátio interno do Pavilhão da 
Imprensa Braille (nº 9 na planta 
2005, acima), construção de ginásio 
poliesportivo e marcenaria no lugar 
da carpintaria e depósito (nº 13), 
redefinição da quadra polivalente 
(nº) e ampliação do playground (nº 
18) estendendo-se à praça dos 
Ledores (nº 17). 
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Vista aérea do IBC. Foto Paula Kossatz, 2002 (detalhe). Museu IBC 
Vista do IBC tomada do morro da Urca. Foto Claudia Girão, dez.2006 
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Google earth 2014, data da 
imagem: 27.2.2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Google earth 2014, data da 
imagem: 29.9.2005 
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Google earth 2014, data da 
imagem: 24.6.2009 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Google earth 2014, data da 
imagem: 3.6.2014 
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Prédio principal   1 

 
Fachada principal do prédio principal do IBC.                                                      Foto S. Castellano, ant.1994, Museu IBC 

 

O prédio principal do IBC será examinado, depois, com mais detalhes [ver 9]. A seção direita é erguida entre 

1872-1898 e a seção esquerda e a ala central, entre 1937-1943. A retomada da execução do projeto do edifício 

inaugura a segunda etapa de obras. Sua complementação inicia-se pelo frontispício, erguendo-se o pórtico e a 

ala principal da seção esquerda em 

simetria com a da direita. 

Em 1943, conclui-se o resto da seção 

esquerda: a ala lateral esquerda e a ala 

posterior, esta articulada em dois blocos, 

interligados na parte central por um corpo 

de um pavimento com cobertura em 

terraço aberto, formando um passadiço 

(2º piso) coberto por outro, fechado e 

coberto (3º piso). 

Ala posterior, vista do pátio.                    
Foto S. Castellano, ant.1994, 

Museu IBC 
 

A segunda etapa de obras tem a sorte de 
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dispor de grades de mezaninos e de balaústres de sacadas que estavam estocados desde a primeira etapa de 

obras, segundo informa o antigo diretor do IBC Antonio dos Santos, transmitindo relato de João Alfredo Lopes 

Braga (diretor à época das obras), mas o material é insuficiente e são transpostas sacadas e grades de lugares 

mais 'escondidos' da seção direita para os locais mais visíveis [SANTOS-2]. 

Antes da construção, é demolido o corpo alongado com terminação em torreão octogonal com banheiros nos 

três pisos. No corpo alongado, também nos três pisos, ficava a circulação interna perpendicular à circulação da 

ala lateral direita, que dava acesso ao torreão [PETRONE]. Pode-se afirmar que a demolição do corpo alongado 

e do torreão se deve à ideia de modernização de banheiros, mas, sobretudo, à intenção de liberar área no pátio 

para construir o auditório. Conforme representado na Planta Geral de 1935 [ver 6.2], o projeto oitocentista 

previa um segundo torreão simétrico na ala lateral esquerda; então, pela regra da simetria edificava-se o 

segundo torreão ou se demolia o primeiro. Com a demolição, modifica-se o corpo central avançado na ala 

lateral, inserindo novos tipos de vãos. Os novos banheiros ficam neste corpo central e segue-se o modelo ao se 

construir a ala lateral esquerda. 

 

 

 

 
Foto Marc Ferrez, c.1895 (recorte) 

Ala lateral direita do pátio com e sem torreão. 
Foto Claudia Girão, 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos detalhes de fotos das obras de 
construção do Iate Clube (1927-1939), o 

prédio do IBC com e sem torreão. 

 

Optando-se pela demolição do torreão e do corpo alongado, remove-se a escada de ferro (2º piso) para acesso 

ao pátio interno, que não é recolocada. Pedro Petrone, ao descrever como era o prédio antes de 1937, 
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observa, quanto à ala lateral direita (2º piso): “Em frente à sala do meio, havia o corredor... Começava o 

corredor do torreão, correspondendo àquele corredor lá de baixo. E, próximo desse corredor, havia uma 

escada, que as alunas desciam para irem ao recreio”. Segundo Antonio dos Santos, havia outra escada de 

ferro (2º piso) conduzindo ao pátio no centro da ala principal, também removida nas obras de 1937-1945. 

É, a priori, por economia de orçamento que se utiliza a massa, ao invés da cantaria, em embasamentos, faixas e 

molduras de vãos nas alas esquerdas e nos trechos alterados das elevações voltadas para o pátio interno, 

utilizando-se a cantaria nos trechos mais visíveis. Documentam-se assim, in loco, as duas fases de construção 

do edifício. As espessuras das paredes, aliás, também são diferentes, como são diferentes larguras de 

circulações, pavimentações e forros colocados na primeira e na segunda etapa de obras. 

Daí as palavras da professora Glória Almeida, ao caminharmos pelo interior da ala da frente e nos 

aproximarmos do corpo central: “Brincamos de dizer que aqui passamos do século 19 para o 20”. 

De fato, sobretudo no interior do edifício, distingue-se facilmente a seção direita, erguida na primeira etapa de 

obras (1872-1898), da seção esquerda e ala central, construídas na segunda etapa (1937-1943), como se 

examinará mais à frente [ver 9]. Mas já se comentou que, entre a primeira e a segunda etapa de obras, quando 

o prédio está pela metade, o interior passa por adaptações, muitas das quais se refletem no exterior, 

sobretudo no 1º piso [ver 6.2]. Assim, no início do século 20, a necessidade de maior iluminação nas oficinas 

leva ao aumento da altura de vãos na ala lateral direita, transformando-se mezaninos de base em mezaninos 

verticais, com nova moldura de cantaria e novas grades (1903); a instalação da oficina tipográfica no lugar da 

antiga cozinha (transferida para pavilhão anexo) acarreta a transformação de três mezaninos de base em 

portas na ala posterior, além de mudar-se piso e forro da sala (1905); a umidade faz com que, na ala da frente, 

sejam trocados forros e pavimentações (1912); duas janelas são transformadas em portas abrindo para o pátio 

(1913); uma coluna de concreto, construída para sustentar o soalho aumentado no 2º piso, obstrui vãos na 

elevação da ala lateral direita voltada para o pátio (1914); o espaço insuficiente para o funcionamento 

institucional, quando o edifício ainda está restrito à seção direita, é a causa do reposicionamento do corredor 

na ala da frente, com criação de novas salas voltadas para o pátio, compartimentação das grandes salas 

voltadas para a avenida Pasteur e  mudanças na pavimentação (1931-1932). 

Há, portanto, nas elevações das alas voltadas para o pátio interno, vãos de portas que foram fechados, 

mantendo-se no local a cercadura em cantaria. Há, inclusive, vãos abertos na segunda etapa de obras com 

cercadura em massa que também foram, depois, fechados. Enfim, houve alterações no tocante aos vãos, e a 

abertura e o fechamento de portas documentam o remanejamento de espaços internos e a mudança de 

percursos de turmas de alunos para o pátio, assim como fazem lembrar a recorrente pergunta do autor do 

projeto, Bethencourt da Silva, em 1874: ‘quantas portas abririam para o pátio?’ 

A execução dos serviços fica a cargo, no início, da Construtora Brandão S.A. (até out.1939), seguindo-se as 

empreiteiras Campos & Fernandes Ltda. (dez.1939) e Andrade Lima & Cia. Ltda. (out.1940), até que se decide, 
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para evitar descontinuidade da obra, firmar contrato e termos aditivos subsequentes com a Companhia 

Brasileira de Construções (jul.1941 a out.1943), que completa o prédio principal. 

Durante a segunda etapa de obras, é instalado, além de dormitórios e salas de aula, o serviço médico-cirúrgico. 

Mais tarde, são necessários trabalhos no 1º piso da ala principal esquerda, para instalação da seção de 

pesquisas médicas-pedagógicas (1946)
149

 e, depois, de laboratório, farmácia e sala de curativos, com novos 

revestimentos internos (1951).
150

 Em outubro de 1951, aliás, noticia-se a distinção a Pedro Calmon, por ter 

determinado a pronta ultimação desses trabalhos em fase final de acabamento, daí resultando a “grandiosa 

obra das novas instalações do setor de pesquisas e formação de técnicos especializados” [DOU 10.10.1951]. 

Em datas subsequentes, são modernizadas as instalações prediais do edifício. 

 

Auditório, elevadores, escada helicoidal   3    e cantina   4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O corpo elevado no centro da foto faz parte do auditório e foi erguido nas obras de ampliação; o auditório aparece aqui sem 
as escadas externas, que são do fim da década de 1990, vendo-se embaixo a construção térrea da cantina e em cima, ao 
fundo, as duas torres de elevadores, uma delas incorporada à escada helicoidal. Foto S. Castellano, ant.1994, Museu IBC 
 
 
 

                                           
149

 “Edital de concorrência pública para a instalação da Seção...” (27.5.1946) [DOU 3.6.1946]. 
150

 “Edital.... para obras de pequeno vulto no Instituto Benjamin Constant, nesta Capital, para instalação de laboratório e 

farmácia, sala de curativos no 1º pavimento com a execução dos itens: 1 — Serviços preliminares; 3 — Concreto; 4 — 
Alvenarias; 5 — Revestimentos; 6 — Pavimentação; 7 — Soleiras; 11 — Revestimentos especiais; 12 — Esquadrias; 13 — 
Ferragens; 16 — Instalações; 18 — Aparelhos e 22 — Diversos” (Divisão de Obras) [DOU 26.2.1951]. 
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O auditório antes da reforma e ampliação aparece nesta foto 
da missa do centenário do IBC (1954).                 Museu IBC 

 
Vista lateral do auditório. Foto Claudia Girão, 2008                       

               

O auditório tem seu acesso principal no interior do prédio principal, defronte à escadaria do pórtico. Já foi 

chamado (1937) de “locutório” [GUSMÃO-2] e é edificado, na segunda etapa de obras, em corpo central 

justaposto ao do prédio principal, no local onde o projeto original previa (1873) a construção de uma ala 

central subdividindo o pátio em dois e na qual se assentaria, no 3º piso, a capela, segundo Benjamin Constant 

[ver 6.1]. O projeto do auditório, aprovado na segunda etapa de obras, passa por modificações e acréscimos 

durante a execução (1942) com o intuito do aumento da capacidade de espectadores, de 240 para 500. O ar 

condicionado, previsto no ano anterior, deve ter sido instalado em 1942. O pedido de nova ampliação no 

mesmo ano, com solução proposta pela Divisão de Obras do MES, não é autorizado, pois implicaria em 

alteração fundamental do plano e nada seria aproveitado das obras já executadas. 

Em 1949, solicitam-se obras de reforma e acréscimo no hall e auditório; no ano seguinte, colhem-se propostas 

para o prosseguimento das obras, que ficam a cargo, provavelmente, de Luiz Fernandes & Cia. Ltda.
151

 

Em 1973, o espaço recebe o nome de Auditório Maestro Francisco Gurgulino de Souza [IBC]. 

Na década de 1980, o auditório, referido como “teatro” [POLONIA], é reinaugurado (1984), após inserção do 

novo sistema elétrico instalado pela firma Hallstage do Brasil.
152

 Mas é fechado temporariamente (1991) por 

exigência do Corpo de Bombeiros [RIANI]. Do meio para o fim da década de 1990 é acrescido de escadas 

externas laterais dando para o pátio [CERQUEIRA] e modernizado internamente, de modo a adaptar o espaço 

às condições de segurança e bem-estar necessárias, dentre as quais a eliminação de arestas vivas. O novo 

auditório é inaugurado em 2001 [RIANI]. 

                                           
151

 No ano anterior ao edital de concorrência pública [DOU 3.8.1950], o DASP dirigira ao ministro uma exposição de motivos 

sobre as obras no hall e auditório (e.m. 921, 2.12.1949) [DOU 9.12.1949]. O contrato celebrado com Luiz Fernandes & Cia. 
Ltda. (ofício 973, 26.9.1950) para “prosseguimento de obras no edifício de apartamentos e obras de adaptação no auditório 
e biblioteca” é objeto de diligência pelo Tribunal de Contas [DOU 15.9.1951]. Na discriminação da despesa de 1951, há 
referência ao “prosseguimento de obras”: “reforma do auditório, biblioteca, almoxarifado e outras obras”, no valor de 
1.000.000 [DOU 14.12.1951], ou seja, em 1951, o edifício de apartamentos (‘Lar dos Cegos’) [ver 6.3] já não faz parte do 
Plano de Obras. 
152

 Cf. contrato com a firma Hallstage do Brasil Indústria e Comércio Ltda. para montagem e instalação de um “sistema 

elétrico para ampliação do auditório” [DOU 26.5.1982]. 
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Em uma das reformas, o auditório perde o órgão lateral, danificado nas 

obras [PETRONE] e suprimido para ampliação do palco. 

No 1º piso do corpo do teatro, há banheiros abrindo para o pátio que 

servem ao recreio e à cantina. 

 

 

 

Antigo órgão.                              [IBC] 

 

 

 

Interior do auditório.                                Foto Claudia Girão, 2008 

Na segunda etapa de obras instalam-se, no saguão do prédio principal junto ao auditório, dois elevadores de 

passageiros da marca Atlas, com paradas nos três pisos. Os elevadores se dispõem em duas torres externas de 

alvenaria, uma delas ladeada por escada helicoidal, com guarda-corpo de alvenaria também pintado; as torres 

são construídas na segunda etapa de obras, pois aparecem em uma das fotos da construção do Iate. 

 

                   
Torre de elevador, torre e escada helicoidal, detalhe interno da escada helicoidal.        Fotos Claudia Girão, 2008, 2004, 2008 
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Os elevadores passam por reparos em 1946, 1952 e 1959
153

 — e decerto houve outros reparos. 

 

 

 

 

Vistas da parte superior e da parte 
inferior do auditório. Por detrás da área 
de mesas e bancos do pátio, o prédio da 
cantina e a escada que leva ao corredor 

lateral do auditório.  
Fotos Claudia Girão, 2008 e 2004 
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 Cf. “edital de concorrência pública para reparos nos elevadores n° 1 ‘Atlas’, n° 2 ‘Radium’, n° 2 ‘Atlas’ e n° 1 ‘Radium’, do 

Instituto Benjamin Constant, nesta Capital” (chefe da Divisão de Obras MES/1-D.Ob., Iracema C. Barroso, 13.5.1946) [DOU 
10 e 15.5.1946]. Em 1952, firma-se contrato (8.7.1952) com a firma Elevadores Atlas S.A. para “a execução de obras de 
ligeiros reparos no elevador nº 1 do hall principal, marca ‘ATLAS’, 3 paradas, do Instituto Benjamin Constant”, no valor de 
Cr$ 31.742,00, com dispensa de licitação autorizada pela presidência da república na exposição de motivos do DASP (e.m. 
635, 14.4.1952) [DOU 17.7.1952]. Em 1959, a Divisão de Obras do MEC abre concorrência para “reparos de qualquer 
natureza com conservação geral dos elevadores de marca ‘Atlas’, instalados no Edifício Sede do Ministério da Educação e 
Cultura, Biblioteca Nacional e Instituto Benjamin Constant, nesta Capital, com garantia de funcionamento até 31 de 
dezembro de 1959” [DOU 26.1.1959]. 
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Adjacente à lateral do corpo do teatro que dá para a área de mesas e bancos do pátio, outra construção 

erguida entre as décadas de 1960-1970 [CERQUEIRA], esta térrea e bem menor, abriga a cantina, espaço hoje 

tradicional em qualquer colégio. 

 

Pátio interno   2    e passagens cobertas   5 

 

 

 

 

 
 

Passagem coberta longitudinal. 
Foto S. Castellano, ant.1994, Museu IBC 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Passagens cobertas.                                      Foto Claudia Girão, 2008 
 

 
Passagem coberta longitudinal e, em primeiro 
plano, a área de mesas e bancos. 
Foto Fernanda Greppe e Claudia Girão, 2004 

 

São executadas, na segunda etapa de obras, as passagens cobertas do pátio interno, ou seja, o sistema de 

circulação aberta e coberta em forma de T que interliga as alas laterais e a ala posterior com o corpo do 

auditório e com a cantina. Este sistema independente de circulação, sustentado por pilares e coberto por laje, é 

construído entre 1941 e 1945 (revestimento das coberturas), mas é modificado após a ampliação do auditório 

de 1950, passando, nesta ocasião ou depois, a incluir marquises junto às alas do prédio principal, para proteção 

contra chuvas. 

A modificação da passagem coberta — provável projeto da Divisão de Obras do MES — inicia-se no fim de 1955 

ou começo de 1956, mediante contrato com a Construtora Irmãos Pangella Ltda. e, no ano seguinte, a mesma 

firma é responsável pelo “prosseguimento das obras de reforma da passagem coberta”; os trabalhos 
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continuam em 1957 com a Construtora Borges Lacs Ltda.
154

 Considerando as características dos serviços 

especificados, presume-se que a ideia inicial é fechar a passagem coberta com vidro, à maneira dos passadiços, 

mas não se encontrou registro de execução neste sentido. A hipótese, então formulada, de as obras serem de 

execução do duplo passadiço na ala posterior foi posta de lado, diante da evidência de utilização, nas áreas 

internas do passadiço central, dos mesmos revestimentos de piso da ala posterior e da ala lateral da seção 

esquerda, ou seja, os trabalhos de 1955-1957 referem-se, de fato, às passagens cobertas. 

A área de mesas e bancos do pátio formado pela ala principal e ala lateral direita é inaugurada em 1994, sendo 

anteriores os gramados que recobrem os quatro lados do pátio; antes disso o pátio era bem arborizado. A 

remoção de árvores e arbustos data da segunda etapa de obras e possivelmente houve transplantio durante o 

ajardinamento do terreno, pois há hoje vegetação em parte do trecho em que se localizava o campo de futebol 

do Sport Club Brazil. No lado oposto do pátio, junto à ala da frente e ala lateral esquerda, a área de instalações 

recreativas — presente do Rotary Club, diz a placa que lá está em 2004 — recebeu o nome de Parque de 

Recreação José Álvares de Azevedo (17.9.1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Bancos de três épocas na passagem coberta transversal (central) e na longitudinal.      Fotos Claudia Girão, 2008 (detalhes) 
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 O contrato abrange “1 — Serviços preliminares; 2 — Movimento de terra; 5 — Revestimentos; 6 — Pavimentação; 7 — 

Soleiras; 11 — Revestimentos especiais; 14 — Vidros; 20 — Pinturas; 21 — Limpeza e 22 — Diversos”. Os trabalhos devem 
estar “perfeitamente de acordo com os desenhos, detalhes e especificações aprovados ou fornecidos pela Divisão de 
Obras”, sendo desmanchados ou refeitos por conta da empreiteira os que não estejam em acordo com isto “ou, de um 
modo geral com as regras da arte de construir”. O primeiro edital de concorrência pública para “execução dos trabalhos de 
montagem e escoramento para a passagem coberta do Instituto Benjamin Constant” é de 1954 e só aparece uma 
concorrente, a Construtora Irmãos Pangella Ltda. (ata 44, 16.11.1954) [DOU 22.11.1954]; no ano seguinte, a mesma firma 
vence a concorrência para “prosseguimento das obras de reforma da passagem coberta” e firma-se contrato (21.9.1955) 
[DOU 27.9.1955], cujo registro, então solicitado (ofício DO/MES 647, 29.9.1955), só é ordenado pelo Tribunal de Contas em 
fevereiro de 1956 [DOU 21.2.1956]. Em 1957, firma-se contrato com a Construtora Borges Lacs Ltda. para “execução dos 
trabalhos de montagem e escoramento para passagem coberta” (ofício DO/MEC 1322, 15.1.1957); o Tribunal de Contas 
ordena o registro do contrato [DOU 8.2.1957]. 
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Na área da passagem coberta transversal, próxima ao atual refeitório, há dois tipos semelhantes de bancos de 

jardim, com pés diferentes (com caneluras e relevo lateral, ou simples), inferindo-se que também ali houve 

remanejamento de equipamentos. Os bancos da ala longitudinal são mais recentes. 

 

Pavilhão de lavanderia e cozinha, atual pavilhão de esportes   6 

O pavilhão de lavanderia e cozinha estava previsto já no programa descrito por Benjamin Constant (1872) 

como um dos dois “pequenos edifícios de construção ligeira”, no caso, o “destinado a lavanderia e 

rouparia”, com “quatro tanques para lavagem, duas salas para engomar e rouparia, quartos para roupeiras 

e lavadeiras”. Não se tem notícia de projeto oitocentista destinado a essa função. No primeiro quartel do 

século 20, são construídos um novo galpão para lavanderia manual (1905), reformado (1919) e remodelado 

para abrigar equipamento a vapor (1921) e um pavilhão para cozinha (1905) [ver 6.2] — todos demolidos na 

segunda etapa de obras. 

Na descrição de Constant, o pavilhão de lavanderia e rouparia não se interligaria ao prédio principal, aonde 

haveria, ao lado da cozinha (no interior do prédio, na parte posterior), um portão central no pátio, e por este 

pátio se teria acesso aos dois pequenos anexos de ‘construção ligeira’. Mas a descrição de Benjamin Constant 

reportava-se ao projeto inicial, não executado, e não há qualquer referência do autor do prédio principal, 

Francisco Joaquim Bethencourt da Silva, aos dois anexos. 

O pavilhão, sob execução da Companhia Brasileira de Construções, é implantado junto à fachada posterior do 

prédio principal e o projeto inicialmente aprovado é modificado durante as obras, para acréscimo de despensa 

(1942); provavelmente, já se prevê, então, 

a comunicação direta do anexo com a 

cozinha que funcionava no prédio principal. 

Sua tipologia tem parentesco com o prédio 

principal, a cuja composição procura aludir 

com a cornija simbólica, as grandes janelas 

verticais e na relação das molduras de 

massa com as superfícies pintadas, sendo, 

porém, bem diferente. Os equipamentos 

vêm da Instaladora Casa Berta Ltda. Em 

1945, é ligado o gás e reformada e instalada 

uma caldeira. 

Pavilhão de cozinha e lavanderia, vista tomada de junto do pavilhão da 
imprensa Braille.                                                    Foto Claudia Girão, 2004 
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Pavilhão de cozinha e lavanderia, atual pavilhão de esportes: fachadas lateral direita e principal, 
fachada lateral esquerda e detalhe de janelas na fachada principal.       Fotos Claudia Girão, 2004 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

A construção abriga, depois, atividades esportivas, sob o nome de Pavilhão de Esportes Professor Cyro Tavares. 
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Pavilhão do jardim-de-infância, atual biblioteca   15 

            
Biblioteca, fachada principal e fachadas lateral esquerda e posterior.                   Fotos Claudia Girão, 2004 e 2008 

 

 

Em 1937, o projeto deste pavilhão destina-o a abrigar 

salas e demais espaços do jardim-de-infância. A obra 

não se inicia em 1941, em vista de mudanças na 

implantação projetada para este pavilhão e para as 

residências [ver 6.3], mas é retomada em 1942 e está 

concluída em dezembro de 1944. A construção térrea 

teria revestimento a pó de pedra, mas durante as obras 

resolve-se, em 1942, padronizar os revestimentos do 

conjunto edificado no terreno ou de parte dos anexos, 

tomando por base, provavelmente, o revestimento do 

prédio principal [ver 6.3]. 

Em 1951, iniciam-se as providências para instalar, no 

pavilhão, a biblioteca; a adaptação faz parte de um 

grupo de obras que são executadas, provavelmente, por Luiz Fernandes & Cia. Ltda.
155

 O jardim-de-infância é 

deslocado para uma ala reservada do prédio principal. 

A fachada principal da Biblioteca Louis Braille tem embasamento em tijolo aparente, cobogós e jardineiras e foi 

modernizada; as outras fachadas são pintadas como os demais anexos novos. 

                                           
155

 Conforme mencionado (auditório), o contrato com Luiz Fernandes & Cia. Ltda. é objeto de diligência pelo Tribunal de 

Contas [DOU 15.9.1951]. Na discriminação da despesa do MES de 1951, há referência ao “prosseguimento de obras” [DOU 
14.12.1951]. 
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Pavilhão da imprensa braille   9 

O pavilhão da Imprensa Braille era previsto no projeto inicial descrito por Benjamin Constant (1872) como o 

outro dos dois “pequenos edifícios de construção ligeira”, aquele destinado “às oficinas do Instituto, 

contendo oito grandes salões para este fim e oito quartos para residência dos mestres e operários cegos, e 

um pátio interno”. Também não consta projeto ou referência de Bethencourt da Silva sobre este pavilhão; é 

provável que se tenha feito um projeto na segunda etapa de obras considerando a descrição do programa por 

Constant, mas também as novas necessidades. 

 
 

Imprensa Braille, fachada principal antiga e atual.                Antigo postal, Museu IBC. Foto arquivo IBC, 2003 
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Placa no 
atual 

frontispício. 
Foto 

Claudia 
Girão, 2004 

 
 
 
 
 

Fachada 
principal antiga, 

hoje lateral 
esquerda.               

Foto Claudia 
Girão, 2004 

 
 
 

 
  Mesma fachada, década de 1990.                                                                                   Foto S. Castellano, ant.1994 

 

A placa (1951) no atual frontispício deste prédio indica 1943 como o ano de criação da ‘Imprensa Braille’, nova 

designação oficial da tradicional atividade tipográfica (1861); as antigas oficinas de tipografia e encadernação 

do IBC que vinham funcionando no interior do prédio principal ganham espaço próprio para desenvolver-se e 

acomodar o equipamento de grande porte. A fachada (hoje, lateral esquerda) voltada para a rua Dr. Xavier 

Sigaud, com portão de onde se vê o pátio interno e tipografia com o nome do pavilhão, é, na época, a principal. 
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A aquisição de novas máquinas Braille inicia-se em 1941 e o projeto é aprovado em 1943; não há pressa, pois 

somente será erguido depois de concluídas as obras do pavilhão do jardim-de-infância e das residências [ver 

6.3]. A construção, iniciada em 1944 e concluída em 1945 [ver 6.3], segue os parâmetros de edificação térrea 

com pátio interno e janelas alongadas — elementos de diálogo com o prédio principal —, mas o projeto é 

alterado durante a execução das obras. Por solicitação do DASP, é suprimido o jirau proposto no vestiário dos 

homens (1944) e por solicitação do Instituto são autorizadas outras modificações — como a supressão de uma 

pérgola e do ajardinamento previsto no pátio interno, cuja execução é dada como impossível — e acréscimos 

para melhor aproveitamento das salas, como informa, na época, o diretor do DASP (1945). No projeto deste 

pavilhão, que intencionalmente evoca ligeiramente o prédio principal e outros anexos em um friso-cornija que 

as janelas verticais ultrapassam, percebe-se um modernismo subjacente, muito sutil, ainda preso na tradição, 

conforme se vê em certos pavilhões construídos pelo governo nesta época de transição para a arquitetura 

moderna. O projeto parece ser da Divisão de Obras do MES e a execução, por empreitada global, fica a cargo 

da firma Souza Coelho Ltda. (1944-1945); o responsável técnico é Thomaz & Coelho Ltda. e o ‘arquiteto 

construtor’, Carlos Coelho de Souza. 

Em 2006, o pavilhão recebe acréscimo de um pavimento em caráter precário, segundo o INEPAC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vista da atual fachada principal entre 
2004 e 2008. 

 
Fotos Claudia Girão, 
2004, 2006 e 2008 
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Residências internas, atuais salas de cursos   12 

   
 
   
 

  

Residências internas, atuais salas de cursos.                                                    Foto Claudia Girão, 2004 

 

Na descrição de Benjamin Constant (1873), os quartos de funcionários ficariam nos pavilhões de 

lavanderia/cozinha e de oficinas. Na segunda etapa de obras, resolve-se construir, para tal fim, duas casas 

separadas dos espaços de trabalho, ampliadas para quatro e 

destinadas a “funcionários, cuja permanência no Instituto seja 

indispensável” [RIBEIRO], as quais estão sendo erguidas em 1942 e 

são dadas como concluídas em 1944, juntamente com as oito 

residências externas. Sua feição mais singela, que receberia nas 

fachadas revestimento a pó de pedra, trocado pelo mesmo do 

conjunto, difere da tipologia das residências externas, apesar do 

partido com varanda fronteira adotado em todas. Em uma planta de 

situação do IBC (Antonio João de Brochi, s.d.), indicam-se as casas 

como “residência do chefe da disciplina”, “casa das meninas”, 

“antiga casa dos médicos” e “residência do chefe da manutenção”. 

Atualmente, funcionam como “local de atendimento a surdos 

cegos, residência de zelador e para o chamado atendimento à vida 

diária: ensinar a cozinhar, consertar roupas etc.” [CERQUEIRA]. 

Passagem do vestiário. Foto Claudia Girão, 2008 
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O acesso às casas se faz pelo caminho na lateral do pavilhão da Imprensa Braille e uma delas tem acesso pela 

passagem que também conduz aos vestiários da piscina.  

 

Residências externas, hoje excluídas da área do IBC   16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renque de residências externas na rua Dr. Xavier Sigaud. 
Foto Paula Kossatz, 2002 (detalhe) 
 
Muro do IBC e início do renque de residências.  
Foto Claudia Girão, 2004 

 

O relatório de Braga [ver 6.3] relaciona como obra de 1944 as “doze casas residenciais para servidores 

cegos”, das quais oito são externas, construídas com testada para a rua Dr. Xavier Sigaud e disponibilizadas a 

professores “por cômodo aluguel” [RIBEIRO]. Conforme ocorreu com o pavilhão do jardim-de-infância e com 

as residências internas, as obras só puderam ser iniciadas em 1942 [ver 6.3]. O relatório do diretor do IBC em 

1944 menciona, ainda, a intenção de transformar a sede do Sport Club Brazil, nos fundos do terreno, em mais 

duas residências, mas verifica-se hoje que foram erguidas casas no local antes arrendado à Lavanderia 

Parisiense, na esquina da avenida Pasteur com a rua Dr. Xavier Sigaud. Em 1947, corre a concorrência pública 

para “início da construção da garagem e da residência (casas geminadas)” [DOU 25.8.1947] e, em 1948, 

nova concorrência trata do prosseguimento da obra [DOU 20.10.1948].   

Informa a atual diretora do IBC, Érica Deslandes Magno Oliveira, que as residências externas foram excluídas da 

área imobiliária do IBC, mediante devolução dos imóveis ao Patrimônio da União/SPU (2004), que definiu 

limites, dimensões e confrontações
156

 [ver 4]. 

                                           
156

 Portaria MF 82, 28.4.2005 [DOU 28.4.2005]. 
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É curioso notar certa semelhança dessas casas não apenas com o sobrado da direção do IBC, como, por 

exemplo, com a tipologia adotada para casas de técnico agrícola na cidade de Lima Campos, Ceará, em 1944, 

com alpendre, embasamento “de alvenaria de pedra rejuntada em baixo relevo” a 50 cm do nível da calçada 

e caiação externa [PEREIRA MELLO]. Embora as repartições de obras e locais sejam diferentes, nota-se  

tendência à padronização de ‘próprios residenciais nacionais’ (PRN), em nome da racionalização de despesas. 

Também nas residências externas adota-se a pintura externa, ao invés do revestimento a pó de pedra (1942) 

[ver 6.3] e, já na segunda etapa de obras, ergue-se o muro que separa o terreno do IBC das casas [SANTOS-2]. 

 

Carpintaria e depósito   13 

 

   
 

 

Nas obras da segunda etapa, não há referência à 

carpintaria e ao depósito. O depósito é erguido 

próximo à área do depósito nomeado na Planta 

Geral de 1935 [ver 6.2], mas não é a mesma 

construção. O uso de cobogós sugere não se 

tratar de instalação provisória, assim como o galpão da carpintaria. A partir de 2006, ambos são demolidos 

para dar lugar a um ginásio 

poliesportivo com pé direito duplo e 

outro modelo de cobogós, e anexo 

contíguo, destinado a marcenaria. 

 

Antigo depósito e carpintaria 
e atual ginásio poliesportivo 

e marcenaria. 
Foto Claudia Girão, 2004 e 

2008 
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Garagem   7    e depósitos   8 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sequência de garagem e depósito, outro depósito e 
caramanchão usado como depósito. Nas fotos de 
baixo, depósito junto ao portão da rua Xavier Sigaud 
e edícula junto à lateral esquerda do prédio principal. 
Fotos Claudia Girão, 2004 (fotos 1 e 2) e 2008 

 

Não se tem notícia, hoje, da antiga garagem, 

cuja construção é autorizada em 1946 e figura 

nas mesmas concorrências públicas (1947, 

1948) das duas últimas residências, sendo 

possível que a intenção inicial de aproveitar a 

antiga sede do Sport Club Brazil para se erguer 

essas casas tenha se tornado eventual 

adaptação do espaço para guarda de 

automóveis.  
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A atual garagem coberta, para ônibus e outros veículos, é posterior a 1994 [CERQUEIRA], e o depósito à sua 

direita certamente tem características de construção temporária; na sequência, em direção à divisa lateral 

esquerda, o pequeno caramanchão coberto com telhas cerâmicas, por vezes usado como depósito, deve ter 

sido erguido durante a segunda etapa de obras ou pouco mais tarde. 

Junto ao portão da rua Xavier Sigaud, há outro depósito. Edícula bem mais recente se dispõe próxima à fachada 

lateral esquerda do prédio principal. 

 

Pavilhão de administração e cursos   20   

 e biblioteca especializada e administração   21 

   

Ala longitudinal do anexo de administração e ala posterior.                                                                    Fotos Claudia Girão, 2004 

 

É mais recente a ala erguida por detrás do sobrado (1926) situado à esquerda de quem entra pelo portão de 

acesso de veículos, a qual se estende ao longo da divisa com o terreno da Companhia de Pesquisa de Recursos 

Minerais (CPRM). Nas décadas de 1970 e 1980, a ala posterior deste anexo, que termina nas proximidades da 

Biblioteca Louis Braille, foi ocupada por setores do Ministério da Educação (CENESP, PREMEN), retornando ao 

Benjamin Constant para a instalação de biblioteca infantil, salas de cursos para alunos externos e setores 

administrativos.
157

 Na parte de trás deste anexo ainda funcionavam, em agosto de 2008, setores do MEC. 

 

 

                                           
157

 A ala foi ocupada pelo Centro Nacional de Educação Especial (CENESP), pelo Programa de Expansão do Ensino Médio 

(PREMEM), de novo pelo CENESP e depois pela Fundação Educar [JB]. 
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Piscina   10    e vestiários   11 

Não se sabe se foi construída a piscina autorizada em 1945. A atual piscina semiolímpica tem sua instalação 

iniciada em 1971 e é inaugurada em setembro de 1973 [IBC-4]; atende não somente ao conteúdo pedagógico 

da escola nas aulas de educação física, mas ao treinamento de atletas do IBC que participam das 

Paraolimpíadas e de outras competições desportivas. Quanto aos vestiários, são previstos na segunda etapa de 

obras, mas é adiada sua construção (1941); os vestiários 

atuais, erguidos aproximadamente na mesma época da 

piscina [CERQUEIRA], estão implantados em área exígua 

entre o pavilhão 

da Imprensa 

Braille e as antigas 

residências 

internas (atuais 

cursos). 

Piscina. Foto arquivo IBC, 2008 
 

 
 
Passagem de acesso ao vestiário. 
Foto Claudia Girão, 2008 

 

 

 

Campo de esporte, atual quadra   14    e playground   18 

     

Quadra em 2004 e em obras de pavimentação em 2008.                                                            Fotos Claudia Girão, 2008 
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Playground. 
Foto Claudia Girão, 2004 

 

 

Em 1945, é autorizada pelo DASP a finalização do 

playground e do campo de esporte, com aparelhos 

de ginástica. O campo de esportes gramado nos 

fundos do terreno se torna a quadra polivalente 

que, em novembro de 2008, é pavimentada. Como a piscina, a quadra é utilizada nas aulas de educação física e 

também para treinamento de atletas do IBC (Paraolimpíadas e outras competições).  

O playground, próximo à fachada posterior do prédio principal (seção direita), em 2008 é expandido para a 

praça dos ledores. 

 

Praça dos Ledores   17 e     jardins e caminhos, pavimentação 

O recanto localizado logo após a ala lateral direita do prédio principal, nas proximidades da Biblioteca Louis 

Braille, é conhecido como Praça dos Ledores ou das Ledoras [ALMEIDA, HILDEBRANDT-2], alusão ao trabalho de 

leitura exercido por voluntários, em geral no interior do edifício. As árvores já existiam antes da remodelação 

deste espaço com ajardinamento e colocação de bancos — obra patrocinada pelo grupo de futebol “Os 

Inconfidentes” em 1991, ano referido na placa de inauguração que, em 2004, se vê neste trecho da fachada 

posterior do prédio principal. 

 

 

 

 

 

 

 
Foto S. Castellano, ant.1994    

Praça dos ledores na década de 1990 e em 2008. 
Foto Claudia Girão, 2008 
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Praça dos ledores em 2004 e placa afixada na fachada posterior do prédio principal.                         Foto Claudia Girão, 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          
 
 

Playground expandido para o recanto da praça.                                                                                        Fotos Claudia Girão, 2008 

 

Outras árvores no terreno são, também, bem antigas; além dos oitis do início do século 20 (1904) [IBC], há uma 

grande mangueira próxima ao pavilhão da Imprensa 

Braille; segundo Antonio dos Santos, havia muitas. Uma 

grande palmeira junto ao sobrado deve ter sido plantada 

antes de ter sido construído (1920-1926). Na segunda 

etapa de obras, projeta-se também o ajardinamento do 

terreno (1945), mantendo-se o jardim frontal nos 

canteiros amurados (1907) e a aleia de oitis ao longo da 

fachada lateral direita. Em 2008, faz-se novo replantio 

durante as obras de restauração do prédio principal. 

 
 

Jardim fronteiro. 
Foto Claudia Girão, 2004 
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Jardins e caminhos.                                                                                                      Fotos Claudia Girão, 2004 e 2008 (abaixo) 
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Jardins e caminhos.                                                                                                                                      Fotos Claudia Girão, 2008 
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Jardins e caminhos. 
Fotos Claudia Girão, 2008 
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Para os caminhos, o DASP especifica (1943), para pavimentação da passagem de automóveis no terreno, 

paralelepípedo rejuntado ao invés da camada de concreto simples que então se propõe. Em 1945, juntamente 

com o ajardinamento, faz-se o calçamento e a drenagem do terreno. 

   

 

Fotos Claudia Girão, 2004 

Em 2008, parte da Praça dos Ledores recebe pavimentação 

em cerâmica de diferentes cores e relevos, de modo a 

oferecer sensações sensoriais para crianças com deficiência 

visual, funcionando também, neste sentido, como espaço 

pedagógico. 

   

Acessos  22    e muros, gradis e portões 

Os muros, gradis e portões serão comentados mais adiante [ver 9]. Grades internas são colocadas nas oficinas já 

no século 19 (1891) e são feitos alguns fechamentos, pois das faturas consta fornecimento de chapas 

galvanizadas para portão (1894). No exterior, os primeiros gradis e portões de ferro datam do início do século 

20 (1905), assim como o muro de arrimo fronteiro, feito após a drenagem do solo (1907), o qual é hoje referido 

como ‘amurada’ e, à época, como ‘embasamento de cantaria’ guarnecido por gradil (1907), pois o espaço 

também funciona como área de recreio. Depois, adquire-se portão para fechar a circulação do refeitório 

(1913). 

Pouco antes da segunda etapa de obras, com a saída (1930) da Lavanderia Parisiense, que arrendava a parte 

fronteira do terreno junto à rua Dr. Xavier Sigaud, faz-se um remanejamento de gradis [CERQUEIRA].  
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Na segunda etapa de obras, dentre outros serviços, está para se fazer a construção de um muro novo e reparos 

no antigo (1943), evidenciando que nem todas as divisas estão muradas. Não há notícia, no período, de 

aquisição de grades ou portões. 

   

     
Muro lateral direito, muro lateral esquerdo, amurada da frente (com o gradil colocado nas obras de restauração de 2008) e 
muro posterior (atrás, a vila Benjamin Constant).                                                                                         Fotos Claudia Girão, 2004 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gradis e portão na frente, portão que estava na lateral do sobrado em 2004.                                                     Fotos Claudia Girão, 2004 
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Portão na rua Xavier Sigaud, vista externa (acima) e vista interna 

(ao lado).                Fotos Claudia Girão, 2004 e 2008 
 
 
 

 
 
Portões que, em 
2008, estão na 
frente e na lateral 
do sobrado. 
. 
Fotos Claudia Girão, 
2004 e 2008 

 

 

 
 

Sobrado da direção   19 

 

 

 

 

 

 

 

Fachada lateral esquerda do sobrado.                 Foto Claudia Girão, 2008 
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O sobrado é edificado entre 1920 e 1926, época em que 

se dá a fase de urbanização da Urca, com construções de 

diferentes influências, e há casas, no bairro que surgiu 

do aterrado, cuja tipologia tem parentesco formal com 

este sobrado do IBC. Este tipo de casa, no chamado 

'estilo normando', é uma tendência no Rio entre a 

primeira e terceira década do século 20, assim como o 

mission style de influência hispânica e o neocolonial 

[SANTOS]. 

Fachada principal do sobrado.  
Foto Claudia Girão, 2004 

 

 

 

 

 

Puxado de garagem na frente e fachada posterior do sobrado.            Fotos Claudia Girão, 2008 

 

O sobrado servia de residência a diretores e coordenadores do Instituto e atualmente abriga a direção e 

setores administrativos. À sua esquerda, o puxado de garagem é posterior, e o quarto construído por trás do 

sobrado, talvez contemporâneo a ele, foi demolido — se não antes, por ocasião da segunda etapa de obras.  
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Desenho 00993 
 
PATRIMÔNIO DO GOVERNO 
FEDERAL SITUADO NA AVENIDA 
PASTEUR 
MJNI,  
L. A. Rodrigues Pereira, s.d. 
(detalhe) 

 
 
 
 
 
 

PLANTA GERAL DE 1935 
(detalhe) 

 

 

 

O sobrado aparece em uma foto por detrás da antiga estação de bondes e bagagens então situada no terreno 

da atual CPRM e utilizada pela Companhia Ferro-Carril do Jardim Botânico durante o período 1900-1952
158

: a 

Estação Benjamin Constant, demolida 

tempos depois [TOSATTO]. Na foto, a 

estação parece estar à frente do 

sobrado, e de fato estava, porém ao 

lado, conforme figura na planta 

00993, com a designação 

“propriedade da C.C.L.F.R.J.L.”. 

 

    

 
Estação de bondes Benjamin Constant. 
Foto autor não identificado [TOSATTO, disponível na internet] 

                                           
158

 Segundo Tosatto, a estação de bondes foi fechada em 1952 e em 1958 a Cia. Ferro Carril informou não precisar mais do 

imóvel. 
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Vista do alpendre e jardim fronteiros do sobrado; ao fundo, no centro da foto, a estação de bondes. 
Foto José Francisco da Silva, 1952 

 

Em outra fotografia, de 1952, com vista tomada de 

dentro do IBC na lateral do sobrado, aparece o pequeno 

caramanchão depois desmontado, um banco de jardim e, 

em primeiro plano, o pequeno poste de iluminação ainda 

existente no mesmo local; ao fundo, aparece a parte 

superior do pavilhão da Estação Benjamin Constant. 

Neste mesmo ano, aliás, são autorizadas pequenas obras 

de reparos, com execução pela firma Luís Fernandes & 

Cia. Ltda.
159

 

 

Luminária no jardim. 
Foto Claudia Girão, 2008 

 

                                           
159

 Cf. contrato celebrado com a firma Luís Fernandes & Cia. Ltda. para “obras de pequeno vulto e ligeiros reparos na 

residência do Diretor” (ofício DO/MES 854, 17.7.1952) [DOU 24.7.1952]. 
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Durante a segunda etapa de obras do conjunto do IBC, o sobrado passa por reparos (1941) e nesta ocasião é 

possível que se tenha decidido uniformizar os revestimentos externos de todos os anexos, com alteração, 

inclusive, de cor. 

O sobrado apresenta interesse sob três aspectos: primeiro, porque a implantação desta e das demais 

construções anexas ao prédio principal segue o modelo que Gilberto Freyre apelidou de “rurbano”, pela 

persistência do modelo rural colonial na cidade e, em 1917, o terreno funciona, de fato, como chácara, com 

horta, pomar e pequena criação de animais [MELLO-2]. Este modelo, que, no caso da relação entre prédio 

principal e sobrado, nos lembra a big house with chalet de Jane Austen em Persuasão e tão presente nos 

campos ingleses na virada para o século 19, é ancestral e revela a tendência de aglomeração tendo como 

centro, físico ou simbólico, uma construção principal (casa do líder tribal, palácio) à volta da qual vão-se 

erguendo outras construções para moradia (familiares e agregados, hóspedes, empregados...) ou serviços 

(galpões, celeiros, estábulos, cocheiras, viveiros...) e tal tendência, que chegou aos nossos dias, explica em 

parte a proliferação de anexos ao redor de um prédio principal. 

O segundo aspecto de interesse é a curiosidade de se ter construído, sob projeto (ou auspícios) do próprio 

governo, o sobrado com tipologia de arquitetura civil dentro de um terreno oficial. No conjunto do 

Observatório Nacional em São Cristóvão, Rio de Janeiro, por exemplo, foi adquirido um solar já existente, para 

servir de residência ao diretor.  

A despeito da feição de inspiração ‘normanda’, a concepção do sobrado do IBC revela sua relação inequívoca 

com o prédio principal. O portão fica na avenida Pasteur e a fachada principal do sobrado também está nessa 

avenida; porém, para se ter acesso à porta de entrada no pequeno alpendre da fachada da Pasteur, é preciso 

contorná-lo, pois o vão de entrada em arco é na fachada lateral, onde também há um outro alpendre maior, de 

três arcos, com portas de salas e saletas no 1º piso e uma varanda fechada no 2º piso, todos dando para o 

prédio principal. 

Com uma composição de telhados de diferentes alturas, com águas furtadas, o sobrado, que tem cobogós na 

varanda, parquetes nos cômodos e embasamento em granito, tem ainda ladrilhos hidráulicos, pisos cerâmicos 

e grandes portas que aludem ao prédio principal. Certamente o sobrado deve ter inspirado o partido adotado 

em algumas das chamadas residências externas, construídas na década de 1940 e excluídas da área imobiliária 

do IBC; embora térreas e de feição bem mais simples, estas casas têm com ele certo parentesco, sobretudo 

pela presença do vão em arco que dá acesso à varanda fronteira e pelo emprego do granito como revestimento 

externo. De resto, é uma construção típica de um dos muitos gostos materializados na década de 1920. 
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Alpendre da frente, balcão da frente, alpendres fronteiro 

e lateral e entrada pelo alpendre lateral. 
Foto Claudia Girão, 2004 e 2008 

 

 

Conforme mencionado [ver 6.2], a execução do projeto é da firma R. Rebecchi, que vence a licitação (1920) — e 

este é o terceiro ponto de interesse no caso do sobrado. Segundo Paulo Santos, Raphael Rebecchi (titular da 

firma) é um dentre os responsáveis por “projetos que revelaram maior coerência estilística e apuro formal” 

na passagem de 1910 para 1920, grupo também integrado por Adolfo Morales de los Ríos (pai), Armando da 

Silva Telles e Heitor de Mello. Pedro da Silva Telles inclui no grupo Antonio Januzzi, referindo-se a arquitetos, 

engenheiros e construtores em destaque no cenário carioca de 1900-1920, autores da maioria dos prédios da 

avenida Central [SILVA TELLES-2]. 

Raphael obtivera o primeiro prêmio no concurso de fachadas da avenida Central e projetara a sede social do 

Clube de Engenharia (1904), cuja execução (1904-1910) coube a Heitor de Mello; o prédio de quatro 

pavimentos foi demolido em 1946 para dar lugar ao moderno (e seis vezes mais alto) Edifício Edison Passos 

(1957), sede atual do clube [SILVA TELLES-2]. Raphael Rebecchi projetou, pouco depois, os pavilhões de Minas 
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Gerais e da Bahia para a Exposição do centenário da abertura dos portos na Praia Vermelha (1908) [TOSATTO] 

e também o colossal portão de entrada da exposição [SANTOS]. Projetou ainda, com o filho Sylvio, “a casa cem 

por cento francesa da família Grandmasson na Praia de Botafogo” e a Sylvio Rebecchi, que o sucede na 

gerência do escritório, é atribuída “a bonita casa de linhas florentinas dos Irmãos Bernardelli na Avenida 

Atlântica esquina do Lido, cuja construção foi dos Rebecchi e o projeto é de admitir o tivesse sido”, 

inclusive pela semelhança com a residência do arquiteto; a segunda casa possuía dois torreões onde ficavam os 

ateliês de pintura dos Bernardelli e tanto esta casa quanto a de Botafogo também foram demolidas [SANTOS]. 

 

 

 

Aspectos do interior do sobrado.            Fotos Claudia Girão, 2008 
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Também é da fase anos 1920 dos Rebecchi o projeto e construção do pavilhão da Administração e do Distrito 

Federal na Exposição do centenário da independência (1922), atual Museu da Imagem e do Som [CZAJKOWSKI-

3]. É curioso recordar que o então estudante de arquitetura Lucio Costa trabalhou, nesta década, nas firmas 

Rebecchi e Heitor de Mello [COSTA-3] e, na década de 1950, a firma Rebecchi enveredava pela arquitetura 

moderna com edifícios como o da avenida Presidente Vargas 409, esquina com Rio Branco. 

O sobrado já teria sido amarelo-claro semelhante ao arenito — considerando vestígios de antigas camadas 

pictóricas e sua própria tipologia — e, por muitos anos, foi pintado e repintado em tons de rosa, conforme 

ocorreu com quase todas as construções no terreno até 2008. O decreto 6.000, de 1937, por inferências 

estéticas e decerto por economia nas obras públicas, induzia a pintar na mesma cor todas as construções de 

um mesmo conjunto, ao estabelecer que “as fachadas de um edifício ou fachadas de vários edifícios 

constituindo um único motivo arquitetônico não poderão receber pinturas diferentes ou qualquer 

tratamento que perturbe a harmonia do conjunto” (art. 189). É provável que o entendimento tenha sido este 

para o conjunto do IBC, cuja composição do prédio principal é examinada mais adiante [ver 8.4, 9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O sobrado aparece por detrás de construções na área da CPRM, em 1973 
 [TOSATTO]. 
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8 BETHENCOURT DA SILVA, O ARQUITETO E A ARQUITETURA 

8.1 NOTÍCIA BIOGRÁFICA 

O arquiteto Francisco Joaquim Bethencourt da Silva (1831-1911) teve expressiva atuação na segunda metade 

do século 19, mas sua obra ainda não é suficientemente conhecida mesmo após a primeira década do século 

21, no centenário de seu falecimento. Paulo Santos o coloca, juntamente com Joaquim Cândido Guillobel, José 

Maria Jacinto Rabello e Manuel de Araújo Porto-alegre, no grupo de “figuras exponenciais do 

Neoclassicismo” que merecem estudo mais demorado do que o realizado até a metade dos anos 1960. 

Bethencourt da Silva faz incursões pela arquitetura, urbanismo, design e ornamentação de edifícios, quase 

sempre na cidade do Rio de Janeiro, então Município Neutro (1834-1889). Fora do Rio, atua em obras em 

Petrópolis e em Niterói e foram identificados, até o momento, dois projetos não executados, um em Campinas, 

outro em Recife. Possivelmente, houve outros. 

 

Relacionam-se a seguir projetos e obras atribuídos a Francisco Joaquim Bethencourt da Silva
 
.
160

 

urbanismo, obras públicas e monumentos efêmeros 

Projeto e execução da urbanização da rua do Cano, atual rua Sete de Setembro, Rio; projeto 
vencedor do concurso público de 1854 

1854-1856 [AZEVEDO] 

Projeto da caixa d’água do Barro Vermelho na rua Estácio de Sá, atual rua Frei Caneca, Rio 
[AZEVEDO, FABES] 

2ª met. séc.19 

Projeto do chafariz da Harmonia [FABES] e coluna [FERREIRA], no largo do Valongo, depois praça 
Municipal, hoje praça Jornal do Comércio, Rio [DECOURT] 

ant.1856 

Arruamento e loteamento dos terrenos do Mangue desde a praça da Aclamação até a rua de São 
Cristóvão, Rio  [AZEVEDO] 

2ª met. séc.19 

Plano urbanístico do bairro de Vila Isabel, Rio [BARROS, BIELINSKI-2], iniciado pela aquisição de 
terrenos particulares de modo a isolar a área necessária à construção da Escola de Medicina 

1873-1880 
[BETHENCOURT-9] 

Obras de limpeza e desobstrução (1879-1880) e colocação de ponte (em frente à rua Visconde de 
Sapucaí) no canal do mangue da Cidade Nova, Rio (1879) 

1879-1880 
[BETHENCOURT-9] 

Reparos na doca da praça do Mercado, Rio 1880 [BETHENCOURT-9] 

Remodelação dos 42 mictórios públicos da cidade do Rio de Janeiro, com instalação de registros 1878-1879 

                                           
160

 Nesta relação, não foram incluídas citações a obras e projetos sem indicação de fonte ou cuja viabilidade não se 

sustentou no cruzamento de dados da presente pesquisa; as que têm a referência ‘BETHENCOURT’ são citadas pelo próprio 
arquiteto. 
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de pressão; apenas um (rua do Livramento) tinha água [BETHENCOURT-9] 

Projeto de arco para a Guarda Nacional, comemorativo da chegada do casal imperial vindo da 
Europa, erguido na praça da Aclamação, Rio [FERREIRA] 

1872 [AZEVEDO, 
FERREIRA] 

 

palácios e edifícios públicos 

Projeto e construção da praça do Mercado da Harmonia, na Saúde, Rio [AZEVEDO, COSTA-6, 
FABES], depois demolido 

1854-1856 [COSTA-6] 

Projeto e construção da praça do Mercado da Glória, Rio [AZEVEDO, COSTA-6, FABES], demolido 
em 1902 [CRULS] 

1855-1858 [COSTA-6] 

Projeto da 3ª praça do Comércio [BARROS, FABES, FREITAS, SANTOS] na rua Direita, atual 
Primeiro de Março 66, Rio, com prédio da Associação Comercial e rotunda para Bolsa do 
Comércio, depois modificados, atual Centro Cultural Banco do Brasil 

1880-1906 [CCBB] 

Projeto de prédio da Caixa Econômica na rua Dom Manuel 25, Rio [BARROS, FABES, FREITAS, 
SANTOS], no qual funcionaria também o Monte do Socorro [FERREIRA] ou Associação do 
Montepio dos Servidores do RJ [BARROS, FABES], hoje da Procuradoria Geral do Estado do RJ  

1885 [FERREIRA]-1887 
[PGE] 

Projeto para o Paço da Câmara dos Deputados, Rio [AZEVEDO], ou retoque no risco [FERREIRA] 2ª met. séc.19 

Retoque no risco do prédio da Secretaria da Agricultura, Rio [FERREIRA] 2ª met. séc.19 

Remodelação da fachada do Palácio de São Cristóvão, atual Museu Nacional da Quinta da Boa 
Vista, Rio [BARROS, TELLES] e construção de salão (hoje demolido) no pátio para a reunião da 
Constituinte [JB-2] 

1890 [MI] 

Projeto para Repartição da Assistência Pública na Tijuca, Rio [BETHENCOURT-7] 2ª met. séc.19 

Projeto do novo prédio do Liceu de Artes e Ofícios após o incêndio (1893); o prédio é construído 
bem depois (1913-1916) e demolido (1958) para a construção do prédio da CEF na avenida Rio 
Branco, Rio [BIELINSKI-3] 

1893-1894 [TEIXEIRA-2] 

Projeto de remodelação do Externato do Colégio de Pedro II, na rua Larga de São Joaquim, atual 
rua Marechal Floriano, Rio (1872-1880), com acréscimo de áreas [BETHENCOURT-9], dotando o 
edifício de novas fachadas [DÓRIA], escada e salão nobres (1874-1875) [BARROS, CRULS, FABES, 
FERREIRA, SCHWARCZ, VICTORINO] 

1872-1880 
[BETHENCOURT-9] 

Projeto (1872) do prédio principal do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, atual Instituto 
Benjamin Constant, na praia da Saudade, atual avenida Pasteur 350, Rio [AZEVEDO, CAVALCANTI, 
DGPC, NORONHA SANTOS, SANTOS, TOSATTO, VIEIRA SOUTO] e execução da fase 1 da primeira 
etapa de obras 

1872-1880 
[BETHENCOURT-9] 

Projeto e execução das Escolas Públicas da freguesia da Glória [BARROS, BETHENCOURT-2, 
FABES, FREITAS], depois Escola José de Alencar, atual Colégio Estadual Amaro Cavalcanti, no 
largo da Glória que se torna a praça Duque de Caxias, atual largo do Machado 20, Rio, “a 
primeira escola que o governo mandou construir na capital do Império”

161
 [AZEVEDO] 

1872-1876 (projeto e 
execução) e 1879-1880 
(obras) [BETHENCOURT-
9] 

Projeto e execução das Escolas Públicas da freguesia de Santa Rita [BARROS, BETHENCOURT-9, 
FABES, FREITAS] depois Escola José Bonifácio, atual Centro Cultural José Bonifácio, na rua da 
Harmonia, atual rua Pedro Ernesto 80, Rio [CZAJKOWSKI-3]; projeto anterior ao da Glória, cuja 
construção se inicia antes 

1871-1877 (projeto e 
execução) e 1879-1880 
(obras) [BETHENCOURT-
9] 

Projeto das Escolas Públicas da freguesia de Santo Antonio, a chamada Escola Normal, na rua da 
Relação, Rio [AZEVEDO, BETHENCOURT-9, COARACY], esquina com rua dos Inválidos; a pedra 

1872-1880 
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 Chamava-se a escola de ‘escolas’ quando um mesmo edifício abrigava 2 escolas separadas (masculina e feminina). 
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fundamental foi lançada em 1876 [COARACY, BETHENCOURT-9] e a construção iniciada foi uma 
das obras públicas suspensas em 1879-1880; consta ter sido erguida, com uso pelo Fórum 
[COARACY] 

[BETHENCOURT-8] 

Projeto e construção do ateliê acessório de pintura da Academia de Belas-Artes, “no terreno 
anexo ao do Picadeiro e junto ao edifício do Senado”, Rio 

1873 [BETHENCOURT-9] 

Obras no Palácio Imperial em Petrópolis, Rio [EBA] 1872 

Projeto de prédio para um teatro lírico, Rio [FABES] 2ª met. séc.19 

Projeto (não executado) de prédio para a Faculdade de Direito no Recife/PE 1874 [BETHENCOURT-9] 

Reparos no prédio então ocupado pelo Imperial Instituto dos Surdos-Mudos, na rua Real 
Grandeza, Rio, e projeto de aterramento de charco na vizinhança 

1873-1874 
[BETHENCOURT-9] 

Reparos no consistório da Capela do Andaraí Grande para instalação da Escola de Medicina, em 
Vila Isabel, Rio 

1873 [BETHENCOURT-9] 

Obras internas no prédio da rua dos Ourives 1, em salas da Secretaria da Instrução Pública, do 
Arquivo Público (1873, 1876, 1879), do Instituto Comercial e da Higiene Pública (1880), demolido 
na abertura da avenida Rio Branco, Rio 

1873, 1876, 1879, 1880 
[BETHENCOURT-9] 

Obras no armazém do Asilo das Órfãs, para instalação do depósito da Faculdade de Medicina 
(1873), na rua da Misericórdia 7, Rio, e novos reparos (1879-1880) 

1873, 1879-1880 
[BETHENCOURT-9] 

Obras no prédio da rua da Guarda Velha 3, atual avenida Treze de Maio, Rio, com reparos nas 
salas (1874), reforma e ornamentação da sala do Conselho (1878) 

1874, 1878 
[BETHENCOURT-9] 

Obras no prédio da rua da Guarda Velha, atual avenida Treze de Maio, Rio, para instalação do 
Liceu de Artes e Ofícios (1877-1880) 

1877-1880 
[BETHENCOURT-9] 

Obras em instalações (1870-1871) [EBA] e na sala da pinacoteca e outros reparos no prédio da 
Academia de Belas-Artes na travessa Leopoldina, atual travessa das Belas Artes, Rio (1877-1880) 
[BETHENCOURT-9] e parecer conjunto sobre reconstrução adaptando projeto de Grandjean 
(1881-1883) [GALVÃO] 

1870-1871, 1877-1883 

Obras no antigo prédio da Biblioteca Nacional, no largo da Lapa, atual rua do Passeio, Rio, depois 
demolido e substituído pelo prédio atual 

1878-1880 
[BETHENCOURT-9] 

Obras nos prédios do Imperial Observatório Astronômico e Hospital Militar, no morro do Castelo, 
Rio, depois demolidos 

1878-1880 
[BETHENCOURT-9] 

Obras na Escola Pública de Meninas da freguesia da Conceição do Engenho Novo, na rua de D. 
Pedro II, Rio 

1878-1880 
[BETHENCOURT-9] 

Obras nas Escolas Públicas da freguesia de São Francisco Xavier do Engenho Velho, depois 
Instituto Profissional Feminino, atual Escola Municipal Orsina da Fonseca, na rua São Francisco 
Xavier 95, Rio 

1878-1880 
[BETHENCOURT-9] 

Remodelação da 2ª Escola Pública de Instrução Primária da freguesia da Lagoa, na rua da 
Passagem, Rio 

1878-1879 
[BETHENCOURT-9] 

Obras no prédio da Escola Politécnica no largo de São Francisco de Paula, Rio, hoje do Instituto 
de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ  

1879-1880 
[BETHENCOURT-9] 

Obras nas Escolas Públicas da freguesia de Sant’Ana, Rio, depois Escola Normal, atual Centro de 
Referência da Educação Pública, na avenida Presidente Vargas 1314, Rio 

1879 [BETHENCOURT-9] 

Obras nas Escolas Públicas da freguesia de São Cristóvão, atual Escola Municipal Gonçalves Dias, 
no campo de São Cristóvão 115, Rio 

1879 [BETHENCOURT-9] 
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Obras nas Escolas Públicas da freguesia da Conceição da Gávea, atual Escola Municipal Luiz 
Delfino, na rua Marquês de São Vicente 238, Rio 

1880 [BETHENCOURT-9] 

Pintura do prédio do Conservatório de Música, depois Instituto Nacional de Música e Escola de 
Música da UFRJ, na rua da Lampadosa, atual rua Luís de Camões, Rio, onde hoje funciona o 
Centro de Arte Hélio Oiticica 

1879 [BETHENCOURT-9] 

Reparos no prédio da Câmara dos Deputados, a antiga Cadeia na rua da Misericórdia, Rio (1880) 
[BETHENCOURT-9], demolida para a construção da ALERJ 

1880 [BETHENCOURT-9] 

Reparos no Hospital Marítimo de Santa Isabel, “na Jurujuba”, depois Hospital Paula Cândido e 
Educandário Paula Cândido, hoje da UFF, em Charitas, Niterói 

1880 [BETHENCOURT-9] 

 

edifícios, monumentos e obras efêmeras de instituições religiosas  

Projeto (não executado) de nova fachada para a Catedral de Campinas/SP c.1862 [WIKI]
162

 

Projeto (não executado) para construção de novo templo para a Igreja de Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, no Centro, Rio, por encomenda da Santa Casa 

1873 [VIEIRA 
FAZENDA-2] 

Obras no pórtico do Hospital da Santa Casa de Misericórdia na rua Santa Luzia 206, Rio 
(construção do prédio: 1840-1852) [BARROS, SANTOS], sucedendo a José Maria Jacinto Rabello 
[JB-2] que concluíra o edifício (a partir de 1865); a Bethencourt cabe a execução da escadaria, das 
colunas, balaústres (ant.1875) [BETHENCOURT-9] e do salão, onde teriam sido feitos os primeiros 
trabalhos em estuque no Brasil [FABES] 

ant.1875 
[BETHENCOURT-9] 

Novo frontispício da Igreja do Santíssimo Sacramento da Antiga Sé [FERREIRA, VICTORINO] na rua 
do Sacramento, atual avenida Passos, Rio, inclusive as torres (1871 e 1875) [BARROS, CRULS, 
FERREIRA, FREITAS, TEIXEIRA-2] ou os coberturas piramidais em agulha dessas torres [MAURÍCIO] 

1871 e 1875 
[BARROS, CRULS, 
FREITAS, TEIXEIRA-2] 

Projeto e execução do prédio do Recolhimento de Órfãs e Desvalidas de Santa Teresa, na rua do 
Hospício de Pedro II, atual rua General Severiano 159, Rio [GERSON]; o prédio torna-se depois o 
Educandário de Santa Teresa e o Colégio Anglo-americano e hoje é ocupado pela Casa Daros 
Latino-américa 

1866 [EST] 

Remodelação da fachada da Igreja de São João Batista, na atual rua Voluntários da Pátria, Rio 
(1875), acrescida de torres projetadas por Adolfo Morales de los Ríos (1880-1900) [TREKEARTH] 

1875 [TREKEARTH] 

Projeto e execução do Asilo de Caridade da Imaculada Conceição, na atual rua General Câmara, 
Rio [AZEVEDO, FABES], demolido para o novo traçado de ruas [COARACY] 

1877 [AZEVEDO] 

Obras e projeto de oficinas (1879) [BETHENCOURT-9] no Asilo dos Meninos Desvalidos, na 
chácara dos Macacos, atual Instituto João Alfredo em Vila Isabel, Rio; a reforma (1875) é de 
Pereira Passos [PASSOS] 

1879 

Participação na segunda fase da construção da cúpula da Igreja da Candelária, na atual avenida 
Presidente Vargas, Rio, sucedendo Carl Friedrich Gustav Waehneldt 

1868-1870 
[MAURÍCIO] 

Reparos nos soalhos, pisos de ladrilhos, tribunas, arcos e paredes da Capela Imperial e obras na 
cornija e cobertura da Igreja do Monte do Carmo, então catedral, na rua Direita, atual Primeiro 
de Março, Rio, com acréscimo de claraboias 

1873-1874 
[BETHENCOURT-9] 

Remodelação do pórtico do cemitério São Francisco Xavier no Caju, Rio, projeto original de José 
Maria Jacinto Rabello (1839) [GERSON] 

c.1850 [FABES] 
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 Indica-se como bibliografia Ricardo LEITE, Catedral Metropolitana de Campinas, um templo e sua história, Campinas: Ed. 

Komedi, 2004. 
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Pórtico do cemitério de São João Batista em Botafogo, Rio [BARROS, CAVALCANTI, FABES, 
GERSON], também atribuído a José Maria Jacinto Rabello [CZAJKOWSKI-3] ou a um trabalho de 
parceria de ambos 

1850-1852 

Cenotáfio (monumento funerário, sem corpo presente) para as exéquias da rainha de Portugal D. 
Maria II no Palácio de Petrópolis [BETHENCOURT-9, AZEVEDO] 

1853 

Cenotáfios para o Consulado Português nas Igrejas de São Bento e de São Francisco de Paula, no 
Centro, Rio [AZEVEDO] 

2ª met. séc.19 

Mausoléu na Igreja do Monte do Carmo, Rio [BETHENCOURT-9, AZEVEDO], de exéquias da 
princesa Leopoldina [FERREIRA] 

1871 

Catafalco (monumento efêmero funerário, com corpo presente) na Capela Imperial (Carmo) de 
exéquias da imperatriz viúva, a duquesa de Bragança, Rio; Bethencourt diz ter feito mais cinco 
catafalcos, além deste [BETHENCOURT-9] 

1873 [AZEVEDO, 
BETHENCOURT-9] 

 

edifícios de instituições privadas 

Projeto do antigo prédio-sede do Jornal do Brasil, Rio [FABES] 2ª met. séc.19 

Projeto (não executado) para o Real Gabinete Português de Leitura, na rua Luís de Camões, Rio  
[RGPL] 

1878 

 

design e ornamentação 

Design da escadaria, ornamentação do salão nobre e outros elementos do Colégio de Pedro II, 
Rio [BETHENCOURT-9] 

1874-1875 

Design de composição de pisos no Asilo das Órfãs de Santa Teresa, Rio  c.1866 

Design de ornamentação de cenotáfios, catafalcos, mausoléus e outros monumentos efêmeros, 
Rio [BETHENCOURT-9] 

2ª met. séc.19 

Design do mobiliário dos depósitos (sala grande e farmacêutico) da Academia de Medicina 
[BETHENCOURT-9] 

1873 

Design de trabalhos em cantaria, escadas, portas e janelas, soalhos e pisos de ladrilhos 
hidráulicos, balaústres, forros, trabalhos em estuque e ornamentação das Escolas das freguesias 
da Glória e Santa Rita, do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, da Caixa Econômica, da 
Associação Comercial, do Liceu de Artes e Ofícios, da Santa Casa de Misericórdia, Rio 
[BETHENCOURT-9] e de outros prédios. 

1871-1880 

 

Bethencourt da Silva é o quinto arquiteto (nº 40) dos 19 inscritos no 1º grupo (1958) do Livro do Mérito do 

CREA, cuja relação se inicia por 35 engenheiros [CONFEA]: 

1. engenheiro José Maria da Silva Paranhos (visconde do Rio Branco) 
2. engenheiro Alfredo D'Escragnolle Taunay (visconde de Taunay) 
3. engenheiro André Rebouças 
4. engenheiro Francisco Pereira Passos 
5. engenheiro Luiz Rafael Vieira Souto 
6. engenheiro Carlos de Oliveira Sampaio 

........................................................................................................ 
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29. brigadeiro e engenheiro José Custódio de Sá e Faria 
30. brigadeiro e engenheiro Francisco José Roscio 
31. marechal de campo e engenheiro Pedro de Alcântara Bellegarde 

........................................................................................................ 
36. arquiteto Antonio Francisco Lisboa (o Aleijadinho) 
37. arquiteto Valentim da Fonseca e Silva (mestre Valentim) 
38. arquiteto Auguste-Henri-Victor Grandjean de Montigny 
39. arquiteto Joaquim Candido Guillobel 
40. arquiteto Francisco Joaquim Bethencourt da Silva 
41. arquiteto José Maria Jacinto Rabello 
42. arquiteto José Domingos Monteiro 
43. arquiteto Francisco Monteiro Caminhoá 
44. arquiteto Adolfo Morales de Los Ríos (pai) 
45. arquiteto Heitor de Mello 
46. arquiteto Attilio Corrêa Lima 
47. arquiteto Roberto Magno de Carvalho 
48. arquiteto Victor Dubugras 
49. arquiteto Ricardo Severo 
50. arquiteto Alexandre de Albuquerque 
51. arquiteto Carlos Quirino Simões 
52. arquiteto Raul Lessa de Saldanha da Gama 
53. arquiteto Pedro Paulo Bernardes Bastos 
54. arquiteto Antonio Severo 

Francisco Joaquim Bethencourt da Silva nascera no mar do Rio de Janeiro, próximo a Cabo Frio, em veleiro 

vindo de Lisboa cujo destino era o porto carioca [BARROS]. Com ascendência de raízes europeias — mãe de 

família nobre oriunda da Bretanha francesa, de quem advém seu sobrenome “Béthencourt”,
163

 e pai 

carpinteiro, ambos portugueses [TEIXEIRA-2] ―, o jovem arquiteto que funda o Liceu de Artes e Ofícios traz, da 

infância, a convivência com a qualificação de ‘arte menor’ então atribuída à produção de artífices. 

Após completar a instrução primária no Seminário de São José e o latim [BARROS], Bethencourt da Silva 

ingressa, aos quatorze anos (1845), no curso de Arquitetura da Academia Imperial de Belas-Artes, onde estuda 

até 1850 com Grandjean de Montigny, que o distingue “com verdadeira estima paternal, citando o nome 

desse discípulo como um exemplo de talento e aplicação — coisas que juntas se acham raramente” 

[TEIXEIRA-2]. 

Na faixa dos 20 anos, é nomeado, por concurso (1850), arquiteto da Câmara Municipal, cargo exercido entre 

1851 e 1859 [AZEVEDO]; informa Pedro Carlos da Silva Telles que Bethencourt é o último a exercer, no Rio 

oitocentista, o cargo de “arquiteto da cidade”.
164

 

                                           
163 

Registrado equivocadamente como Bittencourt, ele assinava ‘Bethencourt’ [BIELINSKI-3]. 
164

 Pedro da Silva Telles diz que o cargo remunerado foi criado em 1809 “para ‘arruamento’ e ‘censura de fachadas’; em 

1817, ocupava esta função o engenheiro militar José Joaquim de Sant’Anna e, em 1833, o engenheiro José Domingos 
Monteiro; entre 1856 e 1868, o cargo fica vago e um vereador propõe a nomeação do arquiteto Francisco Bethencourt da 
Silva que ‘servirá de graça até que o Governo aprove a proposta’”. Múcio Teixeira, em sua ‘biografia autorizada’, diz que 
Bethencourt da Silva é nomeado em 1850 “para um dos dois lugares de arquiteto das obras públicas”. Segundo Alba 
Bielinski, Bethencourt presta concurso para desenhista da Comissão de Obras Públicas da Municipalidade e exerce o cargo 
entre 1851-1858, passando neste ano a arquiteto, até 1859 [FABES]. 
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Fundador, aos 25 anos, da Sociedade Propagadora de Belas Artes/SPBA (1856) [AZEVEDO] e fundador, diretor e 

professor de arquitetura, de desenho geométrico e de desenho de máquinas no Liceu de Artes e Ofícios (a 

partir de 1858) [BIELINSKI-4], Bethencourt é lente de composição e arquitetura na Academia Imperial de Belas-

Artes/AIBA (1858-1888) [CAVALCANTI], onde se jubila como professor de desenho de arquitetura, trabalhos 

práticos e projetos [UZEDA]. Em 1858 é designado professor da Escola Central Politécnica [AZEVEDO] na 

cadeira de desenho [TELLES]. O título de “Arquiteto da Casa Imperial” vem em 1871 [CAVALCANTI]
165

 e, se 

enfrenta fases especialmente difíceis — perda da esposa quando muito jovem, obstáculos profissionais —, 

também recebe, em vida, distinções.
166

 

É uma vida atribulada: entre 1850-1859, serve à Câmara, mas já em 1858 dá aulas, em 1864 serve à Santa Casa 

[FABES], no período 1872-1889 trabalha no Ministério dos Negócios do Império e, com a república, passa ao do 

Interior, onde fica até a reformulação ministerial (1892). Além de diretor do Liceu e de secretário perpétuo da 

SPBA [TEIXEIRA-2] até seu falecimento, dirige a Companhia Arquitetônica de Vila Isabel [FABES] e, depois, o 

Arquivo Público, atual Arquivo Nacional, entre 1902 [CAVALCANTI, FABES] e 1904 [BETHENCOURT-11]. Além 

disto, é poeta e crítico de artes e de arquitetura. 

Palladio e Grandjean são seus arquitetos preferidos, Bellini e Verdi os compositores e Raphael e Leonardo, os 

pintores; não se acanha em apontar Pedro II, então no exílio, como seu herói na vida real e gostaria de ver 

realizada a reforma “da realização do trabalho, pela doutrina do socialismo” [BARROS, TEIXEIRA-2]
167

. E se 

nos ofícios [ver 5, 6.1] é objetivo em seu estilo pessoal, ao escrever sobre arte, pende para o tom declamatório 

típico da época: “Quem não vê na Transfiguração de Urbino [Raphael Sanzio, de Urbino], no Apollo Pythio, 

nas Bodas de Canaã de Paolo Veronese, na Criação de Haydn, no D. João de Mozart, no Fausto de Goethe, 

nas Portas de Ghiberti... a existência da beleza definitiva, — essa reunião filosófica do belo material ou 

contemplativo, com o belo ideal ou metafísico que é a legítima e completa aspiração da arte?” 

[BETHENCOURT-3]. Admira Michelangelo
168

 e, dentre os franceses
169

, cita Victor Hugo (1802-1885) e um 

excerto (em francês) de seu poema A arte e o povo (1851):
170

 

                                           
165

 Bielinski cita o decreto (27.7.1862) que o nomeia arquiteto da Casa Imperial [FABES]. 
166

 Bethencourt foi oficial da Ordem de Santiago de Portugal (mérito científico, literário e artístico), da Ordem de Cristo e 
dignatário da Ordem da Rosa (Brasil); condecorado com as palmas da Academia de França e professor honorário, com 
assento na congregação, do Instituto de Belas-Artes de Nápoles [FABES, TEIXEIRA-3]; professor honorário dos liceus de 
Artes e Ofícios do Pará, de São Paulo, Petrópolis e Paraná [FABES]. 
167

 São suas respostas ao questionário de Múcio Teixeira. Alba Bielinski comentou tratar-se, tal questionário, de um jogo de 

salão da época, como lhe relatou o então presidente da Sociedade Propagadora das Belas Artes, Silvio Vianna Freire 
[BIELINSKI-3]. Na transcrição, os nomes próprios foram vertidos para a grafia mais usual, mas deve-se registrar que o 
arquiteto seguia a forma então corrente de, às vezes aportuguesar (Paladio, Paulo Veronez) e outras vezes usar a grafia em 
francês (Grand-Jean, Michel Ange), mesmo em nomes italianos. 
168

 Escreve: “Michelangelo, esculpindo a estátua de Moisés que o empoeirado véu da campa escondia da admiração dos 

vivos ou rasgando as névoas do porvir, ainda tenebroso, na excelsa prova do seu gênio, pintando no Vaticano o assombroso 
painel do Juízo Final, é a realização do mito que faz nascer Minerva armada da ignívoma cabeça do pai dos numes — é a 
onipotência do talento que engrandecido nas lutas do trabalho, se eleva às regiões do criador dominado pela impetuosa 
paixão da imortalidade” [TEIXEIRA-2]. 
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A arte é um canto magnífico 

Que agrada ao coração pacífico, 

Que a cidade diz ao bosque, 

Que o homem diz à mulher, 

Que todas as vozes da alma  

Em coro por vezes cantam ! 

 

A arte é o pensamento humano 

Que rompe todo grilhão ! 

A arte é o conquistador dulcificante ! 

A ele o Reno e o Tibre ! 

Povo escravo, ele te faz livre; 

Povo livre, ele te faz grande ! 

Mora a vida inteira na cidade do Rio de Janeiro [TEIXEIRA-2], conhece Petrópolis e Niterói e não consta ter 

viajado além dos limites do estado, embora possa ter passado por Campinas. Afirma ter querido ir à “velha 

Europa” para ver “os grandes edifícios” e ouvir “os grandes mestres” [BETHENCOURT-4], como fizeram 

tantos arquitetos e artistas; não podendo ir, seu laboratório de estudos é a sua cidade e um pouco do que não 

viu ao vivo conhece por meio de leituras, gravuras, ilustrações e outras representações gráficas, ou de 

impressões de quem esteve lá. 

Do pensamento de Francisco Joaquim Bethencourt da Silva sobre arquitetura, não há como se alcançar mais do 

que vislumbres de seus escritos. Examinando seus projetos à luz de seus textos, contudo, aproximamo-nos um 

pouco mais da dimensão humana e essencialmente simples de suas verdades arquitetônicas. Neste sentido, de 

nada adiantaria esmiuçar a variedade de expressões do classicismo no Brasil nos séculos 18 e 19, em busca de 

possíveis identificações; mesmo no Rio, a sensação que se tem é que Bethencourt procura soluções novas 

dentro do vocabulário clássico. 

Mas temos de retroceder até a época de Grandjean, pois suas influências formais acadêmicas nascem na escola 

neoclássica oficial. A convivência com ele e suas lições nunca serão esquecidas. A lealdade ao mestre se revela 

em sua disposição, como professor por 30 anos, de disseminar o ensino acadêmico da arquitetura neoclássica 

com certo sotaque francês, mas transliterada, nacional, e particularizada pela criatividade e pelo gosto — que 

quer apurado — dos profissionais que ajuda a formar. 
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 Cita os “luminosos Lebrun, Juvenet, Nicolau Poussin, Lesueur, Girardon, Pujet, Bossuet, Molière, Condé, Corneille, 

Boileau, La Fontaine, Mignard e tantos outros” [BETHENCOURT-4]. 
170

 Tradução livre de L’art et le peuple (I, estr. 1, 2) de Victor HUGO: “L’art est un chant magnifique │ Qui plaît au cœur 

pacifique, │ Que la cité dit aux bois, │ Que l’homme dit à la femme, │ Que toutes les voix de l’âme │ Chantent en choeur à la 
fois ! ││ L’art, c’est la pensée humaine │ Qui va brisant toute chaine ! │ L’art, c’est le doux conquérant ! │ A lui le Rhin et le 
Tibre ! │ Peuple esclave, il te fait libre; │ Peuple libre, il te fait grand !”. In: HUGO, Victor, Chatiments par Victor Hugo, 
Londres e Bruxelas: A. Dair & Co., 1854. 
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8.2 ANTIGOS E MODERNOS 

A tendência ocidental de buscar inspiração nas formas da antiguidade clássica greco-romana (lembremos) 

ressurge novamente, em maior amplitude, com a curiosidade despertada após escavações como as de 

Herculanum (1738) e Pompei (1748), que revelaram impressionante diversidade de construções, esculturas e 

objetos decorativos e utilitários com policromias inesperadas. Proliferam publicações sobre pesquisas e 

achados arqueológicos e estudos sobre a vida na Grécia e Roma antigas, como Geschichte der Kunst des 

Alterthums│História da Arte dos Antigos (1764), do historiador alemão Johann Joachim Winckelmann (1717-

1768), e Antichita Romana, do arquiteto, pintor, gravador e designer italiano Giovanni Battista Piranesi 

(Giambattista Piranesi, 1720-1778). Esses seriam dois dos “trabalhos que revelaram em todo o seu esplendor 

as ruínas de uma antiguidade superiormente bela, e, quase, completamente desconhecida”, nas palavras do 

engenheiro e historiador brasileiro Paulo Ferreira Santos (1904-1988). 

Comenta o arquiteto e historiador inglês Matthew Digby Wyatt (1820-1877) que os monumentos dos antigos 

romanos “foram tão substanciais e majestosos que era impossível viver sob sua sombra e esquecê-los” 

[WYATT]. Winckelmann, entretanto, cunhara para a antiguidade grega a expressão “nobre simplicidade e 

serena grandeza” [KOCH], que se torna, para muitos partidários do novo classicismo, o verdadeiro resultado a 

ser alcançado. Outro famoso historiador associado aos estudos do renascimento italiano, o suíço Jacob 

Burckhardt (1818-1897), começa seu livro com o capítulo “O Estado como obra de arte” e discorre sobre “O 

redespertar da antiguidade”, afirmando: “O século XIX costuma igualmente proclamar com suficiente 

veemência o valor da cultura, de um modo geral, e o da Antiguidade, em particular” [BURCKHARDT]. 

 

 

 

 

 
 

Desenho de Piranesi em 
Antiguidade romana: templo 

de Bacco. [PIRANESI] 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT NA URCA... 

 

 
 

216 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desenhos de Piranesi em Antiguidade romana: detalhe do túmulo de 
Cecília Metella (acima) e templo da Fortuna viril. [PIRANESI] 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Coro báquico, desenho de Piranesi gravado por Tommaso Piroli 
em Herculanum. [PIRANESI-2] 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Um dos desenhos de Granville sobre 
Monumentos inéditos de Winckelman. [GRANVILLE] 

     
 
 

Pantheon de Agrippa, corte horizontal e elevação, por Piranesi 
em Antiguidade romana. [PIRANESI] 
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No renascimento italiano, a primeira fase humanista procurara retomar a verdade histórica das próprias raízes 

a partir dos diálogos com a antiguidade clássica, em contraposição à herança medieval, quando a história fora 

retocada pela escolástica segundo o ideário cristão. O rastro transformador dessa primeira fase de profundas 

reflexões sobre a vida nas cidades estendeu-se ao período seguinte, mais passivo e escapista, oprimido pela 

eclosão das novas armas de fogo. A arquitetura, na sequência da pintura e da escultura, separara-se das 

corporações de ofícios, era campo aberto para explorações teóricas e experimentações no traçado urbano e 

arquitetônico e os arquitetos, em sua maioria, além do projeto e da direção da execução da obra, detalhavam 

elementos de fachadas, decoravam pátios e interiores e desenhavam mobiliário. Até então, lhes coubera riscar 

qualquer tipo de construção, inclusive armamentos. A publicação quase simultânea
171

 dos tratados de 

arquitetura de Leon Battista Alberti (1404-1472) e de Vitruvius Pollio (séc.1 a.C.), o segundo dedicando-se à 

construção e aos materiais em si, o primeiro enfatizando a concepção e a ética do arquiteto na criação da 

verdadeira arquitetura, acirrara os debates sobre a prática arquitetônica em uma época de grandes mudanças 

na paisagem e no pensamento. A derrubada de muralhas e de portas fortificadas italianas pela nova artilharia 

estabeleceu uma nova ordem, em meio à pressa da reconstrução e da necessidade de estabelecer estruturas 

defensivas eficazes não só nas áreas urbanas, com um enfoque em estudos especializados como a resistência 

dos materiais, trajetórias balísticas e técnicas de assédio e defesa, desenvolvendo-se uma linguagem codificada 

geométrica que pouco campo oferecia para experimentações estéticas e que acabaria fazendo surgir, entre os 

séculos 16 e 17, a figura do engenheiro militar [GIRÃO-2]. 

O rigor da norma geométrica, ainda apoiado na ideia de que a perfeição da arquitetura na antiguidade clássica 

decorria, em muito, de certas relações numéricas entre as partes do edifício devidamente ordenadas, foi 

atenuado na própria Itália pelo arquiteto Sebastiano Serlio (1475-1554), ao demonstrar (livro III) que as 

construções clássicas não seguiam fielmente as ordens arquitetônicas descritas por Vitruvius e criar soluções 

originais, abrindo caminho para Andrea di Pietro della Gondola, o Palladio (1508-1580), estudar com novos 

olhos a antiguidade e exercer o seu talento modelando formas clássicas com diferentes tipologias e um estilo 

próprio e peculiar. Há quem diga que tal liberdade criativa influenciou o florescimento da dramaticidade 

barroca em arquitetos como Francesco Borromini (Francesco Castelli, 1599-1667), um de seus principais 

expoentes na Itália, quando a linearidade clássica se entrecortou, adquiriu traçados sinuosos e curvas e se viu 

tomada por desenhos complexos que, por vezes, estendiam-se às superfícies das fachadas em profusos 

trabalhos escultóricos. Mas observa-se a continuidade de formas renascentistas e a convivência de 

componentes clássicos e barrocos no mesmo edifício, seja em decorrência de obras de remodelação ou de 

‘modernização’ estética, seja nos próprios projetos de construção, como se vê, por exemplo, nos trabalhos do 

italiano Carlo Maderno (c.1555-1629), do francês Louis Le Vau (1612-1670) e dos ingleses Christopher Wren 

(1632-1723) e William Kent (1685-1748). 

                                           
171

 O tratado (dez livros) De Re Aedificatoria apresentado por Alberti ao papa Nicolau V (1452) só é impresso (Florença, 

1485) 33 anos após sua morte; no ano seguinte, edita-se o tratado (dez livros) De Architectura, dedicado por Vitruvius ao 
imperador Octavius Caesar Augustus (2º quartel séc. 1a.C.) e impresso 14 séculos à frente (Roma, 1486). 
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Desenhos de Palladio: 
levantamento de 
detalhes do templo de 
Nettuno (livro IV) e 
projeto da villa Pisani 
em Montagnana (livro 
II). [PALLADIO] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Villa Emo em Fanzolo di Vedelago, projeto de Palladio (1558), desenhos de Ottavio 

Bertotti Scamozzi, 1781. [CISAPALLADIO] 
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Villa Piovene em Lonedo di Lugo Vicentino, projeto Palladio 
(c.1539), desenho Scamozzi (1778) [CISAPALLADIO] 

Palazzo Schio em Vicenza, projeto Palladio (1560), desenho Scamozzi (1776), detalhe. [CISAPALLADIO] 
 
 

             
 
 
 
Igreja de San 
Francesco della 
Vigna em 
Veneza, projeto 
Palladio (1564), 
desenho 
Scamozzi 
(1783). 
[CISAPALLADIO] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na sequência, fotos de Pino Guidolotti (1997-1999) de algumas das obras de Palladio [CISAPALLADIO]. Acima, villa Almerico Capra, 
dita “La Rotonda”, em Vicenza (1566). 

 
 

                                     
Villa Caldogno em Caldogno (1542).                                       Villa Forni Cerato em Montecchio Precalcino (c.1565). 
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Villa Pisani em Bagnolo di Lonigo (1542), detalhe; villa Poiana em Poiana Maggiore (1546) nas duas fotos. 

 

         
Villa Repeta em Campiglia dei Berici (1557), detalhe; villa Trissino de Cricoli em Vicenza (1534). 

 

         
Villa Valmarana em Lisiera di Bolzano Vicentino (c.1563); villa Zeno em Donegal di Cessalto (c.1554). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrada da villa Piovene em Lonedo di 
Lugo Vicentino (c.1539), detalhe. 

 
 

 



INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT NA URCA... 

 

 
 

221 

                       
Casa Cogollo em Vicenza (1559).                            Arcada e galeria (logge) do palazzo della Ragione em Vicenza (1546-1549). 
 
 
 

                  
Loggia do Capitanio em Vicenza (1565).               Palácio Barbaran do Porto em Vicenza (1569). 
 
 

                     
Igreja do mosteiro de San Giorgio Maggiore em-Veneza (1565); tempietto da villa Barbaro em Maser (1580). 
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Na Itália, a arquitetura oficial permeava-se por lições tiradas dos clássicos modernos (como Palladio, Vignola, 

Scamozzi, Alberti, Serlio) e dos clássicos antigos (interpretações modernas de Vitruvius e das ruínas da 

antiguidade greco-romana) e pela forte influência dos modernos do barroco. Algumas obras apresentavam, por 

vezes, roupagens sobrepostas ao longo do tempo por vários arquitetos, com suas estéticas e estilos 

particulares. A construção do palácio do Quirinale, por exemplo (atual sede da presidência da Itália), estende-

se do século 16 ao 18 e passa pelas mãos de Ottaviano Mascarino, Maderno, Bernini, Frederico Fuga e de 

outros arquitetos e artistas; observando-se as 

duas fachadas retratadas por Piranesi, percebe-

se de imediato que não se trata de obra de um 

só arquiteto. O palácio Panfilj (Pamphilj, Panfili, 

atual sede da embaixada do Brasil), também 

em Roma, construído em 1650 sob os desenhos 

de Girolamo Rainaldi (1570-1655) e cuja filiação 

barroca transparece à distância no grande 

medalhão que havia acima do balcão central 

(substituído depois por outro menor), se insere 

em uma composição de linhas clássicas, 

embora transgrida as regras [PERCIER...]. 

Fachada do palácio do 
Quirinale voltada para 
a praça de Monte 
Cavallo (acima) e, ao 
lado, fachada sul, em 
desenhos de Piranesi. 

 
 

 
Palácio Panfili, em desenho 

de Piranesi. 

 

Nos anos 1670, ser clássico ou não ser 

clássico tornou-se, em Paris, questão de 

convicção pessoal que culminou em 

discórdia sobre o estilo mais conveniente 

à representação oficial e levou o 

engenheiro militar e arquiteto classicista 

François (Nicolas-François) Blondel 

(1618-1686), então professor e diretor 

da Academie Royale d’Architecture, a 
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escrever o primeiro tratado francês de arquitetura civil (1675).
172

 O embate fora protagonizado, segundo 

consta, por François Blondel e pelo arquiteto e médico francês Claude Perrault (1613-1688), que defendia a 

liberdade de expressões na arquitetura, como faria, na literatura, seu irmão Charles (1628-1703) ao se dedicar 

aos contos de fadas. Este excerto de um dos muitos poemas de Charles Perrault (que escreve um Paralelle des 

anciens et des modernes en ce qui regarde l’eloquence, publicado em 1690) dá a medida da contenda:
173

 

A bela antiguidade sempre foi venerável; 

Mas nunca acreditei ter sido ela adorável. 

Eu miro os antigos sem me pôr de joelhos; 

Eles são grandes, é verdade, mas são homens como nós mesmos; 

E se pode comparar sem medo de ser injusto 

O século de Luís ao belo século de Augusto. 

............................................................................................................. 

Se quiséssemos remover os véus ilusórios, 

Que a prevenção nos coloca diante dos olhos, 

E, cansados de aplaudir mil incorreções obtusas, 

Nos servíssemos às vezes de nossas próprias luzes, 

Veríamos claramente que, sem temeridade, 

Pode-se não adorar toda a antiguidade; 

E que enfim, em nossos dias, sem ânimo demasiado, 

O prêmio da ciência pode ser disputado. 

 

No ‘século das luzes’, difundiu-se entre a aristocracia do ancien régime, em apropriação do barroco de temática 

religiosa, o rococó (rocaille), cuja exuberância decorativa incomodava os classicistas, que contra-atacavam na 

prática e na teoria, como o fez, por exemplo, o arquiteto Germain Boffrand (1667-1754) com seus edifícios e 

seus Livres d’Architecture (1745) em versão bilíngue (francês/latim). Professor de arquitetura de maior 

produção escrita no século 18, o arquiteto francês Jacques-François Blondel (1705-1774) empenhou-se, em 

seus livros, em detalhar e atualizar a arquitetura clássica antiga e moderna (renascentista, maneirista) para 

atrair adeptos — trabalho bem mais significativo que suas poucas obras construídas. 

Nos edifícios mais importantes, o modelo da casa clássica de compartimentos interligados, um dando direto no 

outro, havia sido expandido na distribuição dos aposentos no andar de cima e no setor social no térreo — 

chamado, na França, de appartement de parade (literalmente, apartamento de parada ou ‘desfile’), localizado 

                                           
172

 François BLONDEL, Cours d”Architecture…, Paris: Pierre Auboim & François Clouzier, 1675; em seu “Curso de arquitetura 
ensinado na Academia Real de Arquitetura”, são explicados “a origem e os Princípios da Arquitetura, e as práticas das cinco 
Ordens segundo a doutrina de Vitruvius e de seus principais Sectários, e segundo as dos três mais hábeis Arquitetos que 
escreveram entre os Modernos, que foram Vignola, Palladio e Scamozzi”. 
173

 Tradução livre de parte da estrofe inicial de Le siècle de Louis-le-Grand de Charles PERRAULT: “La belle antiquité fut 

toujours vénérable; │ Mais je ne crus jamais qu’elle fût adorable. │ Je voy les anciens, sans plier les genoux; │ Ils sont grands, 
il est vrai, mais hommes comme nous ; │ Et l’on peut comparer, sans craindre d’être injuste │ Le siècle de Louis au beau 
siècle d’Auguste. [...] Si nous voulions ôter le voile spécieux, │ Que la prévention nous met devant les yeux, │ Et, lassés 
d'applaudir à mille erreurs grossiéres, │ Nous servir quelquefois de nos propres lumières, │ Nous verrions clairement que, 
sans temerité, │ On peut n'adorer pas toute l'antiquité; │ Et qu'enfin, dans nos jours, sans trop de confiance, │ On lui peut 
disputer le prix de la science.”. In: PLANOY, Collin de, Oeuvres choisies de Charles Perrault..., Paris: Brissot-Thivars, 1826. 
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no bel étage da casa e com cômodos em teoria dispostos em sequência de uma extremidade à outra da 

construção, como diz Augustin Charles d’Aviler em seu dicionário de arquitetura (1755) [AVILER] e que 

constituíam a parte a ser exibida aos visitantes, como o diz Jacques-François Blondel, explicando que o 

chambre de parade, acompanhado de pequenas peças, tem este nome por ser “très-décorée” [BLONDEL-2]. 

Jacques Blondel, a partir daqui referido apenas como Blondel, já em seu primeiro tratado de arquitetura (De la 

distribution des maisons de plaisance, et de la decoration des édifices en general, 1737-1738) propôs 

modificações nas peças ligadas à salle d’assemblée, formando um subsetor que no seu Cours d’architecture 

(1771-1777) chama de appartement de societé [BLONDEL], destinado a receber os amigos que vinham ao meio-

dia [AVILER]. Os corredores, ou ‘passagens comuns’, eram evitados mesmo no setor de aposentos privados dos 

donos da casa, sendo frequentes no piso do porão onde ficavam os cômodos de serviço. 

Tais disposições se aplicavam às residências abastadas tanto da cidade — os hotéis (hôtels) — quanto do 

campo — as quintas ou casas ‘aprazíveis’ (maisons de plaisance). A maison de plaisance, para Aviler, é o castelo 

no campo ou a casa particular usada na belle saison [AVILER]; para Blondel, é o edifício no campo para onde as 

pessoas ‘de consideração’ vão em geral relaxar das ocupações da cidade [BLONDEL, tomo 2]. O hôtel que, na 

definição de Blondel [BLONDEL, tomo 2], é apenas o edifício de vários tipos em que residiam nas cidades os 

grandes senhores, seguindo-se ao palácio real em importância, constitui para Aviler a grande casa de bela 

arquitetura e riqueza de ornamentos habitada por pessoa de distinção, e é também o “albergue considerável 

ou pousada dos estrangeiros consideráveis”. 

O historiador classicista inglês Andrew Wallace-Hadrill, tomando por base os resultados das escavações em 

Pompeia e Herculanum, analisa as interações entre o público e o privado, e o grande e o humilde na 

arquitetura civil da Roma antiga e faz um interessante paralelo sobre as grandes casas da Roma antiga e as 

grandes casas da França no tempo do ancien régime. Na Roma antiga, as classes mais altas da pirâmide social, 

formadas principalmente por funcionários públicos de alto escalão, recebem seus pares, amigos e também 

clientes em suas habitações, no “complexo vestibulum-atrium-alae-tablinum” — onde se realiza o “salutatio, 

o ritual tradicional de saudação matinal”, às vezes com fila de espera, como evidenciam os bancos 

encontrados por arqueólogos do lado de fora das portas —, setor que corresponderia ao appartement de 

parade das casas francesas, onde o appartement de societé se destina a entretenimentos com convidados à 

tarde e à noite. Os indivíduos mais abastados são “os de mais alta exigência de majestosos vestíbulos, átrios 

e peristilos em maior escala, e bosques e caminhos de acordo com sua classificação (ad decorem 

maiestatis)” e categorias intermediárias como financistas e advogados exigem certo grau de conforto e 

elegância, pois organizam grandes recepções. Assim, “a necessidade de elegância (elegantia decorem, 

speciosiora, elegantiora ad decorem maiestatis) é explicitamente ligada à posição na hierarquia social, que 

é ditada pelo número de visitantes que se recebe”, “e, como em Roma, isso leva a despender enormes 

recursos na construção do edifício privado, muitas vezes em uma escala suficiente para falir o construtor 

financeiramente. O impulso subjacente não é para mostrar a riqueza, mas simbolicamente para afirmar 
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status”. Nessas habitações, o grau de visitação é fator de status tal qual nos edifícios públicos de acesso mais 

restrito, ao contrário daqueles edifícios públicos para onde confluem grandes massas populares ‘não 

convidadas’. Wallace-Hadrill observa que havia, assim, uma simbiose entre estas casas abastadas onde 

negócios eram fechados e os edifícios públicos, e que não teria sido por acaso que Vitruvius, ao escrever sobre 

a arquitetura civil em seu tratado, começou descrevendo estas residências das classes mais favorecidas, 

enquanto as residências do povo comum eram definidas negativamente, pela falta de necessidade, por parte 

de seus habitantes, de áreas de recepção do público. Diz ainda o historiador [WALLACE]: 

Tão dominantes são os eixos de público e privado, grande e humilde, que sem eles não pode 

haver nenhuma forma. Para a Encyclopédie, apenas o palais e os hôtels têm a forma 

arquitetônica perceptível; a maison é, por assim dizer, amorfa, embora de fato os altos 

escalões do terceiro estado muito tenham imitado as formas da nobreza. Isto é igualmente 

verdadeiro na casa Romana, tanto na descrição de Vitruvius quanto nos vestígios 

arqueológicos. A casa nobre é onde Vitruvius começa a atentar para dar conta da forma; as 

casas dos humildes ele só pode descrever em termos negativos, citando a falta de espaço 

público e a ausência da necessidade de elegância na decoração; e as casas dos financistas e 

advogados ele descreve em termos relativos, mais dotadas das características da casa nobre. 

Isso confere com as evidências arqueológicas, onde a habitação humilde é caracterizada pela 

relativa falta de forma previsível e analisável, e os níveis intermediários pela sua imitação 

das formas da classe superior. Este fenômeno não é simplesmente o de mimetismo 

(“imitação de uma melhoria”); a insegurança absoluta do liberto ou do novus homo na 

estrutura social o leva a afirmar e legitimar sua posição social pelo desenho na linguagem 

cultural da classe dominante. Uma vez que esta linguagem é projetada para expressar os 

eixos de diferenciação central para a classe alta, é ineficaz para expressar qualquer outro 

tipo de diferenciação. Não há uma linguagem para os ricos e outra para os pobres, mas uma 

linguagem comum em que os ricos são eloquentes e os pobres, mudos. 

FIGURA 1.3 de Wallace-Hadrill: 
“Plano, Hôtel de um nobre (após 
Diderot, Encyclopédie). Áreas de 
serviço e estábulos ladeiam a 
entrada. A suíte privada do senhor 
à direita (3-6, antichambre / 
cabinet / chambre à coucher / 
arrière cabinet) corresponde em 
simetria à suíte da senhora à 
esquerda (7-9). As salas da 
recepção principal no eixo da 
entrada (10-11, hall de entrada e 
salon) levam à direita ao 
appartement de parade para os 
negócios matutinos, incluindo 
suíte de recepção ao público (12-
14), com o quarto de estado (13); e 
à esquerda para o appartement de 
société para os entretenimentos 
vespertinos, incluindo recepção e 
suíte de jantar (20-22, petit salon / 
salle de compagni /salle à 
manger).” [WALLACE] 
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Naturalmente, a linguagem a que Wallace-Hadrill se reporta é a dos teóricos, cuja mudez sobre a casa comum a 

deixava entregue à própria sorte. Feitas como se podia e sabia, as construções não raro acumulavam-se até 

mesmo junto às muralhas das fortificações, na linha de tiro. 

Por outro lado, a distinção entre setor social e setor privativo de edifícios públicos e particulares também se 

relaciona à hierarquização de fachadas. 

 
 
 
 
 
 

Maison Dunoyer, Paris, fachadas do pátio (ao lado) e do 
jardim (acima) e planta do térreo, projeto de Dulin no início 

do século 17. J. F. Blondel, Recueil, tomo 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

O ‘abuso’ desta hierarquia (como diria Blondel), em geral para conter despesas, acabará fazendo recair no 

tratamento menos apurado das elevações não visíveis da rua e das salas não visitáveis. Cada vez mais os 

projetos se distanciarão do partido pan-óptico tão usado por Palladio — presente, por exemplo, em praças e 

em edifícios franceses que dão para duas ruas, com jardim de um lado e pátio do outro —, praticando-se uma 

arquitetura que usa de artifícios para se esconder. 

Nas áreas urbanas, com o tempo, será difícil dispor de terrenos com dimensões que possibilitem grandes 

afastamentos laterais e frontais. A planta com entrada ao fim de um jardim ou pátio profundo, como a 

reproduzida por Wallace-Hadrill, e como as muitas plantas incluídas por Blondel em seus livros, será a marca 

desta época, onde a existência desses jardins e pátios dava à arquitetura uma conotação particular, já que 

havia uma parte de fora (dehors), com portão e muro dando para a rua, cujas características deviam anunciar, à 
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distância, que edifício era aquele, e cuja ordenação nem sempre correspondia à da fachada principal. Mas essa 

planta será invertida, ao ser disposta a entrada no alinhamento, ou quase. Será uma modificação substancial na 

relação da arquitetura com a rua, na ordenação das fachadas, na distribuição dos compartimentos e na 

composição dos jardins, que terão dimensões muito reduzidas ou nem existirão na frente, passando à lateral 

ou ao pátio interno, onde serão menos visíveis e, segundo o raciocínio da hierarquização, menos relevantes.   

Mas, no tempo de Blondel, as expectativas de uma França clássica a seu jeito ainda são grandes. Ele dissemina 

o estudo e a prática de uma arquitetura fundamentada nos clássicos antigos e modernos e publica, além do 

citado tratado sobre distribuição e decoração de edifícios particulares (1737-1738), uma coleção de desenhos 

da arquitetura francesa
174

 e um consistente tratado em seis tomos de suas lições de 1750 (Cours d'Architecture 

ou Traité de la Decoration, Distribution & Construction des bâtiments, 1771-1777). Não sendo realmente um 

clássico ortodoxo nem um liberal (e encontrando, até por isto, detratores dos dois ‘lados’), Blondel insiste em 

certos pontos, como a unidade, com a qual todo arquiteto deve se preocupar “para assegurar que, desde a 

principal via até a porta do vestíbulo se reconheça o mesmo espírito, a mesma expressão, o mesmo estilo, 

apesar das gradações, das nuanças que se devem observar, necessariamente, entre as dependências, as 

partes acessórias, e o objeto principal do edifício”, pois “a unidade está na arte de conciliar no projeto a 

solidez, a comodidade, a ordenação, sem qualquer dessas três partes ela se destrói; em nunca admitir 

vários gêneros, nem diferentes expressões em sua decoração, nem em colocar qualquer elemento de 

arquitetura ou de escultura que não seja extraído da mesma fonte; em evitar mostrar em um piso várias 

ordens de diâmetro e diferentes características” [BLONDEL, tomo 1]. 

Em nome dessa unidade, Blondel critica a inspiração dos jovens arquitetos franceses em ‘variações’, grupo que, 

para ele, inclui qualquer expressão arquitetônica não clássica e seu expoente, Borromini, arquiteto que, 

segundo ele, “por assim dizer, terminou de corromper o gosto pela Arquitetura antiga”, cujos edifícios mais 

célebres estão “abandonados e escondidos nas entranhas da primeira cidade no mundo”, Roma [BLONDEL, 

tomo 3]. Diz ainda:   [BLONDEL, tomo 1] 

Sob o nome de Arquitetura frívola, se entende aquela que é por vezes irrealista, sem 

nenhuma outra razão que a incapacidade do Artista, às vezes até mais irrealista, porque não 

deixa ver nas suas partes, nem liames, nem começo, nem fim; é a que se tem visto há muitos 

anos nas nossas decorações interiores, onde a frivolidade da escultura e da ornamentação na 

Arquitetura não apresentam mais que composições singulares, arrojadas, e nunca mais as 

belezas de conjunto que podem satisfazer o olhar de homens de gosto: e como se vê hoje, 

embora de outro gênero na verdade, é aquela composta por alguns jovens Artistas, que, à 

falta de certa experiência, e por não terem sido atraídos nas suas viagens à Itália mais que 

pelas variações do Borromini, vêm em seu retorno à França erguer em Paris construções 

que, a não ser por uma ordenação tão frívola como as anteriores, não são menos importantes 

                                           
174

 Jacques-François BLONDEL, Architeture Françoise, ou Recueil des plans, elevations, coupes et profils des Eglises, Maisons 

Royales, Hôtels & Edifices lês plus considérables de Paris, ainsi que des Châteaux & Maisons de plaisance situés aux environs 
de cette Ville, ou en d’autres endroits de la France, bâtis par Le plus célébres Architectes, & mesurés exactement sur les 
lieux. Quatro tomos. Paris: Charles-Antoine Jombert, 1752. 
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exemplos do que insensivelmente compromete as regras da verdadeira Arquitetura: 

inconsequência, incerteza, irresolução às quais a Arquitetura nunca deveria estar sujeita, e 

que os grandes Mestres foram capazes de evitar cuidadosamente em suas produções. O 

preconceito, o entusiasmo, uma moda passageira não deve jamais determinar o estilo da 

ordenação exterior dos edifícios de importância. Estes edifícios devem ser destinados um dia 

a anunciar para a posteridade as obras-primas de uma era iluminada, a glória da nação e o 

profundo saber dos Arquitetos que florescem nesta Capital, exigindo em tudo outro fazer 

[“faire”] além da decoração interior dos apartamentos; ela pode ser tratada com menos 

severidade do que do lado de fora, mas ela nunca deve ser nem medíocre, nem frívola; a arte 

deve consistir em colocar engenhosamente certos contrastes, sem interromper as ligações, 

que somente podem ocorrer no acordo das partes com o todo; muita retenção, muito peso 

nos corpos retilíneos, muitas vezes destroem o prazer que se deve atender; deve trazer uma 

variedade razoável: certamente na decoração de um apartamento de parada, de um 

apartamento de sociedade, de um apartamento privado, deve-se anunciar de forma 

diferente; em uns deve ser grave, em outros ter elegância, em outros ainda, simplicidade. 

Uma diferença afortunada nesta parte da decoração pode-se arriscar algumas vezes, mas 

nunca se deve abusar: na medida do possível, tem-se que mostrar a magnificência sem 

pompa, em outras o gênio sem entusiasmo, a restrição sem frieza; mas em tudo anunciar o 

fruto de um estudo deliberado, e não de um trabalho precipitado; em uma palavra, não se 

deve permitir qualquer liberdade além da de alcançar uma diversidade interessante nas 

formas; mas é bom ter em conta o gênero, a moral, a dignidade dos proprietários, sem o que 

quase sempre se é afastado do espírito de conveniência, e não se produz mais que licenças, 

ou o que é pior, este gênero frívolo que nós condenamos e que devemos olhar como uma 

singularidade, uma bizarrice, no máximo permitida no mobiliário, porcelanas, bronzes, etc.  

Outro comentário de Blondel é sobre a arquitetura “a la mode”:  [BLONDEL, tomo 1] 

A moda na Arquitetura é geralmente considerada pelos grandes Mestres como a fonte de 

todas as vicissitudes da Arte; é aquela que de tempos a tempos é pesada, ou frívola ou 

delicada, se dobra à opinião do Artista e ao gosto muitas vezes inseguro do proprietário; é 

aquela que não mostra nada de constante em suas regras, de certo em suas formas, nem de 

verdadeiramente interessante em seus detalhes; a Arquitetura a que nos referimos é a que é 

muito ordinariamente desprovida da verossimilhança que lhe é necessária, e não deixa no 

espírito do examinador mais que uma vaga ideia das belezas da arte que ele gostaria de 

admirar, pois ele somente pode sorrir da singularidade do gênio do artista, que não fez das 

suas produções mais que objetos fúteis, dignos da pena do Teatro. Uma arquitetura à moda é 

ainda aquela que segue o exemplo da multidão, é hoje maciça sem motivo, amanhã leve sem 

objetivo, grave sem necessidade, simples sem conveniência, apenas porque é o tom do dia, e 

não há outra razão determinada da parte da ordenação além de seus caprichos ou de suas 

dúvidas sobre as regras da Arte. Nós o provaremos em outro lugar, a moda é a tirana do 

gosto, e só pode ser compartilhada pelos Artistas subalternos; mas infelizmente são estes 

que se encontram em maior número, contribuindo com seu exemplo para destruir, ou para 

pelo menos distanciar nossos jovens Estudantes da imitação das obras dos antigos, que são o 

produto de maior excelência dos modernos, e que produzem ainda em nossos dias nossos 

mais hábeis arquitetos. Estes Artistas pouco instruídos, na ausência do gênio próprio da Arte, 

escravizam suas produções nas produções dos outros, e não nos apresentam mais que 

composições frias e estéreis. 
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Ele confessa utilizar, como recurso didático, um grupo de adjetivos para identificação de certas expressões da 

arquitetura
175

 e não adjetiva de fato a gramática arquitetônica, pois insiste na moderação da ornamentação. 

Para ele, o arquiteto deve conhecer história para decidir a decoração em conformidade com a ordem 

arquitetônica que escolhe; deve saber, por exemplo, que os antigos gregos associavam a ordem dórica a 

Júpiter, Marte e Hércules; a ordem jônica a Cibele, Juno e Proserpina; a ordem coríntia a Vesta, Flora e Hebe.
176

 

A associação da ordem com grupos de antigos deuses equivale à estratificação social do tempo de Blondel — 

rei, clero, aristocracia, povo —, com força simbólica: ordem toscana para edifícios e monumentos militares; 

dórica para palácios reais ou imperiais na cidade, para palácios eleitorais ou ducais e para edifícios 

considerados sagrados (templos, colégios, hospitais, pontificados, palácios cardinais e episcopais, cemitérios, 

monumentos funerários); jônica para palácios e residências reais no campo (maison royale e châteaux), para 

residências abastadas na cidade (hôtels) de herdeiros do trono, primeiro-ministro, chanceler e prelado, para 

quintas (maisons de plaisance) e para habitações de negociantes no campo ou cidade; coríntia para as 

construções à volta do palácio real no campo e às vezes para o próprio palácio; compósita para a residência de 

magistrados na cidade, para a habitação de ricos particulares no campo ou cidade e para as festas públicas 

[BLONDEL, tomo 2]. Tais indicações gerais referem-se à ordem que deve presidir a composição no exterior, mas 

há toda uma sutileza: aqui deve se usar a ordem antiga, ali o capitel jônico de Scamozzi etc. Podem ser usadas 

ordens diferentes, inclusive de antigos e de modernos, no mesmo edifício, desde que em andares distintos, 

mas, ainda assim, a parte de fora dos edifícios de mesmo gênero deve ser intencionalmente semelhante: no 

interior é que se define a individualidade. A partir do palácio real da cidade, edifício no topo da hierarquia, se 

estabelece toda a gradação da decoração; a ordem colossal, por exemplo, deve ser evitada no palácio real, cuja 

decoração interna deve ser das ordens coríntia e compósita. Mas nos palácios de campo (maison Royal e 

châteaux) a decoração das fachadas deve ser jônica e a de elementos do lado de fora (muros com portões, 

pavilhões no terreno), coríntia. O objetivo de todo esse simbolismo na ordenação e da hierarquia na gradação 

decorativa é “oferecer aos olhos dos estrangeiros e dos cidadãos, a imagem de diferentes ordens de um 

Estado civilizado” [BLONDEL, tomo 2]. Tudo isto atende à conveniência, preceito que abarca, no olhar de 

Blondel, um conjunto de enunciados mais detalhado que nas épocas de Vitruvius e de Alberti e que vincula um 

estilo e um caráter ao gênero de construção. O estilo
177

 é a coordenação de ordens externas e internas 

(clássicas) na composição de um edifício: “Por estilo em Arquitetura, entende-se o verdadeiro gênero onde 

se devem fazer as escolhas, relativamente ao motivo que leva a erguer o edifício. O estilo na ordenação das 

                                           
175

 Fala em Arquitetura simbólica, Arquitetura de caráter masculino, de caráter sólido e de caráter viril, Arquitetura ligeira, 

elegante e delicada, Arquitetura campestre, Arquitetura de caráter naîf, Arquitetura do gênero feminino, Arquitetura 
misteriosa, grande Arquitetura, Arquitetura arrojada, Arquitetura terrível, Arquitetura anã, Arquitetura frívola, Arquitetura 
licenciosa, Arquitetura diferente, Arquitetura anfibológica, Arquitetura vaga, Arquitetura bárbara, Arquitetura do abuso, 
Arquitetura à moda, Arquitetura controlada, frígida ou estéril, Arquitetura alterada, Arquitetura achatada, Arquitetura fútil, 
Arquitetura pobre [BLONDEL, tomo 1]. 
176

 Ele cita, entretanto, os deuses romanos (mais conhecidos). Há outras atribuições, como a ordem jônica a Vênus, 
conforme se vê na representação de Chabrol (1867). 
177

 Sobre a diferenciação nos conceitos de estilo, ver, p.ex., Sonia Gomes PEREIRA, A Historiografia da Arquitetura Brasileira 

no Século XIX e os Conceitos de Estilo e Tipologia, em <www.dezenovevinte.net/arte%20decorativa/ad_sgp.htm>. 
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fachadas, e na decoração dos apartamentos, é propriamente a poesia da Arquitetura” [BLONDEL, tomo 1]. O 

caráter, Blondel explica em seguida:   [BLONDEL, tomo 1] 

Onde o espírito de conveniência preside, o decoro é exatamente observado; o ordenador 

previu, em toda a sua ordenação, o estilo e o caráter que ele escolheu para expressar em 

particular, no embelezamento de nossos Templos, a decência; nos palácios dos reis, a 

magnificência; nos edifícios públicos, a magnitude; nos monumentos erguidos à glória dos 

grandes, a suntuosidade; nos passeios [“promenades”], a elegância; em edifícios erguidos 

para a segurança, solidez; naqueles erguidos para serem agradáveis, a leveza; na casa de 

particulares ricos, a beleza; nas casas para alugar, o conforto; no interior dos apartamentos, a 

variedade. Definitivamente uma arquitetura conveniente, como nós a compreendemos, deve 

ter por objetivo pintar aos olhos dos estrangeiros, ou a dignidade, ou o valor, ou a opulência, 

ou a economia. Nela se toma cuidado sem se ficar na rotina; nela se prefere ignorar a poesia 

da Arte a negligenciar as cores da Arquitetura: um edifício deve, à primeira vista, se anunciar 

pelo que é.  

Ainda assim, a coordenação de ordens — que simbolizam ideias, como vimos — para formar o estilo não é tão 

rígida: a arquitetura do Petit Trianon, sendo considerada elegante, é, contudo, presidida pela ordem jônica, 

associada ao gênero feminino, e não pela coríntia, representante da elegância [BLONDEL, tomo 1]. Blondel 

repudia, na verdade, certas ‘inconsequências’ na arquitetura, como abusar da leveza ou usar sinuosidades em 

uma arquitetura viril, adornar a mais um edifício simples ou a menos um edifício importante, ou usar na 

habitação do negociante uma riqueza que a assemelha à fachada de qualquer palais ou de uma bela maison de 

plaisance (“quelle inconsèquence !”), mas admite certa licença nos preceitos, desde que justificada por uma 

originalidade aceitável:   [BLONDEL, tomo 1] 

Nós dizemos: Esta composição é nova, o estilo da sua ordenação é original, não tem nada de 

vulgar, comum, quando na sua decoração se observa que o gênio criativo do Artista foi capaz 

de atravessar fronteiras da Arte, sem entretanto se afastar demasiado dos preceitos na sua 

produção, nas formas de arquitetura interessantes, e em certas alegorias nos ornamentos, 

mas uns e outros devem ser consultados sobre o motivo que levou à construção. É aquela 

cujo movimento observado na distribuição dos corpos exteriores acorda com as partes 

piramidais das fachadas: a que não tem nada de trivial, e mostra no caráter de sua 

arquitetura uma ordenação grave, mas nobre; agradável, mas simples; grande, mas jamais 

gigantesca; estes tipos de formas também têm direito de fazer-se admirar, quando se aplicam 

de maneira análoga ao gênero do edifício: perfeição, é verdade, raramente encontrada em 

nossos edifícios. 

Ele se apoia nos gregos ao comentar o conceito de verossimilhança: reforçar ou atenuar um efeito real — se 

sua aparência “é um blefe aos olhos do examinador” comprometendo a ideia de solidez, beleza etc. do 

edifício — mediante recursos como o uso de princípios da óptica (variação de altura nos corpos do edifício, 

diâmetro ‘piramidal’ das colunas...), a modelação de um canto ou ornato, as pinturas de fingimento. A 

arquitetura verossímil “é às vezes o resultado do raciocínio e da meditação do Arquiteto, com a aplicação 
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estrita de preceitos, pois a verossimilhança às vezes é preferível a uma verdade que muitas vezes repele 

mais do que satisfaz” [BLONDEL, tomo 1]. 

Naturalmente, a hierarquia convencionada para a arquitetura francesa nessa época é datada, considerando as 

revoluções subsequentes na própria sociedade. Os moinhos para moenda do trigo, por exemplo, no tempo de 

Blondel eram importantes para o Estado a ponto de merecerem a ordenação dórica associada aos palácios 

reais e à arquitetura religiosa. Relativizando o caráter elitista de tal hierarquia — como, enfim, devem ser 

relativizadas, compreendendo-as em seu contexto sociocultural, eventuais conotações de desigualdade, 

preconceito, violência ou moralismo nas fontes da história do passado —, percebemos que muito do 

entendimento classicista de Blondel sobre arquitetura persistiu no século 19. Ele formou, em Paris, gerações de 

arquitetos europeus, como o britânico William Chambers (1723-1796), arquiteto do príncipe de Gales e autor 

da Somerset House em Londres. Formou inclusive os geniais Étienne-Louis Boullée (1728-1799) e Claude-

Nicolas Ledoux (1736-1796) — que foram além dos preceitos, ao buscarem novas concepções plásticas — e 

Charles Percier (1764-1838) — que expandiu sua ênfase decorativa — e muito contribuiu para a difusão do 

espírito clássico num tempo em que ainda se admitiam na França, por exemplo, telhados altos e aparentes 

(mesmo se houvesse frontão) para aproveitamento do espaço como mansardas. Para isto, fundou sua própria 

Escola de Artes com aulas de arquitetura e de “ciências e artes correlatas” [BLONDEL, tomo 3] em curso mais 

abrangente do que o oferecido na ‘academia’ — vocábulo este, aliás, derivado do nome do bosque no qual 

Platão instruía seus discípulos [GOMBRICH], denotando a apropriação da fonte platônica na própria estrutura 

dos movimentos clássicos oficiais pós-renascimento. 

No século 18, novas expressões do classicismo partem de 

arquitetos ingleses como Richard Boyle (lorde Burlington, 

1694-1753) e John Nash (1752-1835) — que vão buscar 

inspiração na arquitetura greco-romana e em 

renascentistas, sobretudo nos ‘maneiristas’ da fase final e 

especialmente em Palladio, e também em seu mais 

célebre seguidor britânico, o arquiteto Inigo Jones (1573-

1652) — e se dissemina pela Europa. Na Alemanha, a obra 

inicial e mais famosa é o Portão de Brandenburgh, do 

arquiteto Carl Gotthard Langhans (1732-1808). 

Burlington House, projeto de Boyle (c.1719), vista da 
casa em desenho (1725) do arquiteto Colen Campbell, 

com quem trabalhava. [RAA] 
 

Edifício de John Nash na quadra da Regent street com 
vista para Piccadilly Circus, 

gravura de J. Woods a partir de pintura de J. Salmon, 
publicada em 1837. [WIKI] 
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Na França, o neoclassicismo iluminista liderado pelo pintor Jacques-Louis David (1748-1825) matiza-se pela 

revolução francesa (1789-1799) e se funda nos temas históricos envolvendo feitos heroicos; o abandono de 

cabelos empoados e de espartilhos pela população parisiense [NAVES], antes acostumada a se mirar na 

aristocracia em meio à pobreza das ruas, corresponde, de início, a um ideal de libertação e de busca de 

democratização da essência clássica. Mas a sobriedade inicial, derivada do templo grego e das linhas de pureza 

plástica das ville palladianas, vai-se permeando pela crescente suntuosidade do império napoleônico; a 

arquitetura, inclusive nos exteriores, passa a usar vocabulário mais ornamental e redescobre palácios romanos. 

É nesse ambiente que Auguste-Henri-Victor Grandjean de Montigny (1776-1850) começa a estudar, 

formalmente, arquitetura, na escola de arquitetura parisiense com os arquitetos François-Jacques Delannoy 

(1755-1835), Charles Percier (1764-1838) e Pierre-François-Léonard Fontaine (1762-1853) [TAUNAY]. Continua 

as aulas com Percier e Fontaine, arquitetos de Napoleon Bonaparte, na classe de Belas-Artes do Institut de 

France [TAUNAY]. Ainda paira no ar o rastro criativo dos geniais Boullée (1728-1799) e Ledoux (1736-1796), 

que Argan considera os grandes fundadores do neoclássico iluminista e antiestilístico. 

 
 
 

 
 
 

Túmulo períptero, Hospital da caridade, Igreja de Madeleine e 
Cenotáfio de Newton: projetos de Boullée. Coleção BNF, França 
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Ville de Chaux (salinas reais), Castelo de Bénouville, 
Castelo de Mauperthuis e Pavilhão de Mme. du 
Barry: projetos de Ledoux.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ledoux, mais do que Boullée, afastou-se dos ditames acadêmicos e foi considerado excêntrico pela opinião 

pública, devido à sua pesquisa plástica em busca da máxima unidade entre forma e função dos edifícios. Se no 

tempo de Jacques Blondel a forma já anunciava a função do edifício, Ledoux lhe deu tratamento exponencial. 

“Ledoux era partidário do que se chamou depois de architecture parlante” e “acreditou haver encontrado 

uma maravilha ao fazer a casa de um vinicultor em forma de barril”, comenta o Magazin Pittoresque em 

1852, acrescentando que a ‘arquitetura falante’ tem, então, defensores cujas tentativas, espera a revista, terão 

pouco sucesso, por repudiarem “as regras da arte e o bom senso”
178

. 

 

                                           
178

 Artigo Études d'Architecture en France [CHARTON-2]. 
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 Ledoux, vista interior do teatro 
de Besançon.                                         

 

Alberti, Quid Tum. 

 

A representação de Ledoux do teatro de Besançon, além das naturais questões de óptica que perpassam toda a 

produção clássica desde a antiguidade — de resto, antropomórfica — e de outras conotações possíveis, não 

deixa de evocar o ‘olho alado’, símbolo tão usado por Alberti 

(assim como o ‘Leão’ que acrescentou ao seu nome) com a 

inscrição Quid Tum (E agora?). A expressão, alusiva de modo 

geral ao momento marcante em que se tem de decidir o 

próximo passo, no caso de Alberti, que era arquiteto e pintor, 

indica provavelmente a difícil escolha entre diferentes 

alternativas para a solução de um problema na obra em 

processo de criação.
179

  

Arco do Triunfo do Carrousel, projeto de Percier 
& Fontaine em desenho atribuído a Percier, 1806 (no alto, representa-se a quadriga com cavalos em 
bronze original de Constantino que fora tomada por Napoleão, devolvida em 1815 à portada da Basílica de 
São Marcos em Veneza; na década seguinte, coloca-se ali uma cópia, ladeada pelas duas Vitórias douradas 
inseridas na época da construção do Arco, cujo projeto inspira-se no Arco do imperador Septimo Severo, 
em Roma; no desenho, ainda não se vê a figura central do grupo escultórico). Coleção BNF, França 

 
 
Percier & Fontaine, prancha do 
Recueil de décorations intérieures 
comprenant tout ce qui a rapport à 
l'ameublement, comme vases, 
trépieds, candélabres, cassolettes, 
lustres, girandoles, lampes, 
chandeliers, cheminées, feux, poèles, 
pendules, tables... etc, Paris: edição 
dos autores, 1812. 
 

Catedral de Notre-Dame em 
desenho de Percier antes da intervenção de 

Viollet-Le-Duc. Coleção BNF, França 

 
 
Túmulo (corte): desenho e projeto 
de Fontaine, inspiração clara em 
Boullée. 

                                           
179

 Sobre análises mais recentes de Alberti, ver, p.ex., Carlos Antonio Leite BRANDÃO, Quid Tum? O combate da arte em 

Leon Battista Alberti, Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2000. 
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Percier e Fontaine foram bem sucedidos: de seu estúdio saíram trabalhos que teriam modificado “toda a 

produção francesa e europeia de arquitetura e mobiliário” [BENEVOLO] e conseguiram publicar seu álbum 

de desenhos da arquitetura renascentista romana (Palais, maisons et autres édifices modernes, dessinés a 

Rome, 1798) onde destacam as obras de Baldassare Peruzzi (1481-1537), seguido por Giacomo Barozzi da 

Vignola (1507-1573). Na apresentação de seu álbum, afirmam: os arquitetos que vão a Roma devem 

naturalmente ver primeiro os restos preciosos da antiguidade, e logo sua admiração se reparte entre estes 

belos monumentos e aqueles erguidos no século 15, “na renascença das artes”. Citam o século 15, mas 

adentram pelo 16 e nem sempre comentam ‘variações’ do clássico que é seu tema de estudo: “se os 

Bramantes, os Vignolas, os Palladios, os Sangallos, os Baldassares Peruzzis encontraram na antiguidade os 

modelos para os edifícios que construíram; se os hábeis mestres empregaram, nas menores casas, esta 

bela ordenação, esta oportuna disposição, esta mesma pesquisa que faz todo o encanto [no original, 

“charme”] porque não procuraríamos nós imitá-los?”. 

PRANCHA 16. Palácio Muti-
Papazzuri. Comentam Percier & 
Fontaine: inteligência do 
desenho; o corpo avançado da 
porta forma no primeiro andar 
um terraço que comunica as duas 
alas, e o vão de três janelas do 
centro é recuado. [PERCIER...]. 
 

PRANCHA 16. Palácio Sciarra-
Colonna de Carbognano. Percier & Fontaine: é a melhor obra do hábil 

arquiteto Flaminio Pontio, poucas fachadas reúnem tanto mérito; divisão judiciosa e bem graduada dos andares, vãos 
regularmente espaçados e bem perfilados, belo entablamento coroando vantajosamente o edifício, tudo para dar à fachada um 

caráter de simplicidade, de graça e unidade; a porta de entrada é em geral atribuída a Antonio Labacco, mas ele nasceu em 1500 e 
o palácio foi construído no século seguinte. [PERCIER...]. 

 
PRANCHA 64. Palácio do Monte Cavallo, no monte Quirinale. Percier & Fontaine: é erguido no lugar da casa papal de verão, 
inicialmente sob projeto de Ottaviano 
Mascherino; o pórtico formando a ala esquerda 
da quadra do lado da praça é projeto de 
Domenico Fontana e a ala direita, com grande 
escadaria dupla, é de Flaminio Pontio; a fachada 
(ao lado) desenhada por Fontana foi concluída 
por Carlo Maderno, que também fez a capela e 
algumas dependências; outras ao longo da rua 
Pia foram acrescentadas por Lorenzo Bernini e 
depois, por Ferdinando Fuga; a Torre do Relógio 
ou Torre de'venti foi elevada por Martino Langhi, 
o velho [PERCIER...]. É a atual sede da 
presidência da Itália.     

 
 
 
PRANCHA 40. Palácio Farnese (Roma). Percier & Fontaine: 
a fachada em tijolos com elementos em travertino é 
inteiramente de Sangallo [o jovem], à exceção das janelas 
no meio do primeiro andar, que são obra de 
Michelangelo Buonarroti [PERCIER...]. É a atual sede da 
embaixada da França. 
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PRANCHA 82. Palácio Barberini. Percier 
& Fontaine: três corpos de galerias, 

sendo dois em alas formando corpos 
avançados, e o terceiro ao centro em 
corpo recuado, decorado nas ordens 
dórica, jônica e coríntia; a fachada é 

de Bernini, à exceção das duas janelas 
encimando os mezaninos que 

flanqueiam o corpo recuado e o 
separam das alas, as quais são 

atribuídas a Borromini [PERCIER...]. O 
projeto e o início das obras são 

atribuídos a Carlo Maderno e 
Borromini, com conclusão por Bernini. 
 

Grandjean, ao ganhar o prêmio de viagem a Roma (1799) com o projeto de um “Eliseu ou cemitério de 500 

metros” [TAUNAY-2, CAVALCANTI], também percorreu parte da Itália em intensa experiência de estudos de 

arquitetura, desenhando obras de renascentistas da Toscana, ruínas romanas e túmulos dos séculos 15 e 16. 

Em Roma, restaurou e adaptou a villa Medici para a nova Academia francesa [TAUNAY], restaurou o 

monumento funerário romano de Cecilia Metella na via Appia e projetou um teatro em Nápoles e um “museu 

italiano do século XV” — projeto exposto e premiado em Paris, quando regressou (1808) [CAVALCANTI]. A 

convite de Jérôme Bonaparte, rei da Vestfália (1810), de quem se tornou primeiro arquiteto (1812), realizou 

em Kassel, em três anos, uma grande obra urbana: abriu ruas e avenidas, construiu parques, praças, teatro, 

ponte, arco triunfal, fonte [CAVALCANTI, FREITAS] ou fontes públicas, portão colossal nas cavalariças, e palácio 

dos Estados [TAUNAY-2] e uma casa [MRA], além de reformar o castelo real [TAUNAY]. Retornou à França 

(1814) por força dos eventos políticos [TAUNAY] e aceitou o convite para vir ao Brasil.  

No Brasil de então, grandes transformações são movimentadas, em parte, pelas engrenagens da revolução 

industrial britânica.
180

 Os conflitos entre Portugal e Espanha, e respectivos aliados, culminando na 

intensificação da defesa de Lisboa, sob comando inglês, contra as tropas napoleônicas, leva a corte portuguesa 

a se transferir para a capital da colônia nos trópicos (1807), encontrando ao aportar, no ano seguinte, uma 

natureza exuberante, os sólidos casarões das classes mais abastadas, uma vida simples e uma maioria de casas 

térreas e pouco duráveis, em meio à precariedade da infraestrutura urbana. A chegada da família real ao Rio 

com um séquito numeroso decerto provocou atropelos, conforme relatam tantos cronistas, pois, diante do 

acréscimo de mais ¼ (dizem) no contingente populacional, era preciso disponibilizar acomodações (invocando-

se o sistema feudal da ‘aposentadoria’ e riscando-se a giz, na porta das casas, o célebre “P.R.” — oficialmente, 

“Príncipe-Regente”; no dizer do povo, “Ponha-se na Rua” [VIEIRA FAZENDA-5]), novos serviços e 

                                           
180

 A presença britânica no Canadá, como um dos efeitos do tratado de Paris (1763), provocara atritos com as treze colônias 
norte-americanas e culminou na guerra (1775-1783) de independência dos EUA, que se consolidaria (1815) após novos 
combates; a Inglaterra perdia, assim, seus habituais fornecedores de matéria-prima, principalmente algodão para a 
fabricação de têxteis. Na época, conforme lembra José Tengarrinha, a indústria da Grã-Bretanha preenchia “um vazio sem 
concorrência” e a Inglaterra, apoiada em sua força naval, estabeleceu um modelo de dominação que persistiu até a 1ª 
guerra mundial [TENGARRINHA]. 
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equipamentos urbanos e buscar investimentos para modernizar a cidade — antes guardada de outros olhos 

europeus e, agora, cartão de visitas para atrair os investimentos esperados da política de abertura dos portos 

ao comércio das ‘nações amigas’. A aliada Inglaterra, que permaneceu comandando o exército português em 

Lisboa, obteve novos privilégios tarifários no tratado de comércio e navegação (1810), e, comerciando 

diretamente com o Brasil, importava algodão e exportava têxteis, como já vinha fazendo Portugal no sistema 

colonizador/colonizado, mas oferecia preços mais baixos, viabilizados pela sua tecnologia industrial; em 1812, 

as exportações inglesas para o Brasil já superavam as portuguesas [TENGARRINHA], gerando um período de 

tensões que acabaria favorecendo a independência brasileira (1822) e atravessaria o século 19 em um cenário 

de expressiva presença inglesa no mercado de importados. 

A organização da missão artística, a que muito se deve a atuação de Antonio de Araújo e Azevedo, o conde da 

Barca, se dera pouco depois de selada a paz com a Espanha e a França (1814) e do exílio final de Napoleon 

(1815), já em um Brasil elevado à condição de reino unido ao de Portugal e do Algarve, com o Rio como capital 

(1815), cuja nova imagem, para ser concretizada, demandava um abrangente plano de remodelação, 

embelezamento e florescimento cultural e científico.
181

 A vinda do grupo, patrocinada pelo capital de uma 

burguesia comercial que, no Brasil, se associa aos grandes proprietários rurais, insere-se nestes pressupostos e 

o neoclássico aporta com aval oficial menos por seus enunciados ou plasticidade do que por ser, ainda, o que 

se vê na Europa.  

A chegada do grupo de franceses ao Rio de Janeiro
182

, tendo à frente o ex-secretário perpétuo da classe de 

Belas-Artes do Institut de France
183

 e um dos organizadores do Musée du Louvre, Joachim Lebreton, não 

inaugura a tendência neoclássica no país [CRULS, SANTOS...]
184

, mas traz de rompante um conjunto de olhares 

particulares do neoclássico e o paradigma da formação acadêmica. 

Funda-se a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios (1816) que se torna a Academia Imperial das Belas-Artes 

(1822)
185

, com sede projetada por Grandjean e inaugurada (1820) antes de concluída a obra, cuja execução se 

                                           
181

 Pouco depois chega a missão científica austríaca (1817), trazendo botânicos e outros estudiosos e também o pintor 

Thomas Ender; à equipe se juntariam depois o zoólogo Johan Baptista Spix e o botânico e antropólogo Karl Friedrich Philip 
von Martius. 
182

 Ao primeiro grupo, integrado por Joachim Lebreton (escritor), os irmãos Nicolas-Antoine Taunay e Jean-Baptiste Debret 
(pintores), Auguste-Henri-Victor Grandjean de Montigny (arquiteto), Auguste-Marie Taunay (escultor), Charles-Simon 
Pradier (gravador), François Ovide (artes mecânicas) e outros artistas e mestres de artesanato, juntam-se Sigismund 
Neukomm (compositor e musicista) e os irmãos escultores Marc e Zephérin Ferrez [CRULS]. 
183

 O cargo no Institut de France é ocupado (1816) por Quatremère de Quincy.  
184

 Além da base clássica sempre presente na arquitetura, mesmo quando se sobrepunham outras influências e linguagens 

predominantes como a do barroco, as pessoas viajavam e trocavam correspondências, do Brasil para a Europa e vice-versa. 
De um lado, aportavam aqui profissionais europeus; de outro, houve iniciativas isoladas, particulares e oficiais, de buscar na 
Europa inspiração (e projetos) em arquitetos das novas escolas clássicas e nas obras antigas e modernas para construir, 
remodelar e acrescer elementos em edifícios e isto ocorreu de maneira desarticulada em algumas cidades do Brasil, 
inclusive no Rio. 
185

 Com a morte do conde da Barca, o retorno de João VI a Portugal e outros percalços, a escola leva dez anos para, de fato, 

se estabelecer e obter sede própria. A missão francesa aportara no Rio em março (26.3.1816), e em agosto é fundada a 
Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios (12.8.1816), que passa a ser a Real Academia de Desenho, Pintura, Escultura e 
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reduz em altura, mas com aumento e maior ornamentação do pórtico [SANTOS], conforme o novo projeto 

desenhado pelo arquiteto francês (1826), por questões de verba e pela urgência de instalar-se a escola; a 

decoração fica a cargo dos irmãos Ferrez e de outros artistas da missão, como conta Debret (1768-1848) 

[DEBRET]. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Academia de Belas-Artes no 
segundo projeto de 

Grandjean, 1826; as estátuas 
no pórtico são de Apolo e 

Minerva [SANTOS]. 
 
 
 
 

 
 

 

Em 1818, a nova estética é mostrada ao público nas festas de 

aclamação de João VI. Auguste Taunay e Auguste Grandjean 

constroem no largo do Paço monumentos repletos de emblemas e 

alegorias: à beira do cais, um templo de Minerva “em estilo 

grego”; próximo ao chafariz de mestre Valentim, um arco de 

triunfo com as armas do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves 

e a inscrição “Ao libertador do Comércio”; no centro da praça, um 

obelisco “de estilo egípcio”; e “a iluminação extremamente 

brilhante clareava toda a praça” [NAVES]. Em 1829, Grandjean 

erguerá um templo ao himeneu, para comemorar o casamento de 

Pedro I com a princesa Amélia de Leuchtenberg [TAUNAY]. 

 
Academia de Belas-Artes no final do século 19, com o 

segundo piso acrescido bem depois da construção. 
Foto Marc Ferrez, c.1891 

 

                                                                                                                                    
Arquitetura Civil (1820) e depois se torna a Academia Imperial das Belas-Artes (7.9.1822) e de Belas-Artes (1826), mantendo 
esse nome até se transformar, na república, em Escola Nacional de Belas Artes e se integrar, como Escola de Belas Artes, à 
Universidade do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
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A extravagância das festas oficiais no ocidente, animadas por construções efêmeras, articuladas, não raro, a 

mecanismos de efeitos visuais, era uma tradição desde Vitruvius
186

, continuada por arquitetos renascentistas, 

que montavam tanto as estruturas quanto os engenhos mecânicos até a organização da engenharia entre os 

séculos 16 e 17 [GIRÃO-2]. No Brasil, contudo, uma festa como a de 1818 é uma novidade de considerável 

impacto. 

Na sede da corte portuguesa no Brasil, além de monumentos para festas públicas (aclamação, chegada das 

princesas, casamento do imperador) e da sede da Academia de Belas-Artes (da qual remanesce o pórtico), 

Grandjean projeta a 1ª praça do Comércio (antigo mercado da Candelária) com salão para a Alfândega, 

modificações e simplificações durante a obra e supressão de parte da ornamentação idealizada, como as 

esculturas alegóricas Europa e América que encimariam a fachada e Comércio, Navegação, Agricultura e 

Indústria que ladeariam a dupla escada (início 1819). Adapta como 2ª praça do Comércio a casa dos Contos na 

rua Direita (1834-1836) e risca o mercado na praia do Peixe (1835-1841); reforma (1838) o Seminário de São 

Joaquim para instalar o Ginásio Nacional (depois Colégio de Pedro II); ergue chafarizes (dos quais ainda existe o 

do Rossio Pequeno, levado para a praça Afonso Vizeu); edifica a praça Municipal no Valongo com cais e 

ornamentação para receber a futura imperatriz Tereza Cristina (1843); desenha e constrói o túmulo da 

imperatriz Carolina Josefa Leopoldina e redesenha a rua Imperatriz Leopoldina para valorizar a perspectiva 

urbana da Academia [TAUNAY-2, SANTOS]. Prepara outros projetos 

oficiais, a maioria sem chegar à execução ― como o Panteão para 

brasileiros ilustres [CRULS]; Biblioteca Imperial (1841); Senado 

Imperial (1848); novo Palácio Imperial; Albergue dos Pobres; 

monumento ao fundador do Império com opção para as praças da 

Constituição e da Aclamação; arborização de praças e logradouros e 

projeto de recuo progressivo de alinhamentos para alargamento das 

ruas; projeto de avenida interligando a Quinta da Boa Vista com o 

aterrado do Mangue e alargamento da rua Estreita de São Joaquim (os 

dois últimos projetos executados na república, com outros traçados) 

[SANTOS]. Projeta residências particulares, inclusive seu próprio solar 

na Gávea (c.1826), conhecido como Olaria, onde, consta, fabricava 

suas telhas [TAUNAY-2, SANTOS]. É professor de arquitetura na AIBA, 

dá aulas particulares e é pintor [CAVALCANTI]. 

Solar de Grandjean em 1966. Acervo PUC-Rio 

                                           
186

 A arquitetura, segundo Vitruvius (livro I), dividia-se em três partes: a edificação trata da construção de edifícios e de 

obras públicas e privadas (aedificatio); a gnomônica, da construção de relógios e quadrantes solares (gnomonice); e a 
mecânica, da construção de cadernais, de engenhos de tirar água, catapultas, balistas e demais máquinas, mecanismos e 
aparatos para emprego na edificação, para transporte de mármore, peças arquitetônicas e barcos e para outros usos 
cotidianos, para jogos de divertimento público e para situações de guerra (machinatio) [VITRUVIUS]. 
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Vista da antiga Alfândega da 1ª praça do Comércio, atual Casa 
França-Brasil, com apenas uma platibanda, ou seja, sem as 

platibandas (dois níveis) que esconderiam o restante da 
cobertura, previstas no projeto. 

Foto autor não identificado 
 
 
 
Projeto de Grandjean para o salão da Alfândega da 1ª praça do 
Comércio. Coleção FBN, Brasil 
 
 

Projeto de Grandjean para o Albergue dos Pobres. 
Foto Pedro Oswaldo Cruz, coleção MNBA, Brasil 
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Frontispícios de alguns projetos 
de Grandjean: AIBA (2º 
projeto); Alfândega; Biblioteca 
Nacional; Senado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesses e em outros 

projetos que lega à 

cidade, Grandjean deixa 

transparecer sua origem 

parisiense e também a 

influência de grandes 

arquitetos renascentistas 

italianos. Chegam ao 

nosso tempo pelo menos 
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dois de seus álbuns de desenhos comentados (Architecture Toscanea, em parceria com o arquiteto Auguste 

Famin, 1815), e Recueil des plus tombeaux exécutés en Italie dans les XVe e XVIe siècles, 1813), havendo notícia 

de um terceiro álbum (Plan, coupe et élévation... du palais des Etats... à Cassel, 1810). No primeiro álbum, 

destacam-se as obras de Fillipo Brunelleschi (1377-1446) e também de Giuliano da Sangallo (Giuliano 

Giamberti, 1445-1516), Francesco di Giorgio Martini (1439-1501), Simone del Pollaiolo (il Cronaca, 1457-1508), 

Bartolomeo Ammannati (1511-1592), Benedetto da Maiano (1442-1497), Leon Battista Alberti (1404-1472), 

Raphael Sanzio (1483-1520) e Michelozzo di Bartolomeo (Michelozzo Michelozzi, 1396-1471). A admiração por 

Palladio transparece na descrição do palácio Uguccioni em Florença, cuja execução “é da maior pureza”:  

[GRANDJEAN] 

Na ordenação [
187

] desta fachada, na finesse e na graça de seus detalhes, e mais ainda no 

ajuste das janelas, reconhece-se o estilo de Palladio, a quem é atribuída por qualquer um dos 

autores que dele falam. O térreo é executado todo em pedra; a balaustrada acima é em 

mármore branco; os capitéis jônicos e coríntios; a arquitrave que repousa sobre eles, como 

as molduras das janelas, é em terracota perfeitamente trabalhada. Este palácio, como se vê, 

não foi concluído; e o telhado, ornado de modilhões esculpidos, repousa imediatamente 

sobre a arquitrave da segunda ordem.  

 

 

 

 

 PRANCHA 46. Palácio 
Uguccioni, Florença. Desenho 
de Grandjean. [GRANDJEAN] 

 

Palácio Uguccioni. 
Foto 2006 [WIKI] 

 

 

Também o palácio Pandolfini, projeto de Raphael em Florença, não é poupado de elogios; “é, sem dúvida, a 

melhor produção de arquitetura deste artista ilustre”:   [GRANDJEAN] 

Gianozzo Pandolfini, bispo de Troyes, fez construir este palácio após os desenhos de Raffaello 

d'Urbino, de quem era amigo e protetor. Ele foi começado por Gio Francesco Aristotile, 

arquiteto e escultor florentino; mas a morte do artista, chegada em 1830, e o cerco de 

                                           
187

 Usamos ‘ordenação’ ao invés de ‘ordonância’ (que seria o termo mais correto como tradução literal de ordonnance) 

usado por alguns autores. 
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Florença que teve lugar naquela época, interrompem o trabalho, sendo Bastiano Aristotile, 

irmão do precedente, que o termina.  

Este palácio está construído sobre um terreno irregular; e é de se crer que Rafaello, para 

colocar um pátio neste palácio, foi forçado a situar os corpos do edifício no ângulo de duas 

ruas. A disposição do plano confirma esta suposição: é provável que as construções à direita 

da grande porta, que não formam mais que o térreo, tenham sido adicionadas depois. Elas 

destroem a regularidade do pátio, apresentando no canto a galeria onde se faz a decoração 

principal. 

À esquerda da grande porta exterior, há um pequeno oratório, que tem sua entrada 

particular. 

O plano do palácio é de uma disposição simples e cômoda; a escada está bem colocada e 

separa bem os cômodos. 

O pátio, bem como o jardim, é ornado com fontes, vasos, e estátuas antigas. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

PRANCHA 33. Palácio Pandolfini, Florença. Desenhos de Grandjean [GRANDJEAN] e Foto internet 
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PRANCHA 40. Palácio (Medici) Riccardi, Florença. Desenho de Grandjean de Montigny 

[GRANDJEAN] 
 

Sobre o palácio Riccardi, Grandjean observa: “os vãos no meio dos arcos são atribuídos a Michelangelo”, “a 

cornija de coroamento é um pouco pesada, defeito que é muito comum nas obras de Michelozzo” e talvez o 

arquiteto italiano talvez tenha sido “impelido pelo caráter de força que parece caracterizar as produções 

deste século”, acrescentando que, nos projetos de Michelozzo, “a simplicidade estava em pleno acordo com 

o caráter deste grande homem”. Admira o “talento” de Giuliano da Sangallo e considera (com razão) ter sido 

Brunelleschi “um dos arquitetos que mais se distinguiu no século quinze, e o gênio mais extraordinário que 

apareceu nesta época”; Alberti foi “um dos que mais contribuíram para a restauração da Arte, por seus 

trabalhos e por seus doutos escritos” e Francesco di Giorgio “foi o primeiro arquiteto que, por seus escritos 

e mais ainda por seus numerosos trabalhos, atribuiu regras à arquitetura, e a fez sair da barbárie onde 

estava” [GRANDJEAN].
188

 É interessante constatar que tanto Percier & Fontaine quanto Grandjean incluem, em 

seus álbuns, poucos desenhos das obras de Palladio, provavelmente por já se haver popularizado, nos meios 

acadêmicos, o tratado em quatro livros do arquiteto e por já haver exemplar, no Institut de France, do álbum 

de Ottavio Bertotti Scamozzi (1719-1790), Le fabbriche e i disegni di Andrea Palladio raccolti ed ilustrati (1776-

1783), publicado em quatro tomos em Vicenza e considerado a representação definitiva da arquitetura 

palladiana. Por outro lado, nota-se um propósito quando Grandjean dirige-se, de Roma, à Toscana para estudar 

a arquitetura do Quatrocentto. Talvez busque em Florença o sopro de ventos propícios à conexão com o que 

considera a essência da criação clássica, como tantos fizeram. 

Em Kassel, faz muito em pouco tempo; quando chega ao Rio de Janeiro, logo depois de publicado em Paris seu 

álbum de desenhos italianos, está talvez mais reflexivo, mais teórico, e esbarra na face mais perversa da 

tradição: a rejeição a qualquer novidade que modifique substancialmente hábitos de vida. Defronta-se também 

                                           
188

 Na referência ao arquiteto e pintor Francesco di Giorgio, Grandjean provavelmente reporta-se ao período de rápida 

construção e reconstrução em vários pontos da Itália em vista da destruição causada pela nova artilharia, mas também 
pode ter aludido a seu gosto pelas formas inusitadas. Por outro lado, o italiano (que cita muito Vitruvius) fez 
recomendações bem objetivas sobre as disposições da cidade e de vários tipos de construção fortificada em seu tratado de 
arquitetura civil e militar — o primeiro ilustrado — publicado somente em 1821 [GIORGIO], mas que pode ter circulado, 
naquela época, nas usuais cópias; segundo Donatella Calabi, Di Giorgio “escreve em latim vulgar com a intenção de 
endereçar-se a muitos; concebe uma intervenção global em contraste com as tendências prevalentes do período, dessa 
maneira ele não é atual, tanto que permanece inédito até o século XIX, acolhido somente em círculos restritos e ambientes 
intelectuais”.  
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com o costume renitente do governo real de não despender grandes somas na construção de um Brasil 

imaginário, aberto aos portos para atrair investimentos e, em teoria, sujeito a uma política de modernização 

que, na prática, divide-se entre dois sentimentos antagônicos, um permeado pelo encanto autêntico com as 

paisagens exuberantes e a vontade de ficar, outro marcado pela tarja de refúgio transitório, um lugar apenas 

para estar enquanto se dissipam os últimos fumos da pólvora em Lisboa. 

A maioria dos projetos oficiais de Grandjean não é executada, e alguns só o são parcialmente, como a sede da 

Academia (supressão do 3º piso central e do 2º piso nas laterais) e a primeira praça de Comércio (supressão de 

componentes e de ornamentação externa e interna). Ainda assim, o arquiteto parisiense revoluciona o 

conceito de habitação, razão pela qual atrai tanto adeptos quanto detratores, em nome da tradição e de certos 

maus costumes.
189

 

Ribeiro de Freitas diz (como Escragnolle Taunay) ter sido Grandjean um “arquiteto de mérito, modesto e sem 

preocupações de glórias” e que “a modéstia do arquiteto francês foi de certo embaraço a que a sua 

influência se manifestasse mais intensamente para imprimir cunho novo à arquitetura no Brasil; mas, 

indubitavelmente, ao estilo clássico se filiaram os edifícios erguidos, quer no Rio de Janeiro quer em 

outras cidades, durante grande parte do período monárquico brasileiro”. Pode-se dizer que os obstáculos 

não obstaram sua dedicação a seus alunos, mesmo se tenha acabado por condescender, talvez, com o 

isolamento a que se viu impelido, pois se pode imaginar como seria inconcebível para o parisiense visualizar 

uma arquitetura sem princípios básicos de aeração e higiene, para ele tão óbvios. 

Em todo caso, embora preponderante no circuito oficial, o neoclassicismo não foi tendência exclusiva nem 

mesmo na fase culminante, em vista, sobretudo, deste pendor a se manter o gosto e a maneira tradicional de 

construir dos tempos coloniais. E mesmo a inspiração clássica na arquitetura oficial do Rio não provém apenas 

de suas aulas, pois, após a passagem de frades e arquitetos italianos no período da união ibérica, seguidos por 

mestres, arquitetos e engenheiros portugueses (alguns ensinados em Lisboa pelo bolonhês Filippo Terzi), 

instituíra-se a Academia Militar, que formara portugueses e brasileiros e de onde saíam muitos projetos de 

obras públicas. Além disso, o costume europeu de se manter uma equipe e um arquiteto particular para servir 

à casa real ou imperial também fora trazido pela corte em 1808.  

A forma essencial do templo grego, com frontão triangular no corpo central, mais frequente no coroamento de 

igrejas, estende-se a alguns dos edifícios públicos, que também observam, em geral, a tipologia dos palácios 

renascentistas. Na concepção acadêmica, a forma estática, a planta simétrica e o tratamento linear das 

fachadas devem resultar em refinada simplicidade plástica; o vocabulário barroco de tratamento pictórico, com 

                                           
189

 Bethencourt alude aos problemas enfrentados por Grandjean (discurso de 28.11.1856, mais adiante). Além da oposição 

de administradores como Henrique José (resistência aos franceses, a abrir vãos nas proverbiais alcovas etc.), deparou-se 
com a reação de mestres-de-obras, “aterrados” com a concorrência [DEBRET-2]; mesmo eles “chegaram a mover intensa 
campanha contra o refinamento de Montigny e seus novos princípios de aeração e higiene, que exigiam a modificação 
radical das plantas de arquitetura usadas na época” [BARSA]. 
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planos em profundidade, exuberância decorativa e dramaticidade deve ceder lugar ao traçado ponderado com 

unidade cromática e à “contenção e respeito disciplinado pelos cânones e gramáticas — que se traduziram 

num freio à imaginação criadora”, segundo Paulo Santos [SANTOS], em vista do excesso de regras. 

Além de serem erguidos novos prédios, construções existentes são remodeladas sob a nova estética. Mas 

embora tal estética se vincule a um conjunto de preceitos que hoje entendemos como rígidos, é preciso 

considerar que há, no circuito acadêmico, um legítimo desejo de aprender as regras clássicas quase como um 

ensino fundamental de arquitetura que poderá fazer surgir — é esta, naqueles tempos, a expectativa em 

grande parte do mundo ocidental — um novo Palladio. 

Em todo caso, o neoclassicismo acadêmico no Brasil se relaciona diretamente à profissionalização das artes e 

da arquitetura em uma época em que, no país, artes e ofícios ainda são alvo de forte preconceito e associados 

às classes menos favorecidas. Este é um dos pontos de choque cultural para a equipe de franceses liderada por 

Lebreton, que era sintonizado com a Escola Real de Paris e com a revolução industrial de seu tempo 

[AMARAL]
190

 e propôs, ao chegar ao Rio de Janeiro, a criação de duas escolas separadas, uma para as “Belas 

Artes” e outra “de desenho para as artes e ofícios” [BARATA]. A École Royal (1767) fundada pelo pintor Jean-

Jacques Bachelier (1724-1805), origem da École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs/ENSAD (1877), 

oferecia ensino gratuito de desenho a artesãos e foi este o modelo inspirador para Lebreton, cuja equipe de 

variadas especialidades poderia formar, no Brasil, quadros de arquitetos, pintores, escultores, gravadores, 

ferreiros, carpinteiros e outros artífices.
191

 Mas Lebreton conseguiu criar apenas uma escola, reunindo, a priori, 

tanto artes liberais quanto artes mecânicas — intenção logo esvaída até do nome da instituição brasileira que, 

na década inicial, é Escola de Ciências, Artes e Ofícios (1816) e passa a ser Academia, primeiro de Desenho, 

Pintura, Escultura e Arquitetura Civil (1820), depois das Belas-Artes (1822) e de Belas-Artes (1826). 

Para Rafael Cardoso, a iniciativa oficial de criar a escola de artes “deve ser entendida dentro do mesmo 

contexto ‘progressista’ que gerou entre 1808 e 1810 a revogação da proibição de atividades 

manufatureiras, a fundação do primeiro Banco do Brasil, a reorganização do Arsenal da Marinha e a 

reformulação da Academia Militar”.
192

 Seja como for, com a morte do conde da Barca (1817) seguida pela de 

Lebreton (1819), houve uma ruptura no projeto intencionado pelos artistas franceses, os quais, por doze anos 

(diz Escragnolle Taunay), se confrontam com o novo diretor da Academia, Henrique José da Silva, apoiado pelo 

novo ministro Tomás Antônio de Vilanova Portugal. Comenta Cardoso: “segundo Debret, Henrique José foi 

diretamente responsável pela supressão dos cursos de estereotomia, mecânica e gravura do currículo 

                                           
190

 apud Amaral, ref. R. GAMA, A tecnologia e o trabalho na história, São Paulo: Nobel, Edusp, 1986. 
191

 A. Taunay, embora mais associado “às belas artes propriamente ditas”, trabalhara cinco anos como escultor da 

Manufatura de Sèvres e na equipe também estão, p.ex., o mestre em construção naval Jean-Baptiste Level, o mestre 
ferreiro Nicolas Magliori Enout, os carpinteiros e fabricantes de carros Louis-Joseph Roy e seu filho Hippolyte Roy, os 
curtidores de peles Fabre e Pilité, os especialistas em estereotomia Charles-Henri Lavasseur e Louis Symphorien Meunié 
[CARDOSO]. 
192

 Nota de Cardoso: ver Heitor Ferreira LIMA, História Político-Econômica e Industrial do Brasil (SP: Cia. Ed. Nacional, 1973), 

pp.127-80; e Celso FURTADO, Formação Econômica do Brasil (SP: Cia. Ed. Nacional, 1986), pp.93-8. 
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inicial da Academia, medida assumida por economia mas defendida com a justificativa teórica mais do que 

duvidosa de que a instrução simples em desenho preliminar bastava para um país sem cultura artística 

como o Brasil”.
193

 A reforma de ensino (1831) não previu instrução em mecânica ou outros assuntos técnicos 

dentro da AIBA e “até mesmo as aulas de geometria prática foram terceirizadas para a Academia Militar” 

[CARDOSO]. 

Nesse cenário, retorna ao Rio de Janeiro o pintor, arquiteto, poeta, caricaturista e crítico de arte e de 

arquitetura Manuel de Araújo Porto-alegre, o barão de Santo Ângelo (Manuel José de Araújo, 1806-1879), e 

toma posse (1837) na cadeira de pintura histórica da AIBA [CAVALCANTI-3], substituindo Debret, então 

jubilado; depois, será nomeado também pintor da Câmara (1840) e irá dar aulas de desenho na Escola Militar 

(1848) [DUQUE]. Araújo Porto-alegre, que frequentara, na Academia, aulas de pintura, arquitetura e escultura 

e fora premiado, nas três categorias, na Exposição de 1830 [DUQUE], seguira para a Europa (1831-1837), indo 

primeiro a Paris com seu mestre Jean-Baptiste Debret para estudar pintura histórica com Antoine-Jean Gros 

(discípulo de David) e arquitetura com François Debret (irmão de Jean-Baptiste e primo de David); dentre 

outras incursões, estudou com o arqueólogo Antonio Nibby na Itália [FERRARI] — fato que o motivará depois a 

instituir aulas de arqueologia na AIBA —, visitou Londres e viajou pela Bélgica e Holanda [DUQUE]. Ao voltar, 

Porto-alegre tenta enveredar, na AIBA, pelo ensino técnico, mas há reclamações de outros professores quando 

propõe, nas aulas, trabalhos práticos de cenografia e de ornamentação (1838).
194

 Na década seguinte, várias 

medidas de incentivo à industrialização no Brasil são criadas, tais como a importação de maquinário, a 

promulgação do Código Comercial e a proibição do tráfico de escravos [CARDOSO] — tema da lei Eusébio de 

Queirós (1850), organizada, não por acaso, na sequência do ato Aberdeen aprovado pelo parlamento britânico 

(1845), que já vinha tratando qualquer navio negreiro como navio-pirata.
195

 

O ano seguinte é, sem dúvida, um marco para o entrelaçamento de questões como o design e o atrativo dos 

produtos industrializados, inclusive para aplicação na arquitetura, com efeitos sobre a produção manufaturada: 

a “Exposição dos Trabalhos da Indústria de Todas as Nações”, ideia “nascida em Paris” em 1849
196

 e 

montada em 1851 no palácio de Cristal erguido no Hyde Park de Londres, repercute em todo o mundo 

ocidental. Em meio à variedade de produtos expostos, o maquinário chama a atenção, conforme comenta o 

Magazin Pittoresque de 1851: “O jogo dessas máquinas é tão hábil e seus movimentos são tão ágeis que, 

desde a abertura da exposição até o dia de hoje, o público não cessa de acompanhar, com um espanto que 

se pinta em suas faces, seus exercícios maravilhosos”.
197

 

                                           
193

 Nota de Cardoso: J.B. DEBRET, Voyage pittoresque et historique au Brésil, ou séjour d’un artiste français au Brésil, depuis 

1816 jusqu’en 1831 inclusivement (Paris: Firmin Didot Frères, 1834-9), v.1, p.ii & v.3, pp.86, 92-7. 
194

 Nota de Cardoso: citado em Alfredo GALVÃO, Manuel de Araújo Porto-alegre: Sua Influência na Academia Imperial das 

Belas Artes e no Meio Artístico do Rio de Janeiro, in Revista do PHAN, n.14 (1959), p.42. 
195

 Eusébio de Queirós, aliás, aceitou o convite para ser o primeiro presidente da Sociedade Propagadora das Belas Artes 

[BETHENCOURT-4]. 
196

 Artigo Exposition Universelle de Londres en 1851, in Magazin Pittoresque [CHARTON]. 
197

 Artigo Des curiosités de l"Exposition Universelle a Londres en 1851, parte 1 [CHARTON]. 
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Palácio de Cristal no Hyde Park de Londres, projeto de Joseph Paxton, em desenho de 1851. 

Comenta Cardoso que um dos efeitos mais imediatos da Grande Exposição de 1851 é o aprofundamento dos 

debates em torno do ensino artístico para fins industriais principalmente na Inglaterra, na França e na 

Alemanha, onde se publicam textos (1851-1853) nos quais a maioria dos autores, como Richard Redgrave, 

Ralph Nicholson Wornum, o conde Léon de Laborde e Gottfried Semper, propõem o design como fator 

determinante do sucesso dos produtos industrializados no mercado internacional e a formação de designers, 

como vantagem para o país que nela investisse, resultando daí a fundação de novas escolas. 

Na Inglaterra, a questão merecera comentários agudos de John Ruskin. No Brasil, às vésperas da mega 

exposição em Londres, Araújo Porto-alegre publica artigo em 1850 — ano em que falecem Grandjean e 

François Debret — sobre a relação entre arte e indústria, argumentando que a Academia deveria priorizar o 

ensino de ofícios e não o de belas-artes
198

 — circunstância que, por uma sucessão de acontecimentos, acaba 

levando-o ao cargo de diretor da AIBA (1854) para implantar sua proposta.
199

 Porto-alegre substitui, na direção, 

o arquiteto Job Justino de Alcântara, discípulo de Grandjean de Montigny que sucedera ao mestre na função de 

titular da cadeira de Arquitetura e ao pintor Fèlix Taunay, então jubilado, na função de diretor da AIBA [B.&M.]. 

Dois anos antes, na abertura da exposição da Academia, Job apresentara um discurso pautado pela 

profissionalização com foco nas especialidades: 

A quem se devia chamar para a formação das medalhas nacionais, senão a um gravador de 

medalhas, e para os monumentos nacionais, senão um arquiteto? 

....................................................................................................................................................... 

Todos sabem mesmo pela analogia das palavras que a pintura deve ser desempenhada pelos 

pintores, a gravura pelos gravadores, a escultura pelos escultores e a arquitetura pelos 

arquitetos. Ter-se-á atendido a esta indicação lógica? Não. Qualquer capitalista se julga um 

                                           
198

 Nota de Cardoso: [Manuel de Araújo] PORTO-ALEGRE, Algumas Ideias sobre as Bellas Artes e a Industria no Imperio do 
Brasil, Revista Guanabara, v.1 (1850), p.308. 
199

 Diz Cardoso que em seguida propôs, como vereador substituto da cidade, a criação de escolas industriais municipais 

para a educação de operários, com professores gratuitos e preparou (1853), a convite do imperador, proposta semelhante 
para “reforma radical da Academia” [PORTO-ALEGRE, Apontamentos Biográficos, Revista da ABL, v.37 (1931), pp.432-7], as 
quais forneceram subsídios para a reforma Pedreira (1855) [CARDOSO]. 
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habilíssimo construtor, e até autorizado para discutir e emitir opinião a respeito de todas as 

Belas-Artes.
200

 

Em 1855, o discurso de Porto-alegre ao inaugurar as novas aulas enfatiza a importância do desenho e do 

conhecimento da arte como instrumentos de aprimoramento da qualidade da produção artesanal e industrial. 

No Brasil, a noção de indústria abarca, então, a fabricação manufatureira, confunde-se mesmo com ela, 

contradição natural em um país em que não se disseminara o ritmo frenético da produção mecanizada de 

algumas nações europeias. Ao mencionar — sob a declarada influência do arquiteto alemão Gottfried Semper 

(1803-1879) — o “pensamento gráfico” do homem, Porto-alegre quase pressente novas estilizações que, 

ainda não sabe, se tornarão a marca da nova indústria. Reproduz-se, aqui, grande parte desse discurso, pois 

assinala uma mudança de atitude oficial em relação aos artífices — circunstância que explica, inclusive, a 

criação da Sociedade Propagadora de Belas Artes, no ano seguinte, e é essencial para a compreensão do 

discurso de Bethencourt da Silva ao fundá-la e de suas ideias sobre a relação entre arquitetura e artes 

aplicadas. Diz Araújo Porto-alegre:
201

 

A estética, a teoria do gosto, com suas ideias indeterminadas, com seus princípios vacilantes, 

não pode ensinar o segredo do belo em meia dúzia de regras, em alguns preitos empíricos; já 

que as modificações do mundo das formas se negam a uma ordenação sistemática. A 

euritmia tem suas leis nos segredos do engenho, nas faculdades inatas, nos mistérios do 

instinto, nas harmonias do bom senso, e seu aperfeiçoamento nas qualidades adquiridas pela 

comparação e pelo trabalho prático. 

Para atingirmos à perfeição artística, necessária se torna a cultura do desenho, afim de não 

justificarmos o absurdo de Kant, que, pouco ciente da transcendência das artes plásticas, 

considerou-as como pertencentes às faculdades de segunda ordem, talvez porque o artista 

obedeça às leis preestabelecidas pela natureza nas criações que ela oferece ao homem. 

O desenho, pelo contato em que nos põe com a forma, relações e beleza do universo, pela 

quantidade de harmonias que nos fornece, pela síntese e pela análise da estrutura de todos 

os seres, por esta acumulação de ideias e pela colheita que fazemos do trabalho humano, 

dilata a nossa esfera intelectual, alonga-nos a existência com a poupança de tempo, de 

viagens, de trabalhos e perigos; e com a maravilhosa transformação que faz do homem, 

tornando-o um receptáculo da obra dos séculos, e um depositário do pensamento gráfico que 

encerra a primeira e a última pedra do monumento que há de ser concluído pelas gerações 

vindouras. 

.......................................................................................................................................................  

A máquina esculpe, grava, pinta, tece arabescos, cose, borda, e confecciona; ela se constitui 

um operário mudo e multíplice em suas produções; mas o que ganha em número, ordem, 

proporção e velocidade, perde em variedade e naquele encanto que nos dá toda a produção 

antimonótona [202], onde há o cunho do gênio e do individualismo. 

A máquina não funde o metal, mas metamorfoseia-o pela galvanoplástica, não talha o 

marfim, mas o funde e o comprime no molde; não trabalha para a arte, mas para a indústria, 

para o luxo material, para os conchegos, para essa vida compassada e inquieta do Norte-

                                           
200

 apud Castro, ref. Ata da AIBA de 19.12.1852, Sessão Pública [CASTRO-3]. 
201

 apud Ferrari, transcrição do manuscrito de Araújo PORTO-ALEGRE (34 pp.) do Arquivo do IHGB, coleção Araújo Porto-

alegre, DL 653.21 [FERRARI], aqui reproduzida com atualização ortográfica. 
202

 No original, “antimonotona”. 



INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT NA URCA... 

 

 
 

250 

Americano, onde parece que o homem deverá em breve, à força de cálculo, admitir o suicídio 

como uma necessidade social, como termo legal de um consumidor que não pode produzir, 

nem equilibrar a balança material do cidadão do positivo concreto. Então virá essa nova 

espécie de selvagem insaciável para demonstrar que não é um paradoxo aquele dito de 

Anacharsis: a tudo o homem se sujeita, exceto ao repouso e à felicidade. E no entanto, 

senhores, será sempre admirável este prodígio da mecânica que se entranhou no grêmio das 

belas-artes, e supera a destreza humana pela velocidade, uniformidade e perfeição. 

Será sempre admirável o homem diante desta sua criação, deste espetáculo magnífico, 

cruzando os braços, e a pensar em novas conquistas, em novos meios, em novos motores 

para encurtar o tempo e o espaço! 

E o que será isto, Senhores, que pressa é esta, que pressentimentos nos assaltam, ou que 

nobre ambição é a que nos leva a tanto afã, e a estreitar a vida no circulo intenso de tão 

várias e incessantes necessidades?! 

Tudo parece crescer e multiplicar-se neste século. 

....................................................................................................................................................... 

Quando as preocupações da Europa forem igualmente as nossas, quando olharmos para o 

tempo e para a extensão como duas preciosidades vitais, a arte então se erguerá; e aquele 

valor da natureza brasileira, que tão alto rutilou em Valentim, Caldas e José Mauricio, 

resplenderá também no espírito de uma mocidade inteligente e corajosa, que mais de uma 

vez o tem mostrado no Campo da batalha, nos liceus e nos voos sublimes da poesia. 

....................................................................................................................................................... 

Nada prevejo além do pressentimento de [que] aparecerão gênios simplificadores, apóstolos 

do resumo, para numa espécie de bateia colherem o precioso, e lançarem à margem os 

fragmentos impuros dessas antigas jazidas que esconderam a verdade durante as lutas do 

pensamento em busca dessa mesma verdade. 

....................................................................................................................................................... 

Sendo todo artefato a expressão de uma ideia materializada, é claro que este artefato 

exprime pela sua forma, e pela perfeição do seu trabalho um pensamento e o estado da 

indústria do homem que o confeccionou. Se trepidamos em assegurar este princípio sobre 

um objeto isolado, ou pertencente aos conchegos domésticos, tomemos o que serviu ou 

serve, para o culto ou para o soberano, porque nos templos e nas régias a arte procura 

nivelar-se com as alturas do seu destino. 

Comparados os tempos em que a indústria mais há florescido entre as nações vemos sempre 

a arte revestir todos os seus produtos de um todo harmonioso, de uma forma cômoda e 

agradável, e de outras perfeições; nesta mesma espécie de produtos, expostos 

cronologicamente, podemos encontrar um seguro vestígio de todas as gradações morais 

porque passaram aqueles tempos, e as ideias que dominaram desde o seu princípio até a sua 

decadência: Nos palácios e nos templos se encontram os extremos desta medida filosófica. 

....................................................................................................................................................... 

O que éramos nós em 1822 ? os membros dissidentes de uma família descentralizada e 

discorde nos meios de progredir; um povo assentado sobre um pedestal provisório, com os 

olhos [203] além do oceano, com o receio no coração, com o futuro ameaçado, e com a 

consciência de que podia basear-se orgânica e definitivamente. 

A indústria portuguesa tinha voltado ao ponto em que a encontrara o marques de Pombal no 

começo do seu reinado. 

Todos os elementos civilizadores que o Senhor D. João VI concedeu ao Brasil não podiam 

frutificar, porque todos tinham o cunho mortífero provisório. 
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Nas moedas de 1822 nota-se na face: 1a, medalha mal cunhada, trabalho grosseiro, e em tudo 

semelhante às do reinado anterior; 2a, uma efígie mal desenhada, sem estilo, e sem os 

conhecimentos próprios da arte de modelar, e das relações dos planos para com a luz, afim 

de mostrar as formas e a fisionomia do príncipe; 3a, o busto coroado de louros, para 

simbolizar a vitória política do Ipiranga, e a legenda em latim, para conhecimento do mundo 

inteligente. 

Pelo reverso, estão ainda a coroa real e o globo antigo, melhor gravados do que o resto, e que 

derrotam o estado do espírito de uma época em reconstrução, e o quanto influem as 

reminiscências do passado. 

....................................................................................................................................................... 

Comparemos estas moedas com as que fazem atualmente, e acharemos um progresso da 

arte, que vai de par com a indústria e com o espírito latente da nossa época. 

Mas, a inscrição ainda não significa o que ela intenta; está como uma reminiscência, está 

cortada como uma época que se modifica, e começa a mutilar as crenças do passado, sua 

forma, e o seu domínio. 

Aos que objetarem que estas observações não são significativas, e disserem que tudo 

desapareceria se o Governo chamasse um hábil Gravador, responderemos: e porque não o 

fez, porque não reconheceu estes defeitos? 

Porque não tinha consciência deles, porque tais fatos foram a expressão da sua razão e do 

seu conselho. Quando um governo chama os homens hábeis para exprimir suas ideias, o país 

está em progresso, a razão pública em um plano superior, e as ideias generosas por sobre o 

campo do egoísmo. 

Juntai ainda, senhores, a má gravura ao mau cunho e baixo quilate do metal, que não vereis 

uma coisa isolada da outra; tanto mais que dois químicos contemporâneos, depois de 

repetidas análises, anunciaram ao pais que o governo da Colônia, do reino Unido, do 

primeiro império, e da minoridade havia falsificado, por ignorância sem dúvida, o ouro de 

nossas moedas; e estes dois químicos são dois Lentes da Escola Militar. Os detalhes destas 

análises foram publicadas no Guanabara. 

Comparai ainda as nossas últimas medalhas com as últimas de Portugal, comparai as efígies 

dos dois soberanos irmãos, e vereis que as de Portugal são incontestavelmente superiores às 

nossas; e por que? Porque Portugal figurou mais do que nós no palácio de cristal; porque o 

governo de Portugal mandou vir um gravador inglês. A arte que preside às moedas é a 

mesma que preside à confecção dessas pesadas mobílias, sem gosto e cômodo; é a mesma 

que dirige o ourives brasileiro nessas baixelas, onde o peso e a impureza do metal superam a 

elegância exigida nas obras de luxo. 

Olhai para a folha de acanto, para as laçarias e meandros que o buril ou o cinzel dos nossos 

artistas vos levanta nesses vasos informes que por ali se fazem, e vereis uma completa 

ausência do estilo, do gosto, da invenção e do raciocínio que infunde a cultura do desenho. 

O estilo, esta palavra que na linguagem artística encerra tantas e tão nobres qualidades, é a 

forma plástica porque se representa a natureza; ou como se exprime o Sr. Semper, a saliência 

elevada à significação artística. No estilo estão as fases de uma civilização. 

....................................................................................................................................................... 

As novas aulas, que o Governo Imperial oferece [204] hoje à mocidade nesta reforma do 

ensino, vão abrir uma nova época para a indústria brasileira, e dar à mocidade uma segura 

subsistência. 

Nelas receberá o artífice uma nova luz, negada há trinta anos por aqueles que vivem de uma 

parte do seu suor; nelas se subtrai mais uma parcela da dívida contraída no Ipiranga; porque 
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uma nação só é independente quando permuta os produtos da sua inteligência, quando se 

satisfaz a si própria, ou quando se levanta a consciência nacional, e sai da arena tumultuosa, 

onde se debatem as contradições internas com as externas, para se ocupar dos seus 

progressos materiais como base de sua felicidade moral. 

Nestas novas aulas terá ele um manancial fecundo em todo o seu futuro, uma nova vista para 

estudar a natureza e admirar a sua infinita variedade e formosura. 

....................................................................................................................................................... 

Diz-me, Artesão, porque as tuas obras são tão rudes, e parecem condenadas a uma 

imobilidade vergonhosa, e tu mesmo a viveres como uma máquina rústica; dize-me a razão 

porque te vence o estrangeiro, esse homem que tem uma cabeça como a tua, e dois braços 

como os teus? Será porque não te ensinaram a segurar o compasso; será porque te calaram a 

língua das harmonias, ou porque te fecharam o livro do belo e todas as avenidas da luz; ou 

porque a tua natureza refratária te condena a uma escuridão forçada?! 

Pedreiro, onde está o segredo da beleza concordando com a força e a economia; onde estão 

essas leis que ensinam a harmonia das linhas, a dar aos teus muros um novo encanto à luz do 

dia? 

Carpinteiro, onde estão essas doutrinas que o teu colega desconhece, e que tu igualmente 

ignoras; por que foges das leis da natureza, da estática, e mal travas o teu madeiramento, e 

revestes o interno das tuas obras sem gosto nem variedade, como o castor na imutabilidade 

das suas construções? 

Será porque não te ensinaram a manejar o compasso do geômetra; porque não te ensinaram 

a ter parte nessa ciência humana, que é tua e da tua profissão, ou porque és indócil aos 

conselhos da arte, e não queres aprender a travar o lenho, a firmar uma tesoura, a 

conheceres as leis da pressão, e a levantares uma cúpula como a dos Inválidos, ou uma 

grimpa como a de Santo Estevam? 

Dize-me, ó Entalhador, porque os teus ornamentos não têm estilo, não têm invenção, porque 

não dás vida e graça à folhagem que encrespa a tua goiva e às figuras que o teu formão 

modela, porque vives nessa vida monótona da escravidão do copista; porque te assemelhas à 

critica de Pope, estragando o passado e aniquilando o futuro? 

Será porque não desenhas, ou porque foges do arquiteto, ou porque não te ensinaram as leis 

da ordem, da simetria e do belo estético? 

Responde-me, ó Canteiro, porque a pedra se torna escabrosa e desalinhada às pancadas de 

teu ferro, e não se modela como a cera ao morder do teu cinzel; porque não alteras essas 

linhas da tua porta e cimalha que tão mal se ajustam com o fastígio informe com que as 

coroas; porque não te aproximas do tipo grego, aquele que foi criado para as regiões de sol, 

para que a luz obrasse em seus relevos e cavidades esses contrastes, essas modificações 

suaves, esses céus brilhantes da euritmia, essa vida e encanto dos ornatos e laçarias? 

Desconheces a tua nobre missão; não sabes que és o nobilitador das cidades e das eras, e que 

em tuas obras estão os padrões de nobreza da cidade? Será porque és indolente, ou porque 

só vês na tua arte o cibo animal, e não a glória, ou por que o teu espírito é rude como a pedra 

que esboroas, ou porque te fecharam o templo das artes?! 

E vós, Estucadores, apóstolos caprichosos de uma arte bastarda e insignificante, que 

mascarais diariamente esta cidade, e a ides convertendo numa cidade mourisca; porque 

fazeis tetos pesados como os de um subterrâneo; porque nivelais o toucador com a cripta 

funérea; porque povoais de engrimanços e folhagens as frentes dos edifícios, sem ideias, sem 

pensamento algum?! 

Oleiros, filhos de Bernard de Palissy, onde estão as tradições da arte cerâmica, tão formosa 

em todas as épocas de gosto; conheceis o vaso das Panatheneas modelado por Phidias; 
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conheceis os primores da Etruria e da Grecia magna? Não, a vossa arte está na infância, está 

ainda na barbaria. 

Quintino Metius é desconhecido dos nossos ferreiros..... e até vós sapateiros e alfaiates, 

sacerdotes da moda, porque não vindes aprender o que vos falta, para acompanhardes a 

natureza com os trajes, e libertar o homem da inconstância da moda, que com os seus 

estultos desvarios o condena a torturas perniciosas? 

E vós mesmos, artistas, estatuários, pintores, arquitetos, e...... Seja-nos permitida uma 

introversão neste momento, porque a hora se aproxima: do operário surgirá o artista e o 

fabricante, e deles a época que aguardamos nesta Academia. Ah! vinde saudar a nova aurora. 

Na atalaia do templo das Musas soa a hora da vossa regeneração, e de vossa emancipação da 

escravidão da rotina; as portas estão abertas e a ciência vos espera. 

Aqui vos ensinaremos doravante o caminho que seguiram Ghiberti, Benvenuto Cellini, 

Valerio Vicentino, Alexandre Cezare, Grechetto, Cavino, e o moderno Vichte; aqui te faremos 

ver como se chega às portas do batistério de Florença, às baixelas de Francisco 1o, de Carlos 

5o, dos Medicis e dos Cezares; e como ao movimento do torno se convertem as cornalinas e 

as ágatas de Taquary em rivais do brilhante do Serro, como outrora os Dioscorides, 

Apolonios e Pergoteles [205]. 

Aqui te ensinaremos a fundar como no Egypto, a murar como em Roma, a esculpir como na 

Grecia, e a tornear como no Pireu; porque aqui te repetiremos todas as tradições herdadas, e 

colocaremos diante dos teus olhos e da tua alma esses exemplares divinos que imortalizaram 

um Palladio, Schinkel, um Percier, um Hittorf e um Klenze, até o dia afortunado em que a 

magnificência imperial te outorgar a ventura de ir saudar o Louvre, o Vaticano, e o 

Parthenon. 

....................................................................................................................................................... 

Para chegar a estas alturas, para conquistar esse paraíso da criação, é que o governo vos abre 

estas novas aulas industriais, onde podereis aprender o segredo de transportar a forma e a 

ciência de um ponto a outro. 

A filosofia da forma tem a sua linguagem no desenho, o seu raciocínio na mecânica, e os seus 

triunfos na indústria. O fogo de Prometheu está na lâmpada de Minerva. 

....................................................................................................................................................... 

Sr. Ministro do Império. Está dado o primeiro passo para a emancipação do artista, para o 

progresso fundamental das belas artes e da indústria brasileira. 

Quem leu esta longa transcrição percebeu que Porto-alegre usa o artifício do exagero como meio de atrair 

alunos para as novas aulas: ele conclama artesãos — carpinteiros, entalhadores, canteiros, estucadores, 

oleiros, ferreiros, todos eles — a comparecerem, criticando seu trabalho e afirmando que não têm estilo e nada 

sabem de arte. No discurso de efeito, dirigido a políticos e intelectuais extra-AIBA na plateia, a própria 

Academia não é poupada nas sugestivas reticências deixadas no ar quando se reporta aos artistas, estatuários, 

pintores e arquitetos. Acostumado à afetação das cortes e à petulância dos círculos intelectuais, o brilhante 

brasileiro transgride os costumes, ao bradar na frente de todos o que só é murmurado, ou reclamado diante de 

um trabalho malfeito, e vai além. Move-o a determinação de concretizar sua proposta, e decerto está afinado, 
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com o pensamento de Semper (que cita), adepto do positivismo e cofundador do recente South Kensington 

Museum em Londres (1852), de artes decorativas
206

, que se tornará o Victoria & Albert Museum. 

Imagina-se que, na plateia, esteja Francisco Joaquim Bethencourt da Silva, jovem (24 anos) professor de 

arquitetura que ingressou na AIBA apenas em 1845, mas possivelmente ainda ecoa nos corredores o “ruidoso 

desentendimento”, por volta de 1842 [ROCHA-PEIXOTO-3], entre Grandjean e Araújo Porto-alegre, que 

criticara o francês e concluíra, por escrito: “Não nego o seu valor, mas confesso que está longe de ser o novo 

Palladio que quer o diretor”.
207

 Conta-se que Porto-alegre “protagonizou uma reação contra Grandjean e os 

últimos professores franceses” [CZAJKOWSKI-2], assim como também se conta que para ele, Porto-alegre, “os 

artistas estrangeiros transferiram parte da hostilidade que nutriam por Debret” [EL-JAICK]. Tais atritos, que 

talvez possam ter criado uma predisposição desfavorável a Porto-alegre que talvez possa ter piorado a situação 

com seu discurso de efeito, só são citados aqui porque, aliando-se a outros fatores, talvez tenham contribuído 

para a criação do Liceu de Artes e Ofícios, anos mais tarde. 

Embora os estatutos de 1855 separem o ‘aluno Artífice’ do ‘aluno Artista’ para “manter uma distância entre as 

duas classes” e as disciplinas cursadas sejam distintas, a iniciativa é inovadora: afinal, diz Cardoso, o ensino 

artístico aplicado à indústria se dava na Europa, em geral, fora das academias. A matrícula nas aulas de 

“ciências acessórias”, contudo, fica aquém das expectativas de Porto-alegre, cuja exoneração, a pedido, do 

cargo de diretor (1857), em vista da autorização, pelo governo, de ingresso de um pintor na Academia sem seu 

conhecimento prévio — ingressa pouco depois na carreira diplomática [DUQUE] —, não extingue o ensino 

técnico na AIBA, que é bem mais procurado ao serem instituídas, com menor número de disciplinas, as aulas 

noturnas (1860), “suprimidas definitivamente em 1888, quando Ernesto Gomes Moreira Maia — por ironia, 

o professor de desenho industrial — foi nomeado diretor” [CARDOSO].  

Em meados do século 19, alguns trabalhos só podem ser feitos por pequeno número de profissionais e certos 

materiais de construção e elementos arquitetônicos nem são produzidos no Brasil, e tudo isto continua 

induzindo à importação, com despesas elevadas. A ornamentação, princípio inerente à arquitetura neoclássica 

acadêmica oficial, é considerada, por vezes, luxo supérfluo e vai-se tornando símbolo de status econômico 

naqueles edifícios onde o desejo de ostentar poder — associado à decoração, antes de se render à 

monumentalidade — é maior do que o de conter gastos. Embora a ornamentação acadêmica possa ser 

entendida como símbolo exclusivo de uma elite cultural, as tentativas de popularização das artes no século 19 

demonstram exatamente o contrário. 
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 Na Grã-Bretanha, a Government School of Design de Londres (1837) [VAM] e de Glasgow (1845), já com aulas, em 
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A fundação do Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro (1858), por Bethencourt da Silva, sob o patrocínio de 

beneméritos da Sociedade Propagadora das Belas Artes/SPBA criada em 1856, oferece aos artífices de várias 

naturalidades e nacionalidades uma alternativa ao ensino técnico na Academia, onde é mais difícil o ingresso e 

onde ainda há aulas apenas durante o dia: funciona desde o início com aulas noturnas para facilitar o acesso de 

trabalhadores diurnos e com programa curricular mais amplo, incluindo disciplinas do ensino fundamental 

[BIELINSKI-3]. Os apoios e a procura de vagas superam as expectativas. Nota-se que o Liceu só é criado após o 

desencanto de Porto-alegre com o ensino das ‘artes acessórias’
208

 e sua saída, a pedido, do cargo de diretor da 

AIBA. O papel de Porto-alegre, sem dúvida fundamental, foi o de lançar sementes que em seguida frutificarão, 

sob olhares atentos. 

No Liceu, o exemplo vem da França. O matemático, engenheiro naval e político francês Pierre-Charles-François 

Dupin (1784-1873), habitué das exposições da indústria, diz que o segredo de o maior número de prêmios, na 

Grande Exposição de 1851, ter cabido aos franceses está nas “Escolas de desenho artístico e geométrico em 

Lyon, em Nimes e em Paris” e nas “escolas das artes e ofícios, que apresentam hoje as mais ricas coleções, 

e o ensino mais completo das ciências aplicadas às artes úteis” [BETHENCOURT-4]. Bethencourt cita esse 

trecho de Dupin na inauguração da SPBA (1856), afirmando que o mesmo pode ocorrer no Brasil. 

O imaginário do arquiteto brasileiro é, assim, pontuado por questões objetivas que deixariam pouco campo 

para a abstração em que mergulha como poeta e amante da arte. Sem ser um teórico, com uma trajetória 

marcada por profícuo fazer e por ensinamentos práticos em suas aulas, Bethencourt da Silva escreve muitos 

documentos de trabalho e poucos poemas e textos críticos.
209

 Suas incursões, em alguns desses textos, pela 

arte e poesia revelam, por detrás da forma discursista, que não se atém a modelos vigentes: subjaz em artigos 

e ensaios um pensamento que dá voltas para sugerir ideias, ao contrário da abordagem direta dos ofícios de 

trabalho. Certamente intui a relação entre poética arquitetônica e arquitetura da poesia, mas não chega a 

desenvolver um discurso sobre os nexos entre literatura, artes e arquitetura, ao modo do renascimento. Fizera-

o, por exemplo, Andrea Palladio, cujo mentor Giangiorgio Trissino (a quem se atribui seu apelido ‘Palladio’) o 

colocara em contato com os escritos de Vitruvius e com a arquitetura clássica e o levara a estudar a 

semelhança entre estruturas literárias e arquitetônicas [BURNS]. 
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 Segundo Rafael Cardoso, diante da baixa procura pelos novos cursos, Porto-alegre “atribuiu o fato à preguiça intelectual 

dos artistas “analfabetos” e “rotineiros” que não compreendiam o valor desses estudos”. Suas ref.: Alfredo GALVÃO 
(Subsídios para a História da Academia Imperial e da Escola Nacional de Belas Artes, RJ: ENBA, 1954, pp.85-147); Adolfo 
Morales de los RÍOS FILHO (O Ensino Artístico: Subsídio para a Sua História, in IHGB, Anais do Terceiro Congresso de História 
Nacional, v.8, 1942, pp.256-7); GALVÃO (Manuel de Araújo Porto-alegre: Sua Influência na Academia Imperial das Belas 
Artes e no Meio Artístico do Rio de Janeiro, Revista do PHAN, n.14, 1959, p.97). 
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 Foi colaborador nos periódicos O Beija-Flor, O Espelho, Guaracinga, Município e Belas-Artes e redator das revistas O 

Brazil Artístico e O Brazil Illustrado; escreveu obras em prosa e verso, discursos e ensaios, mas parte de seus textos foi 
perdida no incêndio do Liceu [FABES]. 
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Em meados do século 19, o pensador, poeta, pintor e crítico de arte inglês John Ruskin (1819-1900), cujas 

ideias inspiram o movimento Arts & Crafts inglês na década de 1860, associa poesia e arquitetura em sua obra 

The Seven Lamps of Architecture (1849):       [RUSKIN] 

Há apenas dois fortes vencedores do esquecimento dos homens, Poesia e Arquitetura; e a última 

de alguma forma inclui a primeira, e é mais poderosa na sua realidade: é bom ter ao alcance não 

apenas o que os homens pensaram e sentiram, mas o que suas mãos manusearam, e sua força 

forjou, e seus olhos contemplaram, durante todos os dias de suas vidas. 

Tem grande repercussão a crítica de Ruskin (1854) à exposição de 1851. Na 

ocasião, o inglês visita a Suíça; enquanto sobe uma colina, ele lê, no Times, a 

notícia de remontagem e inauguração do palácio de Cristal e ‘é perseguido 

por ela o resto do dia’, à medida em que sua estrada avança por verdejantes 

campos:      [RUSKIN-4] 

Aqui, o homem lutando contra os poderes da Natureza por 

sua existência; ali, dominando-os para sua recriação; aqui, 

um frágil povo aninhado entre as rochas com a cabra 

selvagem e o coelho; ali, uma grande multidão triunfante no 

esplendor da habitação incomensurável, e orgulhosa com a 

esperança de infinito progresso e irresistível poder. 

E exclama:      [RUSKIN-4] 

Foi a isto, então, que nosso orgulho dórico e paladiano foi 

enfim reduzido !  [...] 

Que não se pense que eu queira depreciar (onde seja possível 

depreciar) a engenhosidade mecânica que foi demonstrada 

na ereção do Palácio de Cristal, ou que subestime o efeito que 

sua imensa vastidão pode continuar a produzir na 

imaginação popular. Mas a engenhosidade mecânica não é a 

essência nem da pintura, nem da arquitetura, e a grandeza da 

dimensão não necessariamente envolve nobreza de design. 

Seguramente se requer tanta engenhosidade para construir 

tanto uma fragata, ou uma ponte tubular, quanto uma sala de 

vidro; e todas, em suas diversas maneiras, merecem nossa 

mais alta admiração, mas não a admiração do tipo que é 

dedicada à poesia ou à arte. 

 

Capitéis, em desenho a nanquim de Ruskin. 
Coleção Lancaster University, Inglaterra 

 
Estudo de rocha gnaisse, nanquim de Ruskin, 1853. 

Coleção Ashmolean Museum, Oxford, Inglaterra 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Study_of_Gneiss_Rock.jpg
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Ruskin aproveita para comentar novamente a exposição de 1851, ano em que chamara a atenção para o 

estado lamentável das maiores pinturas dos mestres venezianos (na chuva e com buracos de tiros de canhão), 

e pergunta ao leitor:         [RUSKIN-4] 

Há outro interessante fato associado com a história do Palácio de Cristal à medida que se 

relaciona com a arte da Europa, nomeadamente, a do ano de 1851, quando toda essa 

brilhante estrutura foi construída, de modo a exibir as insignificantes artes de nosso elegante 

luxo, as armações de cama esculpidas de Viena, e os bonecos colados da Suíça, e a alegre 

joalheria da França? [...] 

Não posso deixar de notar com alguma surpresa as conclusões a que se diz ter chegado a 

porção pensante do público inglês: no decorrer de seu exame dos conteúdos da última 

Exposição, digo com surpresa não porque tais conclusões sejam em qualquer sentido falsas, 

mas porque, a menos que houvessem me dito isto, não as teria imaginado novas. Por 

exemplo, uma dessas importantes conclusões é a de que artigos de manufatura estrangeira 

são de melhor gosto do que aqueles ingleses. Seria realmente necessário uma Grande 

Exposição para nos assegurar disso ? Tivéssemos sido uma nação de viajantes pelos últimos 

quarenta anos, e nós não teríamos absolutamente chegado a nenhuma conclusão a respeito 

das manufaturas do Continente. Quando nós chegamos a Calais ou Bolonha, e entramos no 

quarto de um hotel, não requer uma inteligência muito aguda descobrir que as fechaduras 

irão trancar firmemente, e as facas não vão cortar, que as cortinas pendem graciosamente, e 

que os móveis são planejados e arranjados tendo em vista um efeito agradável, algo que não 

se encontra nos respeitáveis mas deselegantes quartos de nossas hospedarias inglesas. E a 

partir desses fatos certamente é provável que entre na mente do viajante, nem iriam suas 

investigações posteriores falhar na confirmação da impressão, que possivelmente a cutelaria 

de Sheffield e o bordado francês podem ser ambos bons em suas espécies; mas que a barra 

de ferro não deve em geral ser comprada em Paris, nem os padrões de seda devem ser 

aceitos de Yorkshire. De fato, não teria chegado a uma tal conclusão antes do ano de 1851? 

[
210

] 

A crítica de Ruskin à Exposição de 1851, de cujo júri participara, como enviado oficial francês, o mesmo Charles 

Lupin citado por Bethencourt da Silva na inauguração da SPBA (1856), provavelmente é, ou seria, recebida sem 

entusiasmo no Brasil, onde, de resto, os escritos do inglês ainda não são amplamente conhecidos. Bethencourt 

decerto os leu (ou ao menos parte deles) mais tarde. Pode ser coincidência, mas em uma das coletâneas de 

Ruskin (Londres, 1863), há um trecho de seu texto ‘Pintura e pintores’ dedicado à ‘Vulgaridade na arte’ 

[RUSKIN-3] e um dos artigos de Bethencourt que se tornou livro (Rio de Janeiro, 1884) parece lhe fazer alusão, 

já no título: Vulgaridade da arte. O poeta e o artista, a poesia e a arte, a arte e o artista  [BETHENCOURT-3]. 

Pode-se objetar que o tema da vulgaridade da, ou na arte é recorrente no século 19 e, da mesma maneira que 

hipoteticamente o inglês e o brasileiro poderiam se esbarrar em Veneza percorrendo roteiros distintos, os 

textos são bem diferentes: o primeiro acena para a camponesa desconhecida em traje domingueiro, enquanto 

o segundo cita Plutarco e se enleva em sentimentos sublimes. A temática de Ruskin, entretanto, interessa ao 

fundador do Liceu brasileiro, independentemente de afinidades ideológicas que, como veremos, existem.  

                                           
210

 Este trecho é colocado em nota pela tradutora Daniela Kern, que informa tratar-se de uma passagem adicional, no 

manuscrito, sobre a Grande Exposição de 1851 [KERN]. 
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Segundo o arquiteto brasileiro João Batista Vilanova Artigas (1915-1985), ...  

... Ruskin notara a degenerescência da arte de seu tempo (cerca de 1850). Toda a sua vida foi 

uma pesquisa de causas e propostas de remédios para melhorar o nível artístico. Acreditava 

que a culpa principal cabia à máquina, ao trabalho industrial, ao abandono do artesanato. 

Parecia-lhe que a definição do valor artístico estava na produção individual enquanto 

produção manual. Daí a lançar-se contra toda a Revolução Industrial foi um passo que se 

consumou em invectivas contra ‘o materialismo da indústria’, ‘a escravização das máquinas, 

pior do que as mais degradantes tiranias do mundo antigo’. Estas e outras atitudes foram 

tomadas como revolucionárias, como críticas à real escravidão existente, que era a da classe 

operária, verdadeira vítima da Revolução Industrial, o que levou a burguesia assustadiça a 

proibir alguns de seus livros, recusá-lo na imprensa, persegui-lo, até verificar aliviada que 

Ruskin era inofensivo. O que ele desejava afinal era a continuação do cântico ao esplendor do 

regime burguês, que mal começara; protestava contra a posição de defensiva assumida pela 

classe dominante, posição que não estava em condições de compreender. 

Naturalmente, por um lado, Artigas tem razão; por outro, Ruskin era um teórico, suas batalhas se travavam no 

campo das ideias e dos escritos: escreveu muito, usou seu prestígio e sua propalada excentricidade a serviço de 

suas causas e, estremecendo o alinhamento da opinião pública com o desenvolvimento industrial 

inconsequente, preparou terreno propício para outras ações. 

O arquiteto e designer inglês Augustus Welby Northmore Pugin (1812-1852) já enfatizara o contraste (1836), 

no tocante à qualidade artística, entre os edifícios nobres dos séculos 14 e 15 e os prédios similares do início do 

século 19 — cujos elementos eram meras cópias dos antigos, em materiais impróprios — e assumira seu 

pendor medievalista para a arquitetura gótica. 

Arquiteto da rainha Victoria, Pugin se tornou 

mundialmente conhecido, pois além de seus livros 

ilustrados e de obras de grande visibilidade, como o 

detalhamento externo e decoração interna do palácio 

de Westminster, sede do Parlamento britânico, 

participou da Exposição de 1851, no palácio de 

Cristal. 

 

 

Página de Contrasts, de Pugin: em cima, 
o Ely House Dover Street, a “casa nova” 

(1836) de inspiração renascentista; 
embaixo, o Ely Palace Holborn, o 

“antigo palácio” (1536) gótico. 
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John Ruskin foi mais enfático que Pugin: era contundente ao assinalar, com fina ironia britânica, sua aversão 

aos produtos ‘artísticos’ industrializados então disponíveis e apontar as vantagens da arquitetura gótica, 

embora também fosse assumidamente contraditório.
211

 Na verdade, Ruskin usava, como Alberti, o recurso da 

contradição para sacudir o leitor distraído, forçar a reflexão. Carregava nas tintas ao demonstrar sua aversão à 

máquina, contraposta à força da natureza grandiosa em seu olhar romântico, e com isto alertava para a 

supremacia crescente da indústria, que atraía populações do campo para a cidade e periferia, induzia a 

comportamentos mecânicos e a uma perigosa alienação e despejava, freneticamente, produtos no mercado 

sem uma coerência artística e sem um projeto social, urbanístico e de preservação cultural e ambiental — ao 

contrário, a indústria condescendia com as condições sub-humanas da vida do operário, destruía a natureza e 

estimulava a sede da novidade pela novidade que levava governos e classes abastadas a falsamente ‘restaurar’ 

sistematicamente edifícios antigos, ou seja, modificá-los, aviltando sua verdade histórica. E foi evidentemente 

brilhante ao advogar, para a Grã-Bretanha, o novo gótico, mas admitir que “ao longo do tempo e por um 

grande movimento nacional, pode acontecer que um novo estilo surja, assim como a própria linguagem 

muda” [apud PINHEIRO]. É dos mais conhecidos este seu trecho, tão conciso quanto profundo, sobre o sentido 

de trajetória da arquitetura e a busca de realizações de fato memoráveis:      [RUSKIN] 

E se de fato houver algum proveito em nosso conhecimento do passado, ou alguma alegria na 

ideia de sermos lembrados no futuro, que possa fortalecer o esforço presente, ou dar alento à 

presente resignação, há dois deveres em relação à nossa arquitetura nacional cuja 

importância é impossível superestimar: o primeiro, tornar a arquitetura atual, histórica; e o 

segundo, preservar, como a mais preciosa de todas as heranças, aquela das épocas passadas.  

Há quem veja filiação gótica ou ogival nas agulhas das torres da Igreja do Sacramento [ver 8.3], obra de 

Bethencourt cuja incursão no revivalismo gótico parece ater-se a um único projeto feito sob encomenda: o 

prédio carioca do Real Gabinete Português de Leitura, para o qual fora pedida uma fachada manuelina e que é 

preterido (1880) pelo projeto de Rafael da Silva e Castro (que foi o construído). No projeto de Bethencourt se 

vislumbraria “um gosto historicista, que, contudo, não ultrapassava uma certa ambiguidade gótica” 

[RGPL].
212

 Tal ambiguidade pode sinalizar, talvez, para a disposição do arquiteto em aceitar o desafio de se 

embrenhar pelo gótico, mantendo entretanto sua recusa pessoal em aderir ao anticlássico. No Brasil desta 

época, é considerado natural adotar o estilo historicista associado ao gênero — circunstância que alguns 

qualificam como nova fase da chamada ‘arquitetura parlante’, cuja ótica fachadista afirma sua vertente 

urbanística ao pretender informar, à primeira vista, com cada ‘estilo’, a função do edifício —, como o fazem, 

                                           
211

 Ruskin criticava, às vezes, o ‘estilo’ gótico, como lembra Maria Lucia Pinheiro, acrescentando: “parece ter constituído 

um traço da complexa personalidade de John Ruskin sua propensão a intempestivas mudanças de opinião”; “segundo Clark, 
Ruskin deleitava-se em contradizer-se a si próprio, e só sentia que estava perto da verdade quando se contradizia pelo 

menos três vezes” [apud Pinheiro, ref. Kenneth CLARK, The Gothic Revival — an Essay in the History of Taste, Londres: 
Constable, 1950]. 
212

 Consta que “embora tenha sido considerado ‘um belo plano de forma elegantíssima, apreciado e elogiado por quantos o 

têm visto’, acabou por ser, numa reviravolta inexplicável à luz dos documentos, preterido por o ‘do edifício no estilo 
manuelino, traçado em Lisboa pelo arquiteto o Sr. Rafael da Silva e Castro’, funcionário agregado ao ministério das Obras 
Públicas” [RGPL]. 
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por exemplo, dois de seus colegas no ministério: Paula Freitas, na sede da Imprensa Nacional (anos 1870), e 

Caminhoá, na Catedral de Petrópolis (anos 1880).       

 

Projeto de Bethencourt para o Real Gabinete, 1880. 
Coleção RGPL 

 

Entre os dois mais afamados defensores do novo gótico, o francês 

Eugène Emannuel Viollet-Le-Duc (1814-1879), “para quem eram as 

estruturas vetoriais góticas, e não as formas e figuras, o que 

interessava resgatar” e as ideias de Ruskin, que traz “as figuras do 

gótico veneziano para representar uma atitude cultural 

antimáquina e um retorno à produção corporativa medieval” 

[COLIN], curiosamente, haveria maior afinidade de Bethencourt com o inglês, que é bem claro sobre sua 

posição em sua obra Stones of Venice (1851-1853), mas já em Seven Lamps of Architecture (1849) deixa 

transparecer sua intenção de destacar os elementos dos edifícios, fabricados manualmente: 

Uma das vantagens da arquitetura gótica — uso o termo gótico no sentido mais amplo de 

oposição genérica ao clássico — é que ela admite uma riqueza de registros totalmente 

ilimitada. Suas decorações escultóricas minuciosas e múltiplas proporcionam meios de 

expressar, seja simbólica ou literalmente, tudo o que precisa ser conhecido do sentimento ou 

das realizações da nação. Mais decoração, de fato, será requerida do que é preciso para tão 

elevado fim; e muito, mesmo nos períodos mais austeros, foi deixado à liberdade de 

imaginação, ou constituiu de meras repetições de algum símbolo ou emblema nacional. É, 

entretanto, geralmente insensato abdicar do poder e do privilégio da variedade que o 

espírito da arquitetura gótica admite, mesmo em meros ornamentos de superfície; mais 

ainda em elementos importantes — capitéis de colunas ou pedras-chave, e frisos, e 

naturalmente, em todos os baixos-relevos visíveis. É preferível a obra mais rude que conta 

uma história ou registra um fato, do que a mais rica sem significado. Não se deveria colocar 

um único ornamento em grandes edifícios cívicos, sem alguma intenção intelectual. 

A despeito de Ruskin colocar a arquitetura gótica em oposição à clássica, fica claro que a estética neogótica 

atribuída ao inglês tem como finalidade afirmar suas ideias provocadoras sobre a qualidade da obra 

arquitetônica — feita para durar — e a valorização do artefato, professando a aproximação entre artes liberais 

e artes mecânicas, ideário que ao arquiteto e fundador do Liceu brasileiro (1856) pareceria mais que atraente. 

A valorização da manufatura é um forte ponto em comum entre Ruskin e Bethencourt, embora atuem em 

locais e sob circunstâncias distintas — fato que faz toda a diferença. Bethencourt da Silva, que ainda tem o 

olhar voltado para a arquitetura neoclássica como parte vívida de seu presente, tenta valorizar as artes 

aplicadas dentro de seu próprio estilo e, durante boa parte de sua vida profissional, não há uma indústria 

brasileira forte ameaçando as manufaturas; ao contrário, há uma aspiração progressista e industrializante do 
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governo imperial, que quer reduzir custos com importação e, se possível, auferir lucros com uma balança 

comercial vantajosa. Ademais, ele é professor de desenho também de máquinas (!), enquanto Ruskin (dizem) 

não permitia que nem mesmo seus livros viajassem de trem [PINHEIRO]. Bethencourt, aliás, continuou a 

tradição carioca de empregar nas obras muito granito e gnaisse — para construtores e comerciantes no Brasil 

oitocentista, um material de construção; para o preservacionista Ruskin, vida natural, retratada em seus 

desenhos, embora ele não chegasse a condenar o uso de cantaria na construção.  

Ruskin, professor de desenho em Oxford, publica um livro (The elements of drawing, Londres, 1857) que 

Bethencourt, também professor de desenho, procuraria, ao menos por curiosidade, conhecer. Em 1857, o Liceu 

registra doações de livros, como a do estatuário Fernando Pettrich, que, ao deixar o país após anos de trabalho, 

doa à biblioteca do Liceu um álbum com estampas das obras do escultor dinamarquês Bertel Thorvaldsen 

(1770-1844) [B.-2]. É possível que a biblioteca do Liceu também tenha abrigado publicações e textos de Ruskin. 

Ruskin e Bethencourt fazem do ornamento seu foco de interesse. Ambos não chegam a materializar 

completamente tal interesse em suas obras arquitetônicas: Ruskin, porque só chega a executar um projeto 

com seus minuciosos ornamentos; Bethencourt, porque se depara com orçamentos apertados e as próprias 

limitações da sobriedade clássica. Diz Maria Lucia Pinheiro que o ornamento é “a pedra de toque da ideia 

ruskiniana de beleza”, o único meio de impedir “a morte da arquitetura”, por isto as invectivas de Ruskin 

contra o ornato feito a máquina, pois, mesmo se executado com grande perfeição e qualidade, “não tem a 

participação humana, e, portanto, não tem valor”. Ela correlaciona durabilidade e humanidade no 

pensamento ruskiano: “é na longa duração, com a passagem do tempo, que a arquitetura vai se 

impregnando da vida e dos valores humanos; daí a importância de construir edifícios duráveis, e de 

preservar aqueles que chegaram até nós” [PINHEIRO]. Ruskin era muito enfático quanto a isso. Em uma 

palestra, lembrou o ‘devaneio’ de Pietro di Medici ao encomendar a Michelangelo uma estátua de neve: 

desperdício de genialidade em uma obra passageira. Na mesma palestra, observou: “São duas as condições da 

durabilidade: o trabalho deve não somente ser produzido em materiais duráveis, mas deve ser realizado 

com uma qualidade que o faça perdurar — ou seja, deve ser bom o suficiente para sobreviver ao juízo do 

tempo” [RUSKIN-5]. 

A durabilidade, conceitualmente, seria uma qualidade inerente ao próprio fundamento clássico, em sua 

aspiração à imortalidade da obra arquitetônica. Na teoria, o edifício neoclássico é eterno; na prática, sua 

perenidade é, ou deveria ser assegurada por obras de conservação, mas também passa por reintegrações 

materiais e mesmo adições, pois ainda se considera natural realizar obras de ‘atualização’ estética em antigas 

construções — nesta época, no Brasil, para lhes imprimir feição classicizante de modo a reabilitar o 

neoclassicismo acadêmico [ver 8.3], ou para inserir padrões e elementos de cunho historicista (barroco, gótico 

etc.). Poderíamos entrever, nessa última tendência e mesmo na facilidade de realizar intervenções 

transformadoras, a influência de Viollet-Le-Duc, que inicia o verbete ‘restauração’ de seu Dictionnaire com a 

famosa definição permissiva e antinatural: “Restaurar um edifício não é mantê-lo, repará-lo ou refazê-lo, é 
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restabelecê-lo em um estado completo que pode não ter existido nunca em um dado momento” [VIOLLET]. 

Bethencourt, embora preconize a durabilidade dos edifícios, também é adepto das reformas, como seus 

contemporâneos. 

Entretanto, a par de conceitos importados, é preciso lembrar que não existe nesta época, no Brasil, uma 

cultura geral preservacionista, até porque se sobrepõe o viés do embelezamento modernizante como imagem 

de progresso. A prática tradicional relativiza a importância histórica da arquitetura no Brasil, pois a própria 

história da nação é considerada menor, se comparada à da velha Europa, decorrendo daí uma noção de 

história ainda vinculada ao ‘muito antigo’. Em junho de 1889, o pintor Pedro Américo de Figueiredo representa 

o Brasil na Exposição Universal de Paris e é convidado a participar, como delegado, no “Congresso 

Internacional para a proteção dos Monumentos e Obras de Arte”, presidido por Charles Garnier. Em seu 

pronunciamento, Pedro Américo comunica: “Falta-nos, a nós Brasileiros, o que se chama propriamente 

monumento antigo, no sentido a um tempo estético e histórico desta expressão; e por sermos um povo 

moderno também não temos, como o sabeis, memórias da idade média que não tenham sido importadas. 

Os nossos melhores edifícios, a que se poderia apelidar Monumentos arquitetônicos, datam da época da 

conquista; e, em geral de pouco mérito estético, tornam-se apenas estimáveis sob a luz da história pátria, 

ou como edifícios de uma certa solidez e caráter, que conviria conservar e proteger, quando mesmo não 

servissem, como servem, para diversos fins civis e religiosos”.
213

 

O sentido de “conservar e proteger”, no entanto, não exclui, nessa época, adições eventuais e reformas quase 

sistemáticas. De resto, com o intuito de evitar maiores gastos, mais se remodela um prédio existente que se 

constrói um novo, ou seja, mesmo no chamado período neoclássico, nem sempre é possível alcançar as 

proporções canônicas, e não raro surte daí um ‘efeito’ neoclássico obtido pela colocação de pequeno frontão e 

de estátuas, às vezes pilastras, os quais, destituídos de suas funções originárias, adquirem valor de ornamento; 

alguns desses prédios se modificarão ao sabor das próximas tendências. 

É contra esta prática que Ruskin se opõe ao preconizar uma atitude histórica diante das obras do passado, e 

sua força contestadora prepara o terreno para as ideias e projetos do designer, poeta, escritor e militante 

                                           
213

 Pedro Américo inclui nestes monumentos arquitetônicos “as boas fortalezas, que defendiam alguns portos da colônia ou 
do Império antes dos últimos progressos da artilharia naval; as magníficas igrejas, onde derramou a arte portuguesa dos 
dois últimos séculos, e ainda do começo do presente, toda a profusão de ornatos de que era capaz a imaginação jesuítica; 
os excelentes mosteiros, em que se encontram quadros, retratos e antigos móveis dignos de atenção, algumas fontes 
públicas de maior ou menor importância como obras de arte decorativa; e finalmente os palácios dos antigos governadores, 
em geral pobres de mérito artístico, mas bastante recomendáveis sob diversos pontos de vista para serem conservados, e 
mesmo restaurados quando ameacem ruína”. Ele menciona também que “as inscrições indígenas contemporâneas das 
épocas em que os primitivos habitantes do solo conquistado emigravam para escapar ao ferro do conquistador, os 
fragmentos de uma data incerta que se pode subordinar à pré-história, ou ainda aqueles de proveniência conhecida e das 
idades menos remotas da família americana, não se podem considerar como verdadeiros monumentos, no sentido estético 
e transcendente da palavra” e que até então “não tiveram esses interessantes objetos a triste sorte das florestas virgens, 
augustas vítimas de uma destruição que todos nós lamentamos, e que o Governo brasileiro procura impedir pela difusão 
das luzes diariamente derramadas no seio das populações agrícolas; e antes, como os fragmentos paleontológicos, 
etnológicos, e outros, vão se conservando intactos, como se sobre cada um deles pairasse um espírito custódio adstrito ao 
serviço da arqueologia e da história” [FIGUEIREDO]. 
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socialista inglês William Morris (1834-1896), em cujo Manifesto (1877) Society for the Protection of Ancient 

Buildings/SPAB se lê: “... surgiu na mente dos homens a estranha ideia da Restauração de prédios antigos, e 

a mais estranha e fatal ideia, que este nome sugere, de que é possível despir-se de um edifício isto, aquilo, 

e outras partes da história e em seguida pousar a mão em algum ponto arbitrário, e deixá-lo ainda 

histórico, vivo, e até mesmo como era antes.” [MORRIS-2] 

Sendo Morris um dos fundadores do movimento Arts & crafts, é inevitável considerar um possível interesse de 

Bethencourt da Silva nas ideias do inglês, que também foi um dos fundadores da irmandade Pre-Raphaelite. Só 

a menção a um mundo sem o Raphael de Transfiguração (uma de suas obras prediletas) deve ter afligido 

Bethencourt, mas a centelha do trabalho igualitário e da valorização das artes & ofícios pode ter sinalizado a 

admiração por Morris, apesar da temática de revivalismo medieval de veio nacionalista, onde se troca, por 

exemplo, o mito greco-romano de Afrodite/Vênus, Hefesto/Vulcano e Ares/Marte pela lenda britânica de 

Guinevere, rei Arthur e sir Lancelot. 

No gótico moderno de Morris, o forte sentimento humanista e a busca da verdade histórica imanente à própria 

identidade cultural ainda evocam o primeiro renascimento italiano, embora imbuídos do desejo de ver 

renascer uma época anterior, tida como autêntica para a Grã-Bretanha, em outras condições sociais. Para 

Morris, “a função da arte é tornar o trabalho prazeroso”.
214

 A arte deve voltar a fazer parte da vida cotidiana 

do povo para lhe dar um prazer que está se esvaindo no trabalho mecânico em máquinas que deveriam, na 

verdade, poupar esforço ao homem, não extenuá-lo com mais encargos num ritmo acelerado de produção e 

distanciá-lo da verdadeira felicidade de viver [MORRIS]. Antes “um bom negócio”, a arte tem agora diminuta 

importância perante o crescimento do comércio, que, no sentido que lhe dão, de mero sistema de 

concorrência no mercado, é um sério mal; ele considera...  

... que o mundo da civilização moderna, na sua pressa de ganhar uma 

prosperidade material muito desigualmente dividida, suprimiu inteiramente a 

Arte popular: ou em outras palavras, que a maior parte das pessoas não têm 

participação na Arte — a qual, como as coisas agora são, deve ser mantida nas 

mãos de uns poucos ricos ou feitos na vida [
215

] de quem podemos 

razoavelmente dizer que dela precisam menos e não mais do que os 

trabalhadores laboriosos. 

 

Ornamento de arte gráfica, 
desenho e gravação de 
William Morris para o livro 
Love is enough. 
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 apud Vieira, ref. William MORRIS, The Art and Crafts of Today, 1889, id. in The Collected Works, vol. XXII, London: 

Routledge/Thoemmes Press, 1992 (aqui, traduzido). 
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 No original, “few rich or well-to-do people” [MORRIS]. 
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O design, na época de Morris, reveste-se ainda de conotação poética, da utopia de uma sociedade 

verdadeiramente igualitária, pois é um instrumento de democratização da arte no dia-a-dia de todos — já que 

“a obra completa de arte aplicada, a verdadeira unidade da arte, é um edifício com todos os ornamentos e 

mobiliário que lhe são devidos”
216

 e em condições de ser acessível a qualquer um —, embora nunca tenha 

deixado de significar desenho, criação, projeto. Mas não demora muito, se pensamos bem, para o termo 

‘design’ se tornar sinônimo de ‘forma criada’, mercadoria, quando o empresário vê na beleza (ou na 

singularidade) do produto uma forma de sedução do consumidor e oportunidade de lucro [SUDJIC]. 

 

 
 
Papel de parede Acanthus, 
William Morris, 1875. 
Coleção Victoria & Albert 
Museum, Londres 

 
Dois estudos para um sofá, 

desenho Dante Gabriel 
Rosseti, design William 

Morris, c.1861-1862.  
Coleção Birmingham 

Museum and Art Gallery 
 

Para Vilanova Artigas, 

... William Morris, discípulo e contemporâneo de Ruskin, espírito brilhante de arquiteto, 

literato e poeta, foi também um homem de ação. Para levar à prática as teorias do mestre não 

poupou esforços; organizou firmas comerciais, montou oficinas, e lançou-se à educação de 

operários no afã de conduzir a sociedade inteira à compreensão das teses de Ruskin sobre os 

verdadeiros valores da arte. Gastou quase a vida toda, mas acabou compreendendo a 

inutilidade da luta desenvolvida. Já era velho quando percebeu que quem abandonava as 

posições de progresso era a burguesia assustada ante a inexorabilidade da revolução 

proletária que já previa. 

Decerto há pontos em comum nas visões socialista do inglês e do brasileiro. Uma grande diferença relaciona-se 

ao ambiente em que um e outro atuam. Bethencourt não monta uma firma particular, como a sociedade de 

Morris sediada na famosa Red House, pois atua quase sempre no meio oficial, de onde vêm os seus proventos, 

mas, além das aulas na Academia, na Politécnica e no Liceu, às quais dedica sua vida, o arquiteto brasileiro faz 

de suas obras públicas, tocadas quase sempre por administração direta, uma verdadeira escola para operários. 

A própria existência do Liceu assegura um espaço para a formação artística e técnica da população menos 

favorecida, e isso se constitui, indubitavelmente, no grande feito de Bethencourt da Silva, já que não se trata 

de um meio elitista no qual o operário tenta ingressar para ascender individualmente na sociedade, mas de 
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 apud Vieira, ref. MORRIS, The Art and Crafts of Today, 1889, id. (aqui, traduzido). 
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uma valorização geral das artes e ofícios que confere a artesãos e artífices a legitimidade oficial como classe, 

independentemente até da formação regular. 

O arquiteto e crítico de arquitetura inglês Deyan Sudjic, diretor do Design Museum de Londres, oferece uma 

visão mais humana de William Morris, por detrás do mito: “Ele queria eliminar a decoração ‘sem vida’ 

mecanicamente aplicada dos vitorianos da década de 1850, substituí-la por formas simples e diretas que 

remetiam à Idade Média e, ao mesmo tempo, estabeleciam um marco para o futuro”. Sudjic conta que 

Morris, aos 17 anos, foi levado pela mãe para ver a Grande Exposição de 1851, “a triunfante celebração do 

príncipe Albert da Revolução Industrial”... 

...Mas Morris estava tão obstinadamente convicto de que todas as manifestações da era da 

máquina eram uma afronta à humanidade, além de inúteis do ponto de vista estético, que 

preferiu ficar de fora. Recusou-se a entrar no Palácio de Cristal, certo de que não encontraria 

nada senão lixo espalhafatoso lá dentro. E, num sentido, ele estava certo: a brilhante 

estrutura pré-fabricada de ferro fundido e vidro de Joseph Paxton continha, entre muitas 

outras coisas, a Vênus de Milo esculpida em manteiga. Mas, apesar de sua mensagem social 

progressista, Morris depois contava com trabalhadores de 13 anos em sua fábrica de tapetes 

em Merton Abbey. Ele não era apenas um socialista revolucionário, era também um designer 

de papéis de parede — uma combinação que poderia ter sido inventada por um satirista. E 

viu que seu negócio de decoração dependia do que ele mesmo descrevia como algo que 

explorava o luxo calhorda dos ricos. Morris virou um socialista libertário, um pioneiro da 

luta pela emancipação das mulheres e do movimento contra o colonialismo, mesmo quando 

vivia da renda das ações de minas que o pai lhe deixara. Como alternativa à visão de mundo 

representada pelo Palácio de Cristal, Morris oferecia um refúgio romântico na nostalgia pré-

rafaelita. Ele adorava prédios antigos, a zona rural, sagas islandesas e métodos tradicionais; 

odiava máquinas, estradas de ferro, cidades grandes e zonas residenciais da periferia. Sua 

visão exerce desde então poderosa influência na imaginação inglesa. 

Os escritos mais conhecidos de Bethencourt que remanesceram do incêndio do Liceu (1893) não contêm 

referências a Morris ou Ruskin. Ele cita pouquíssimos arquitetos: o também escultor da Grécia antiga Calímaco 

(também citado, dentre outros, por Boffrand), Palladio e Grandjean. Remete ao discurso de Charles Dupin, do 

CNAM parisiense, apenas como argumento para a fundação do Liceu. A única referência a um postulado revela 

o nome do pintor e desenhista suíço radicado na França, Jean-David Sutter, conhecido como David Sutter 

(1811-1880), da escola inglesa de pintura e partidário da teoria das cores de Chevreul, que publica, ‘com 

aprovação’ da Académie Impériale des Beaux-Arts, um livro sobre perspectiva (Nouvelle théorie simplifiée de la 

perspective, 1859) e outro sobre composição (Esthétique générale et appliquée contenant les règles de la 

composition dans les arts plastiques, 1865). 
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David Sutter é pouco citado no Brasil de hoje, mas em 1885 consta como epígrafe no livro Bellas Artes, estudos 

e apreciações do crítico de arte Felix Ferreira. Diz Sutter (1865): “A 

arte italiana ocupa necessariamente o primeiro lugar entre os 

modernos; a França, depois da Itália, é a nação que é a mais dada 

à procura do belo...” [SUTTER]. 

Chateau d’Este, desenho de David Sutter. 

 

Não se conhece menção do arquiteto brasileiro, por exemplo, ao 

escultor acadêmico francês Mathurin Moreau (1822-1912) e à 

Fundição de arte do Val D’Osne que tanto sucesso fizeram no Brasil 

oitocentista, embora Moreau seja, sem dúvida, um dos preferidos 

do fundador do Liceu brasileiro — há estátuas de Moreau na Escola 

da Glória, e estátuas da Fundição em outras de suas obras 

arquitetônicas. Mas ele admira pintores neoclássicos e é provocador 

ao elogiar (1857) o painel de uma vista da Serra da Estrela pintado por Agostinho da Motta, “cujo talento e 

vocação artística não pode ser negado nem mesmo pelo seu mais acérrimo inimigo”: ele está “sem dúvida 

destinado a ser o criador da verdadeira escola nacional”; a arte de “Claude Lorrain, de Gaspar Poussin e de 

Frimaldi” começa “a aparecer entre nós” [B.].                                                                                        

Muito do pensamento de Bethencourt na década de 1850 está presente em seus discursos, assinalando-se, 

neles, o uso da palavra ‘indústria’ tanto no sentido da fabricação “manufatureira” do profissional que trabalha 

por conta própria quanto naquele da inserção de artífices no processo incipiente de produção em maior escala. 

Se desenvolvida no Brasil, a indústria deve em breve tempo mostrar, “como a França, a Inglaterra, a 

Alemanha, a Itália e mesmo Portugal”, “frutos que excedam a tudo quanto se tem visto na Europa” 

[BETHENCOURT-4]. Tanto otimismo se entremeia por momentos de desânimo em sua preocupação com a 

formação dos artífices que atuam na cidade, à qual procura imprimir o valor da beleza e do bom acabamento, 

conforme se constata em seu discurso (23.11.1856) inaugural da Sociedade Propagadora das Belas Artes:   

[BETHENCOURT-4] 

No meio do isolamento a que me tenho votado, esquecido no seio de minha mediocridade, 

compraz-me às vezes meditar no futuro glorioso deste império, na influência que devem ter 

as belas-artes sobre as riquezas deste solo, e nos artefatos produzidos com todos aqueles 

meios que nos facultam a natureza e o estudo por um povo talentoso e amante da 

perfectibilidade. Mas então no meio dessas meditações profundas a que às vezes me entrego, 

vejo com pesar infindo quanto vai longe do verdadeiro caminho desse esplêndido futuro, que 

a imaginação me pinta com vivas cores, o trabalho e o ensino de todos os nossos artistas e 

operários. 
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E analisa:    [BETHENCOURT-4] 

Ninguém hoje ignora que as belas-artes são o influxo de todas as indústrias, as bases de toda 

a perfeição manufatureira. 

O desleixo e o esquecimento das artes em Atenas precederam à sua morte; as edificações, o 

trabalho útil, as composições belas da arte e do talento foram substituídas pela 

indolência e pela corrupção. Atenas morreu, e só a descrição do seu passado 

florescente e alguns restos dele a fazem lembrar ainda ao nosso tempo. 

A queda das artes em Roma, diz um historiador, fê-la perder sua sábia influência e 

glória, e se hoje vive, é dos fulgores do passado. 

O acolhimento que as casas de Medicis e Farnese prodigalizaram às artes fez 

enobrecer a Itália engrandecendo-a de conhecimentos preciosos, de obras que a 

tornaram então respeitada de todas as nações cultas e com as quais ainda hoje se 

enriquecem os museus, academias, e palácios da atualidade. Por toda parte a 

grandeza ! O talento, a inspiração e o trabalho se haviam fundido em uma só vontade. 

A Europa inteira era um paraíso: a beleza, que é a sublimidade da poesia, existia por 

toda a parte como um ambiente vivificador e produtivo. 

Na época em que a França era governada por um rei que de braços abertos acolhia os 

artistas; quando Versalhes escancarava suas portas aos esplendores maravilhosos 

das artes; quando as obras primas da indústria vinham ativar o brilho das luzes 

desses saraus duplamente reais, em que a realeza do talento se unia à realeza da 

posição, os gênios surgiam como por encanto e com eles suas obras. 

 
 
 

Ornamento gráfico. 
Revista Brazil Artístico, tomo I 

No discurso seguinte (28.11.1856), comenta:     [BETHENCOURT-5] 

A Academia das Belas-Artes que, como se sabe, possuía em seu grêmio artistas eminentes e 

insignes, como o Sr. Grandjean de Montigny, via todos os seus esforços e desejos inutilizados 

ante as crenças de uma população que não queria receber o menor fruto do trabalho 

artístico, nem considerar essencialmente digna de respeito a profissão das artes. Sob tais 

princípios o desânimo lavrou, e a Academia foi levada a um plano inclinado, donde só a 

educação do povo a poderá fazer sair. 

É verdade que o governo imperial tem cuidado ultimamente em reformá-la, em dar-lhe 

influência no país; mas o que pode uma vontade única, contra a vontade de uma multidão 

que não conhece as vantagens que se lhe oferece? Pouco ou quase nada. 

Mas quando os alunos das academias, os operários, os empregados públicos e industriais, 

por distração, por necessidade e por divertimento mesmo, tiverem tomado nas aulas do 

nosso liceu algumas luzes de Belas-Artes; quando o ensino prático e teórico lhes tiver feito 

conhecer por experiência própria as dificuldades com que lutam os artistas, e o talento e 

perícia que precisam ter para adquirir uma reputação honrosa em qualquer das 

especialidades da arte; quando se houver assim realizado este meio enérgico e persuasivo, os 

artistas, que até agora não têm passado de uma família de párias da nossa sociedade, serão 

acolhidos com estima e veneração, e o futuro que então se lhes antolhará será belo e 

animador. 

Além disto, que vantagens não resultarão deste ensino artístico para o povo e para a nação ! 

Que valor não terão as obras da indústria nacional, quando as Belas-Artes tiverem 

enriquecido os adornos de todas as nossas produções, melhorado o seu fabrico, harmonizado 



INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT NA URCA... 

 

 
 

268 

as suas linhas, dando-lhes uma nova forma, aplicando-lhes todos os recursos da natureza 

brasileira !... Só então se conhecerá entre nós e se demonstrará às nações da Europa a 

superioridade da inteligência americana até agora sacrificada pela rotina e pelo abandono. 

O carpinteiro, o alfaiate, o canteiro, o ourives, o entalhador, e o pedreiro, bem como todos os 

outros operários, podem em breve tempo deixar de cometer os erros que caracterizam as 

suas obras de hoje, se quiserem aplicar algumas horas das noites de três anos ao estudo da 

arte que lhes é mister. Com isso deixarão de praticar os sacrilégios que os condenam, 

colocando-se a par dos bons mecânicos da Inglaterra, da Alemanha, e da França onde há 

muito se instituíram escolas idênticas, às quais, como 

diz o Sr. Dupin, se deve a superioridade de todos os 

seus artefatos sobre os das outras nações. 

Consequentemente, tudo se modificará: a indiferença 

para com os artistas há de desaparecer 

completamente, e a regeneração é inevitável; porque 

a mocidade que não esmorece ante as exigências da 

pobreza está pronta para o trabalho que requer essa 

reforma, e o ensino gratuito em que não acreditam os 

homens do positivo [
217

], há de justificar-se.  

 
 

Herma de Homero, desenho de 
Bethencourt em carvão sobre papel, 
1850. Coleção Museu D. João VI/EBA 

 

Nota-se, decerto, nesse discurso (1856), um tom mais suave do que o de Porto-alegre ao se referir aos artífices, 

pois a energia de Bethencourt se dirige contra o preconceito que paira sobre os trabalhadores — situação que, 

a seu ver, se modificará com o ensino no Liceu. Certamente concordaria com Ruskin, que afirma, em uma 

palestra (1857): “Acredito que seja um dos piores sintomas da sociedade moderna a concepção que se tem 

das atividades oficinais como sendo de caráter inferior e pouco nobre. Creio que os artífices e artesãos 

podem ser — deveriam ser, e muitas vezes são —, muito mais nobres do que pessoas ociosas e inúteis” 

[RUSKIN-6]. O inglês, aliás, acreditava no dom peculiar inato aguardando aplicação, pois só se poderia 

‘descobrir’ o artista, não fabricá-lo, devendo-se oferecer aos jovens a escola de pesquisas ou descobertas, o 

emprego tranquilo e a justiça do elogio merecido [RUSKIN-5]. 

Tal semelhança ideológica entre Bethencourt e Ruskin não passa despercebida pelo jurista, diplomata e 

escritor Ruy Barbosa (1849-1923) que, mais tarde (1882), afirmará em um discurso que “o nome de 

Bethencourt da Silva pertence ao número dos beneméritos cuja condecoração incumbe à história”: 

O homem que concebeu a ideia deste instituto criou para o seu país um mundo novo. Nos 

anais do progresso brasileiro, a justiça lhe assegura um lugar entre os grandes 

descobridores, entre os antecipadores imortais do futuro. Vós conheceis a odisseia desta 

‘loucura’ sublime. Nascida entre desdéns, peregrinou, lutou, esmolou longos anos: subiu a 
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 A expressão “homens do positivo’ no sentido atribuído à época pode reportar aos interessados apenas no retorno 

pecuniário imediato: “o barato é tudo para os homens do positivo, que não conhecem senão as cifras, e querem sujeitar ao 
casulo até os voos do gênio” [C...]. 
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escada do poder indiferente, mais dura, mais avara, mais humilhadora que aquela cuja 

reminiscência amarga nos versos do Dante; desceu, muitas vezes, despedida como a 

indigência menosprezível da mendicidade ociosa, ou inútil. Orçamentos e ministros houve, 

que não tiveram para ela a miséria de três contos de réis — este ridículo, uma gratificação de 

secretaria. Graças a esta vergonha, mercê de cidadãos sem luz e de governo sem previdência, 

a sua lâmpada chegou a apagar-se temporariamente para o povo.[
218

] Mas a fé não lhe 

desmaiou, a fé que o poeta de Evangelina semelha à “flor da bússola”, a agulha do caminheiro 

no oceano sem limites dos prados americanos, “que o dedo de Deus pendeu da vergôntea 

frágil, para guiar os passos do viajor na desconhecida imensidade do deserto”. [
219

] E venceu. 

A inteligência começou a repontar de muito longe na esfera oficial. Está ainda no período 

crepuscular, menos que na antemanhã. Não vem do alto como o raio meridiano do sol. É de 

baixo que ela parte: da fímbria indistinta do horizonte; das classes em cujo nome se governa, 

e que ainda não governam; da reação democrática; daqui, de onde já não suplica: mostra-se e 

impõe-se, como a divindade antiga: “Et vera incessu patuit dea”. 

O Liceu de Artes e Ofícios é a encarnação mais eficaz e mais completa deste movimento. Abri 

os olhos no seio dele, e involuntariamente perguntareis: é o Brasil? Eu ia perguntar: é a 

rotina? Não. É uma visão realizada. É uma miragem colhida por um gênio. É um oásis no 

areal. É o futuro. De ora avante, se quiserdes determinar a estatura aos estadistas nacionais, 

tendes aqui a medida: aferi-os pelo zelo com que tratarem esta casa, — permiti-me dizer-vos: 

este templo. Por quê? Porque o Liceu encerra em si a fórmula mais precisa da educação 

popular, e a educação real do povo é a educação da nação. 

O Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro, o primeiro da corte, funcionaria como agente de intermediação 

entre as (então) chamadas artes populares e as eruditas, oferecendo disciplinas abrangentes e aulas 

ministradas por professores conceituados, egressos da AIBA e do Colégio de Pedro II, como salienta 

orgulhosamente Bethencourt da Silva, no discurso de fundação da SPBA.
220

 Já no final da década de 1870, diz 

Cardoso, o número de alunos chega a mais de 1300 por ano, aumentando para quase 2500 com o início das 

aulas femininas
221

 em 1881; no ano seguinte, inaugura-se o curso comercial [BIELINSKI]. Mas, mesmo obtendo 
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 Encontramos, aí, uma possível alusão às Lâmpadas de Ruskin. 
219

 Nota de Ruy Barbosa: “Look at this delicate plant that lifts its head from the meadow, | See how its leaves all point to the 
north, as true as the magnet; | It is the compass-flower, that the finger of God has suspended │ Here on its fragile stalk, to 
direct the traveller's journey │ Over the sea-like, pathless, limitless, waste of the desert. │ Such in the soul of man is faith. 
(LONGFELLOW, Evangeline, Part. The second, IV.)” [BARBOSA]. 
220

 O Liceu tem também como alunos Rodolfo Amoedo, Eliseu Visconti e Adalberto Matos e um grande time de professores, 

cargo público então não remunerado [FABES, LAO]. Bethencourt cita professores comprometidos com o Liceu em 1856, 
como Francisco Antonio Nery (desenho), Francisco Renato Moreau (pintura e desenho), Agostinho da Mota (ornatos e 
paisagem e outras disciplinas), João José Alves (desenho geométrico e princípios arquitetônicos), João Caetano Ribeiro 
(cenografia), Mariano José d’Almeida (flores e animais a lápis e a aquarela), Quirino Antonio Vieira (estatuária em gesso, 
arte cerâmica e ornatos), Severo da Silva Quaresma (estatuária em mármore e em gesso), João da Costa de Brito Sanches 
(aritmética e álgebra), Manoel A. d’Almeida (geometria), Eduardo Janvrot (física, química, mineralogia), Gonsalves da Silva 
que também lecionava no Colégio Pedro II (geografia e história das artes), Antonio Ferreira Pinto (estética, anatomia e 
fisiologia das paixões), e também “os moços” Poluceno Pereira da Silva Manoel, José Bernardes Camello, Cipriano de Souza, 
João Duarte de Moraes, Joaquim Moreira da Silva, Joaquim da Rocha Fragozo, Eleuterio Gomes e Francisco Portella 
[BETHENCOURT-4]; depois se juntam Henrique Alves de Mesquita e Francisco José Martins (música) [BETHENCOURT-4] e 
Victor Meirelles, José Maria de Medeiros, Oscar Pereira da Silva, Carlos Oswald; a primeira Exposição de Belas Artes no 
Liceu (1882) é a maior mostra extra-Academia, com a participação de Meirelles, Medeiros, Ângelo Agostini, Belmiro de 
Almeida, Décio Villares e Georg Grimm [EIC]. 
221

 Nota de Cardoso: SPBA, A Sociedade Propagadora das Bellas-Artes e o Lycêo de Artes e Officios do Rio de Janeiro (RJ: 

Typographia Hildebrandt, 1883), tabelas após p.28 ; Liceu de Artes e Ofícios, Relatórios do Lycêo de Artes e Officios 
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subvenção pública em 1867 [CARDOSO], depende de doações para seguir em frente, não consegue 

implementar todas as oficinas idealizadas e chega a interromper as aulas em alguns momentos — daí as 

palavras de Ruy Barbosa. 

 

8.3 OS NOVOS MODERNOS: A FORMA E O ORNAMENTO 

Sendo professor de arquitetura na AIBA e professor e diretor do Liceu, Bethencourt da Silva é a ponte para o 

contato mais estreito entre (futuros) arquitetos e artífices e colabora, assim como os demais professores que 

dão aulas nas duas instituições, para certa coesão nas ações e harmonia na relação entre a Academia e o Liceu. 

“Mesmo assim”, diz Rafael Cardoso, “existia uma percepção tradicional de que a AIBA ocupava uma 

instância superior na hierarquia da educação artística, refletida na constatação de Félix Ferreira de que ela 

seria ‘a alta escola da aristocracia do talento’ e o Liceu, ‘a modesta oficina da vulgaridade da 

inteligência’”.
222

 Bem mais do que a AIBA, o Liceu enfrenta barreiras que, de resto, fazem parte dos discursos 

de hierarquização das ‘profissões liberais’ e ‘ocupações’ ligadas às artes ‘maiores e ‘menores’ e se inserem na 

postura das instituições de ensino — Politécnica, Academia, Liceu — frente ao mercado de trabalho.
223

 

Com o Liceu, o desenho técnico se populariza ― fato importante em uma época em que qualquer um, às vezes 

o “caixeiro do leiloeiro” que venderia o terreno, riscava os lotes como queria e a construção começava 

imediatamente [DAMAZIO]
224

, tocada, não raro, pelo ‘faz-tudo’, ou por trabalhadores inexperientes de ocasião, 

“arvorados em arquitetos” [RÍOS], embora também por hábeis mestres de obras sem formação convencional.  

Se há, então, talentosos artífices e mestres com prática “que não se obtém nas academias”, sendo por isso os 

“guias, senão os verdadeiros arquitetos da construção”, como constata Bethencourt [BETHENCOURT-9], 

também há trabalhos malfeitos e destituídos da graça e da saborosa espontaneidade que resulta da habilidade 

natural. Trata-se de problema, a seu ver, de educação ― e de educação prática, mobilizando-se “contra esse 

tipo de educação puramente teórica, que favorecia o parasitismo social”, analisa o escritor e historiador 

Francisco de Assis Barbosa (1914-1991) sobre Bethencourt [FABES], pois a práxis é necessária ao 

aprimoramento da produção artesanal e artística, com reflexos diretos na arquitetura das cidades. 

                                                                                                                                    
Apresentados à Sociedade Propagadora das Bellas-Artes pelas Directorias de 1882 a 1884 (RJ: Typ. Hildebrandt, 1884), pp.3, 
26-7. 
222

 Nota de Cardoso: A. A. de Souza LOBO, Bellas-Artes. Considerações sobre a Reforma da Academia (RJ: Typographia 

Americana, 1874), p.38; e Felix FERREIRA, Do Ensino Profissional. Lycêo de Artes e Officios (RJ: Imprensa Industrial, 1876), 
p.79. 
223

 Certa confusão havia: o canteiro Antonio Teixeira Rodrigues, com estabelecimento na antiga pedreira da Santa Casa 

(detrás do Hospício de Pedro II), ao anunciar seus trabalhos artísticos no jornal, informa ter estudado no Liceu, sendo por 
isso capaz de se encarregar de “tirar qualquer planta” [LAEMMERT]. 
224

 apud Damazo ref. Antônio PIMENTEL, Subsídios para o Estudo da Higiene no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro: Tip. e Lit. de 

Carlos Gaspar da Silva, 1890. 
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Bethencourt da Silva fora um dos “mais capacitados” discípulos de Grandjean de Montigny, conforme 

comenta Quirino Campofiorito. Imbuíra-se da formação urbanística — em moldes renascentistas, pois há o 

mesmo sentido de construção ponderada de uma cidade ideal — que Grandjean dera a seus discípulos. A 

percepção de eixos de visibilidade na busca de harmonização da paisagem urbana é, neste caso, um dos pontos 

a considerar no projeto arquitetônico, que, ao menos em teoria, procura dialogar com o ambiente e 

estabelecer elementos que assegurem uma continuidade visual, cuja impressão permanece como fio condutor 

ao se observar de perto cada edifício, com suas próprias peculiaridades. 

Evidencia-se sua visão clássica, de base renascentista, ao considerar, conforme observa Cláudio Amaral, “a 

cidade como obra de arte”. 

Uma frase de Alberti (1452, livro IV), em especial, parece se coadunar com o ideário de Bethencourt da Silva 

sobre a cidade: 

A cidade e todos os seus serviços públicos estão destinados a todos os seus habitantes. 

Essa visão quase utópica transparece no cotidiano de seus projetos e obras de arquitetura, urbanismo e design 

e em seu trabalho como educador, transmitindo seu ideário a gerações de arquitetos, engenheiros, artistas e 

artífices. Na prática, a beleza de um edifício, para ele, está tanto na boa proporção ou nas linhas incomparáveis 

de um detalhe, quanto na sua funcionalidade; na cidade, o planejamento arquitetônico e a conservação 

sistemática importam tanto quanto o perfeito funcionamento de equipamentos urbanos como os mictórios 

públicos — propostas em nada abstratas, dispendiosas e, neste sentido, quase irrealizáveis. Nem sempre é 

compreendido, mas sabe o valor da persistência: o historiador José Vieira Fazenda (1874-1917) menciona a 

‘perseverança’ de Bethencourt, a quem um jornal alude como “eterno sonhador” [VIEIRA FAZENDA]. 

O “homem de vontade inquebrantável” — nas palavras de Francisco de Assis Barbosa ao discorrer na 

Academia Brasileira de Letras (1971) sobre A hora e a vez de Bethencourt da Silva — e “idealista humanitário” 

— no discurso, também na ABL (1973), de Odylo Costa Filho (1914-1979) sobre Bethencourt da Silva e o 

humanitarismo criador do século XIX [FABES] — não esconde sua inclinação para as questões sociais 

relacionadas à arquitetura, artes aplicadas, ensino e trabalho. Preocupa-se tanto com a cidade quanto com a 

formação especializada e educação básica dos agentes menos afortunados e menos conhecidos, os ‘anônimos’ 

que nela atuam. 

Ao estudar a arquitetura clássica e a arquitetura que se faz na Europa, conclui que tratar a cidade como obra de 

arte não é uma utopia, pois é possível uma produção artesanal nacional com “todos os recursos da natureza 

brasileira” que vá além da rotina e alcance uma expressão própria e em condição igualitária a qualquer país 

europeu [BETHENCOURT-5]. 
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Por outro lado, o crescente desenvolvimento industrial é inevitável, assim como seus efeitos: a mecânica de 

pré-fabricados substitui técnicas artesanais e a produção serial substitui o trabalho por unidade, e tais 

princípios prevalecerão no século 20, provocando mudanças radicais na arquitetura [SANTOS] e na maneira de 

apreendê-la. As ideias e propostas de Ruskin, avançadas para a época, não têm o intuito de deter a força das 

máquinas, como bem sabe ele, mas alertar para os riscos de seu uso irrefletido, destacar valores do homem, 

sua história e a relação com a natureza, e são de fundamental importância para a formação de uma nova 

consciência sobre a preservação da integridade plástica das construções e para a reflexão sobre novas 

expressões na arquitetura e no design de objetos. Morris, por sua vez, vai, literalmente, à luta, produz e 

escreve muito e atua mais perto dos operários. Mesmo não conseguindo equiparar sua produção, em 

quantidade e em preços competitivos, às linhas de produção da indústria que perdem no quesito qualidade — 

característica que os compradores fingem não ver —, e ainda que não seja o primeiro arquiteto a desenhar 

móveis e objetos utilitários, Morris torna-se símbolo do arquiteto-designer que também desenha cadeiras, 

mesas, têxteis e outros objetos ‘assinados’, cujo preço, já no século 20, cresce na medida em que se tornam 

disputados no comércio e produzidos em séries limitadas por empresas e indústrias de decoração — lado mais 

irônico e, em certos casos, mais perverso, e inadmissível, da apropriação de ideias e de objetos pelos mercados 

de arte, decoração, vestuário etc. 

Na passagem do século 19 para o século 20, a produção manufaturada no Brasil despenca: a mão-de-obra é 

cara, o serviço demorado, pouca gente dispõe-se a bancar tempo e dinheiro e o artífice, com poucas 

encomendas, acaba indo trabalhar na indústria. Nos anos 1850, um artigo de Bethencourt da Silva na revista 

Brazil Artístico ilustra a situação, ainda muito comum, do artífice que trabalha numa fábrica e mantém um 

pequeno negócio; é interessante notar que o fundador do Liceu valoriza a qualidade do trabalho, 

independentemente da formação regular do trabalhador. Comenta ele: “Deslembrado e pouco conhecido, 

como quase tudo o que há por aí de bom, existe na rua d'Ajuda, nº 29, um notável artista gravador em 

vidro, filho da indústria brasileira. Tendo começado a trabalhar na fábrica da Boa Vista, donde é ainda o 

primeiro oficial, sem ter tido outros mestres além daqueles que dão o estudo assíduo e o instinto artístico, 

o Sr. Serafim da Fonseca e Sá apresenta hoje à admiração pública lavores de uma rara perfeição, 

superiores a tudo que nos vem da Europa neste gênero” [B.-2]. 

Bethencourt da Silva, sem dúvida, desempenha na segunda metade do século 19 um papel fundamental, tanto 

na formação quanto no estímulo à produção do artesão brasileiro — e dizemos ‘brasileiro’ porque ele ajuda a 

instituir liceus em outros estados e promove o intercâmbio de artífices em cidades que não possuem 

determinadas especialidades. Além das aulas que ministra e de suas obras que, realizadas por administração 

direta, são verdadeiras oficinas em moldes renascentistas, percebe-se sua inclinação a valorizar a fabricação 

nacional. Elementos em ferro são importados da Europa ou fundidos em oficinas de artistas que passaram pelo 

Liceu, como Couto dos Santos, Manoel J. Moreira e Alegria & C. [FERREIRA], mas trabalhos de cantaria, 

carpintaria, estuque, pintura decorativa e mesmo de estatuária são feitos por artistas e artífices radicados no 
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Rio de Janeiro. Ele ainda chega a ver, entretanto, profissionais especializados fecharem as portas e serem 

substituídos, no mercado, pelo operário faz-tudo, que reassume lugar na construção civil na brecha aberta pela 

crise da demanda por quem conheça as novas técnicas e os novos materiais. Conforme enuncia Lúcio Costa — 

que estaria afinado com ideias de Ruskin [PINHEIRO] —, a noção de obra arquitetônica como unidade artística, 

onde se percebe a associação de habilidades (arquitetos, artistas, artífices) e a transmissão de fazeres (mestres 

e discípulos) em estreita cooperação e com produção direcionada para trabalhos feitos sob medida e 

encomenda especialmente para cada projeto, está mudando com a incorporação de elementos fabricados 

serialmente nas indústrias, sem contato direto com o que se faz ou pretende fazer na obra [COSTA]. Artífices 

abandonam os ofícios e, em plena eclosão do modernismo, em 1938, virá a provocação de Mario de Andrade 

(1893-1945): “todo artista tem que ser ao mesmo tempo, artesão” (“para ser artista ‘bão’”). 

No Liceu, o foco nas artes aplicadas, área de especial interesse para Bethencourt da Silva, é diluído, em vista da 

maior procura de matrículas nos cursos na área comercial — fenômeno que acaba por dissociar o Liceu de 

novas concepções do termo ‘design’, as quais, nos anos de 1960, darão ensejo à criação, no Rio de Janeiro, da 

Escola Superior de Desenho Industrial.
225

 O clima ‘neoclássico’ vai-se esvaindo até restarem, apenas, tentativas 

artificiais de se prolongar uma morte anunciada. 

Nos últimos projetos de Bethencourt da Silva, percebe-se seu propósito de dar serviço aos artífices, e a 

ornamentação se torna mais rebuscada e profusa — reflexo de derradeiras tentativas de permanência das 

relações mantidas entre profissionais de várias especialidades nos canteiros de obras, neste momento de 

                                           
225

 O design no Brasil só se tornará ensino superior com a criação (1962) da Escola Superior de Desenho Industrial/ESDI (na 

década de 1970 incorporada à UERJ), para a qual tantos contribuíram. Alexandre Wollner estudara em São Paulo no 
Instituto de Artes Contemporâneas do MASP e na Alemanha na Escola da Forma de Ulm, da linha da Bauhaus, e ao retornar 
abriu o escritório FormInform em São Paulo com Geraldo de Barros e outros profissionais e começou a atuar no recém-
criado MAM do Rio, sob a direção de Carlos Flexa Ribeiro, onde o artista argentino Tomás Maldonado havia planejado 
instituir uma Escola Técnica de Criação. Wollner e Aloísio Magalhães ministram ali um curso gráfico experimental em 1961, 
ano em que o MAM se integra ao recém-criado Parque do Flamengo, cuja programação visual originalmente é feita por 
Wollner, a convite de Lota de Macedo Soares. A supressão da obra de Wollner no Parque pelas administrações públicas 
posteriores demonstra quão pouca importância se dava ao design no Brasil. Em dezembro de 1962, com base em plano 
preparado por Wollner em parceria com Karl Heinz Bergmiller e com o apoio da Secretaria de Educação e Cultura do 
governo de Carlos Lacerda, é fundada a ESDI, que oferece hoje um curso de desenho industrial com habilitação em 
programação visual e projeto de produtos. A escola começa a funcionar no ano seguinte sob a direção do arquiteto 
Maurício Roberto (então diretor do IAB), mas o ensino de design não se consolida sem crises, conforme ocorrera com a 
arquitetura e com as artes e ofícios no século 19. Diz Maria Cecília Loschiavo dos Santos, em sua resenha do livro do 
designer Pedro Luiz Pereira de Souza, que a ESDI, apesar do apoio do governo, estando “implícita em suas origens uma 
ordem econômica e social que lhe fosse favorável e que parecia objetivamente viável, as circunstâncias foram adversas e os 
primeiros anos da escola coincidiram com um período de grande turbulência política no país. Agravando-se ainda mais a 
partir de 1969, quando ocorreu o que Julio Katinsky descreveu como o ‘avanço sereno das multinacionais’, época em que, 
segundo ele, ‘a importação do projeto se tornou uma insolente realidade cotidiana’. As contradições ficaram mais agudas e 
as vicissitudes mais cruéis na periferia do capitalismo, sobretudo num país de ‘ideias fora do lugar’, onde a ‘incompetência 
criativa em copiar’ predominou, como dizia Paulo Emílio. A questão cada vez mais atual e complexa levantada por Aloísio 
Magalhães sobre o que pode o design fazer pelo país continua à espera de resposta, mas parte substantiva do que a Esdi já 
fez está absolutamente documentada neste livro”. apud Loschiavo dos SANTOS, ref.  Pedro Luiz Pereira de SOUZA, Notas 
para uma história do design, Rio de Janeiro: 2AB, 1998, em <http://resenhasbrasil.blogspot.com/2009/04/esdi-biografia-
de-uma-ideia.html>. 
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transição para a era industrial brasileira. Por problemas de verba, nem sempre consegue completar o projeto, 

conforme acontecera com Grandjean, e isto acaba por prejudicar a unidade intencionada para a obra. 

Palladio, que fora artesão antes de ser arquiteto, sabia obter a unidade ― a concinnitas ou ‘justa medida’ de 

Alberti ― ao criar edifícios aos quais se integravam mosaicos, afrescos, estátuas e trabalhos escultóricos. 

Conseguiu obter tal perfeição na maioria de suas obras, marca que muito poucos alcançaram. A propensão de 

Bethencourt tanto a utilizar bastante o ornamento quanto a pesquisar a forma arquitetônica — questão 

examinada mais à frente — o conduz, por outro lado, a experiências cujos resultados, por vezes, não alcançam 

a harmonia transcendente que caracteriza as grandes obras. Tais circunstâncias poderiam explicar o fato de ser 

considerado partidário de um neoclassicismo “já francamente eclético”, no dizer de Paulo Santos, quando ele 

observa que o ecletismo, que eclodira na França desde 1830-1835, é reconhecível também no Brasil na 

segunda metade do século 19, pois nesta época “já não se veem os grandes conjuntos com unidade de 

estilo”. 

Na França, a eclosão da vertente eclética dos anos 1830 parece ter surgido como efeito da busca, por parte de 

teóricos, de novos caminhos para um momento que veem como estagnação da manifestação artística — como 

o faz o filósofo e historiador Victor Cousin (1792-1867), um dos ideólogos da escola eclética acadêmica, que, 

em suas obras (Nouveaux fragments philosophiques, 1828, e outras), propõe a separação cartesiana e escolha 

dos elementos mais relevantes da história em um todo único e melhor, sob a visão da ‘arte pela arte’. Por 

outro lado, o historiador francês Edgar Quinet (1803-1875), também autor de várias obras (como La Moderne 

Grèce, 1830, e os artigos publicados na Revue des deux mondes, depois coligidos) e “herdeiro do iluminismo”, 

é um dos que retomam o estudo da revolução francesa de modo a encontrar, nas realizações da história da 

França, os princípios que fundamentaram a filosofia do final do século 18, como analisa Arlenice Almeida da 

Silva. Mas, diz ela, “o que mobiliza Quinet é a inquietação com o presente, com a ‘reacionária e ao mesmo 

tempo próspera’ década de 1850, nas palavras de Hobsbawm, com uma França que se move pelo 

mimetismo e pela repetição; o desapontamento com uma classe que abandonou a revolução, defendendo 

princípios não enraizados em instituições, políticas que não se efetivam. É de uma época dominada por 

uma retórica vazia, na qual ‘a política entra em estado de hibernação’,
226

 que Quinet retoma a questão 

revolucionária, e uma história que deve ser ainda filosófica e não apenas narrativa. A base concreta 

resulta, pois, em um diagnóstico desolador, sintetizado, pelo autor, no divórcio entre pensamento e ação, 

situação na qual o primeiro gira em falso ao afirmar-se como ecletismo e a segunda decorre de gestos 

                                           
226

 Nota de Silva: “Para Hobsbawm, após a última revolução geral no Ocidente, ou seja, 1848 [queda de Louis-Philippe e 
ascensão de Louis-Napoleon Bonaparte, o Napoleão III, na França], uma extraordinária expansão econômica marcaria as 
décadas seguintes, com várias concessões ao liberalismo econômico. A era do desmedido avanço econômico pode ser 
caracterizada pelo crescimento mundial do mercado e da taxa de emprego. O progresso estava espalhado geograficamente, 
apesar de desigual, resultando em um refluxo nos ideais revolucionários e em uma atitude de acomodação e letargia” (Eric 
HOBSBAWM, A era do capital, 5ªed., São Paulo: Paz e Terra, 2000).      
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inoperantes, frutos de apatia e repetição” — “o que significa que o ponto de vista sobre o presente não é 

omitido, mas é o eixo em torno do qual cresce sua reflexão sobre o passado” [SILVA-2].
227

 

Para os adeptos da arquitetura clássica, Quinet é uma lufada de ar fresco, pois os arquitetos têm os pés 

assentados no presente ao buscar motivação na raiz mais pura do neoclassicismo francês iluminista do século 

18, ou seja, os partidários da escola neoclássica acadêmica ganham fôlego ideológico em sua oposição à base 

filosófica da escola eclética. Jacques Ange-Gabriel, Boffrand e os Blondel, por exemplo, são revisitados. Novas 

descobertas arqueológicas são, para os que persistem, um reforço do espírito clássico, embora também sejam 

fontes de interesse, dentro de um leque historicista, para os ecléticos. Anuncia o Magazin Pittoresque de 1851: 

“A descoberta dos templos gregos de Paestum despertou grande entusiasmo entre os arquitetos, e 

exercerá momentaneamente uma grande influência sobre a arquitetura”.
228

 

Na Academia de Belas-Artes do Rio de Janeiro, o gosto oficial permanece sendo o clássico, mas o entendimento 

social do neoclassicismo não é unívoco; as rupturas no fio condutor das ações acadêmicas dificultam o diálogo 

com as esferas administrativas de poder decisório nas ações empreendidas no espaço urbano, ainda geridas, 

em grande parte, por engenheiros militares egressos da Academia Militar e depois por engenheiros militares e 

civis da Escola Central (1858) e de suas ramificações, a Escola Militar e a Escola Politécnica (1874).
229

 A 

proposta de priorização das artes e ofícios de Araújo Porto-alegre (1850, 1855) e a própria criação, por 

Bethencourt da Silva, da Sociedade Propagadora das Belas Artes (1856), com aulas específicas para os artífices, 

são tentativas de empreender contato sistemático com as camadas mais populares que atuam efetivamente 

nas construções da cidade, ou seja, o discurso é progressista e apregoa o desenvolvimento industrial, mas a 

                                           
227

 Segundo Arlenice Silva, “Quinet é pouco citado na historiografia contemporânea sobre a Revolução Francesa. Mas 

algumas referências são encontradas em F. Furet, J. Godechot e Alain Rey, para citar apenas algumas indicações. Para Furet, 
Quinet sempre foi um típico filósofo republicano, apesar de estar mais à esquerda no movimento republicano; seu espírito 
de não-conformismo e um marcado pessimismo o tornaram mais libertário que liberal” (F. FURET, Quinet, in Dicionário 
Crítico da Revolução Francesa, de F. FURET e M. OZOUF, Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1989). “Já para Godechot, Quinet 
foi um grande democrata, de viés nacionalista, principalmente ao denunciar o engodo do Consulado e ver em Napoleão um 
adversário das liberdades civis” (J. GODECHOT, Europa e América no tempo de Napoleão, São Paulo: EdUSP, 1984). “Alain 
Rey, por sua vez, não hesita em ver na obra de Quinet uma forma de história ideológica e não narrativa, uma autêntica 
filosofia da história. Para ele, Quinet faria parte de uma corrente humanista, cujos pressupostos seriam uma filosofia da 
revolução democrática, liberal e, fundamentalmente, antiterrorista” (Alain REY, Révolution: histoire d’un mot, Paris: 
Gallimard, 1989). 
228

 Artigo Études d'Architecture en France [CHARTON-2]. 
229

 A Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho, instalada na Casa do Trem de Artilharia (1792), torna-se a 

Academia Real Militar (1811), Imperial Academia Militar (1822), Academia Militar da Corte (1832), Escola Militar (1840) e 
Escola Central (1858) [IME], transferida para o largo de São Francisco, para o “primeiro prédio construído no Brasil para 
abrigar uma escola hoje dita superior” e cujo ensino abrange “três cursos distintos: um curso teórico de Ciências 
Matemáticas, Físicas e Naturais, um curso de Engenharia e Ciências Militares, e um curso de Engenharia civil voltado para as 
técnicas de construção de estradas, pontes, canais e edifícios, ministrado aos não-militares, ou seja, aos civis que 
frequentavam as aulas. O nome civil ainda não tinha sido empregado, nem fora mencionado na Carta Régia que instituiu a 
Academia” [EP]. Em 1874, a Escola Central se ramifica em duas escolas: subordinada ao Ministério da Guerra, a Escola 
Militar da Praia Vermelha (1874) se muda para Realengo (1904), se torna Escola de Engenharia Militar (1928) que funciona 
na Tijuca (1830), Escola Técnica do Exército (1933) instalada no Centro (1934) e no atual prédio da Praia Vermelha (1942), 
sendo criado o Instituto Militar de Tecnologia (1949) que se funde com a Escola Técnica no atual Instituto Militar de 
Engenharia (1959), que passa a admitir civis (1964) [IME]; subordinada ao Ministério do Império, a Escola Politécnica (1874) 
se torna Escola Nacional de Engenharia (1937), Escola de Engenharia (da Universidade do Brasil) instalada na Cidade 
Universitária (1965) e de novo Escola Politécnica (2003), da UFRJ [EP]. 
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intenção precípua é atrair os artífices e, por tabela, a população, para a arquitetura neoclássica acadêmica, que 

se distancia cada vez mais daquilo que se vê nas ruas. 

No círculo de Bethencourt da Silva, é muito nítida essa tendência. Em janeiro de 1856, em seu discurso na 

inauguração da SBPA, um dos mais proeminentes sócios e um dos articuladores da movimentação artística 

desde meados do século 19, o médico e intelectual Domingos Jacy Monteiro, acabado de chegar de viagem, 

cita expressamente Quinet ao se pronunciar sobre a situação de várias artes, inclusive a arquitetura brasileira: 

A arquitetura, essa verdadeira ciência, no dizer de Platão e Aristóteles, aos quais, com a 

medicina, servia de termo de comparação, quando queriam tratar de uma ciência vasta; essa 

arte, cujos monumentos, na frase do Sr. Edgar Quinet, são para a história da humanidade o 

mesmo que as ossadas fósseis são para a história da natureza,
230

 vai no maior desalento e 

abatimento, e sofre o maior desdém da parte da nação inteira. 

Os proprietários, em grande parte baldos de bom gosto, são os mesmos que se julgam 

habilitados para traçar riscos e levantar planos; ou, no caso contrário, dão essa incumbência 

a mestres de obras, hábeis muitas vezes para o que toca a construção, mas de ordinário 

leigos nas mais tênues luzes da arte. 

Todavia não é só a utilidade que se deve procurar; todo o útil pode ao mesmo tempo ser 

belo; já não exigiria que, por enquanto, se ocupassem da beleza somente pela beleza, senão 

que ao menos se unisse esta à utilidade. Mas não; quer-se construções — construções ! 

amontoem-se pedras sobre pedras, aglomerem-se tijolos sobre tijolos — que importa a 

ordem, a simetria? 

Daí resulta que as nossas habitações, geralmente, sem elegância exterior ou interior, contam 

apenas de um certo número de compartimentos, colocados indiferentemente, sem harmonia 

nem conexão, e nos quais não se respeita nem o gosto, nem as necessidades de família, nem, 

o que muito mais é, a higiene !  

E as municipalidades não têm arquitetos, nem tomam medidas para pôr cobro a estes 

desconsertos, para obstar ao afeamento das nossas cidades, e deixam sempre tudo para 

quando o remédio é já ineficaz ou muito duvidoso ! 

E por outra parte aqueles poucos indivíduos que desejariam talvez levantar um edifício em 

que a arquitetura representasse alguma coisa, recuam, lembrando-se de que, com o nosso 

sistema de lançamento, viriam sobrecarregá-los de tributos lançadores ignaros ou 

interessados, contra os quais não há quase apelação possível, e que de uma porta com duas 

colunas tirariam o corolário infalível de uma décima exorbitante. 

O governo mesmo do país, quando (o que rara vez tem sucedido), quando não aproveita 

velhos ou ruins edifícios, admite para os que manda por acaso construir, sistemas 

arquitetônicos que são verdadeiros arcanos. — E como não hão de as obras nacionais serem 

mesquinhas, quando, sem falar em todas as outras repartições, a própria das Obras Públicas 

acha-se em uma casa alugada, menos do que medíocre, e sem as acomodações 

indispensáveis?... 

Em suma, este objeto tem sido tão mal compreendido entre nós, que a arquitetura civil está 

entregue aos engenheiros militares, os quais, conquanto tenham certos conhecimentos, não 

têm estudado, como é mister, o belo da arte; e dá-se aos verdadeiros arquitetos apenas o 

papel passivo de desenhadores das ideias daqueles !... 
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 Nota de Monteiro: “Allemagne et Italie”. 
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Esse pronunciamento de Jacy Monteiro é essencial para a compreensão do estado babélico em que se 

encontra, em meados do século 19, o entendimento da arquitetura clássica nos meios oficiais, embora a base 

ideológica da arquitetura acadêmica disseminada por seu amigo Bethencourt da Silva nestes anos seja clássica 

e antieclética. No século 19, manifestações plásticas que atenuam o rigor neoclássico ou se contrapõem a ele 

(intencionalmente ou não) haviam surgido antes de 1850. Em 1856, Araújo Porto-alegre comenta o que vê nas 

ruas: 

O barroquismo, condenado há 15 anos como um delírio do espírito humano, está hoje outra 

vez em voga; mas não é somente a moda, a deusa soberana dos espíritos volúveis, que 

concorre para estas mudanças artísticas nos nossos tempos, mas sim aquele espírito de 

mobilidade da sociedade moderna, que faz hoje em cinco anos o que em outras eras se fazia 

num século ! 

Domingos Jacy Monteiro [M.]
231

 igualmente se refere, em 1857, a uma das novidades: 

Temos notado que há nessa nossa boa terra um gosto muito pronunciado pelo chapéu 

armado. [...] 

Na parte superior da frontaria de um edifício, quando não se quer empregar a corriqueira 

beirada, usa-se de uma peça chamada empena, que é triangular, segundo a forma natural do 

telhado com as vertentes para os dois lados. — Se, em lugar do telhado, há um terraço ou 

quer-se fingir que o há, emprega-se, em lugar da empena, o acrotério, faixa ou balaustrada 

(plate-bande dos Franceses). — Nos casos em que há um corpo central e corpos laterais mais 

ou menos extensos, é uso aplicar a empena ao corpo médio e correr uma faixa ou balaustrada 

por cada lado. 

Quando o gosto se estragou, e veio a arquitetura apelidada barroca substituir a bela e regular 

arquitetura, começou-se a adotar empenas arredondadas, e até com mais de uma curvatura. 

— Entre nós, sem dúvida pela apuração do gosto, pelo princípio da beleza das formas 

rotundas (que, na realidade, convêm monstruosamente ao nosso caso), aprecia-se e admite-

se mais a empena curvilínea e a pluricurvilínea. — Aqui é que está o chapéu armado ! 
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 Os seis primeiros números da Revista Brazil Artístico, da SBPA, publicam-se em 1857, saindo, em seguida, de circulação, 

provavelmente por falta de verba. Os principais redatores são Francisco Joaquim Bethencourt da Silva e o médico Domingos 
Jacy Monteiro, que assinam várias matérias; mas há outros redatores — como o médico, jornalista, escritor e professor do 
Liceu, Manuel Antonio de Almeida (1831-1861), autor de Memórias de um sargento de milícias que, no ano seguinte (1858), 
dirigirá a Tipographia Nacional. Há também matérias assinaladas apenas com as letras “B.” ou “M.”, inclusive um artigo 
escrito por “B. e M.”. Se as letras poderiam parecer, hoje, misteriosas (talvez nem tanto), não o são em 1857 e talvez a 
intenção nem seja, naquele momento, o anonimato: colocam-se as iniciais — que seriam de Bethencourt e Monteiro — 
como fazem hoje os redatores usuais de algumas colunas em periódicos. Domingos Jacy Monteiro [M.] seria o mesmo 
Domingos Jaci Monteiro que foi secretário do Conservatório Dramático Brasileiro, citado por MACHADO de Assis 
(Epistolário, Carta a Domingos Jaci Monteiro em 18.3.1864, in: Obra completa, vol.III. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1997) e 
organizador (1853) da 1ª edição da obra Poesias de seu amigo poeta Manuel Antonio Alvares de Azevedo. Além de ‘M.’ ser 
a inicial de seu sobrenome, há a questão do estilo (p.ex., uso recorrente de expressões em latim e de notas de referência, 
tanto nos textos assinados como nos textos com a inicial ‘M.’) e da temática, que, embora ampla, alude, não raro, a teatros 
e atores. A inicial ‘B.’, depreende-se como autoria de Bethencourt da Silva, pelos mesmos motivos (inicial do sobrenome, 
estilo) e também porque B. menciona, na Revista Brazil Artístico tomo II (Chronica Artística), ter-se referido antes ao 
mesmo assunto em artigo na Revista Brazil Illustrado, onde Bethencourt também escreve. O artigo com as iniciais B.e M., 
seria um texto conjunto ou, o que é mais provável, a divisão dos vários assuntos comentados na coluna Chronica Artística 
entre Bethencourt e Monteiro. O genial escritor Machado de Assis é amigo de Almeida — como lembra Alba Bielinski 
[BIELINSKI-3] — e sua relação com Jacy Monteiro provavelmente não é só profissional, já que comenta a obra de Alvares de 
Azevedo e é frequentador assíduo de teatro; certamente conhece Bethencourt e a turma da SPBA e do Liceu e é possível 
que figurem em suas crônicas. 
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Mas, não se contentando com isto, os nossos proprietários, ou os construtores vão além, e 

colocam na fachada das casas, não só o acrotério, como, sobreposta a este, uma empena 

arredondada ou retilínea, e ainda sobre esta, para coroar a obra, algum globo ou vaso ! Isto 

se observa por aí em grande número de edifícios, principalmente de construção moderna... 

Complementa Monteiro: 

Aos engenheiros da Câmara, ao diretor das obras do município-neutro — já que não há um 

arquiteto da cidade — não compete pôr um embaraço a essas e outras construções absurdas que 

por aí vão pululando como um andaço? 

O arquiteto e historiador Adolfo Morales de los Ríos (pai, 1858-1928) afirma, em 1911, que “devido à 

influência de Grandjean de Montigny, que por sua vez veio suceder à arte fina do Mestre Valentim, e mais 

tarde a de Porto-Alegre, na cátedra e na imprensa, de Bethencourt da Silva, de Magalhães e dos irmãos 

Jannuzzis, tivemos épocas progressistas em matéria de arquitetura”; trata-se de um tremendo elogio de 

Morales que se refere, em seguida, a milagres de equilíbrio e a repetições de estafados modelos decorativos no 

período pós-proclamação da república, “durante cujo prazo tantas coisas se fizeram às pressas e de fancaria, 

em matéria arquitetônica, abandonando-se o feio e forte, na frase dos nossos antigos construtores, pelo 

feio, fraco e baratinho (?) que caracteriza as modernas edificações” [RÍOS]. 

Ríos diz, como Porto-alegre, haver surgido, antes de 1850, “o mau gosto”, acrescentando-lhe “a intervenção 

gananciosa e nada arquitetônica do fazedor de frontispícios”:   [RÍOS] 

Às vezes, o rústico a cimento, o suíço a recorte de madeira, a cerâmica do Porto e as 

decorações de estuque de presunçoso gosto clássico se misturavam na mesma obra, a qual 

para cúmulo do disparate apresentava os seus vãos em feitio ogival [...], ao lado de pilastras 

dóricas, arredondadas nos cunhais dos edifícios, de cimalhas florentinas, de escadarias lusas 

e de quejandas monstruosidades ! Porto-Alegre, Bethencourt da Silva, Magalhães, Jannuzzi... 

muitos outros, protestaram. Não importava: o gosto público e até o oficial acompanhava o 

estucador. 

E descreve cenários de compoteiras em série e medalhões enormes, rematando: “Foi nesta época que se 

operou a reação inicial, devida, como é preciso que aqui conste, ao arquiteto brasileiro Magalhães e a 

Antonio Jannuzzi, como dantes, outra a reação fora devida ao arquiteto Bethencourt da Silva e a Caminhoá, 

vítimas de uma geração que os deixou isolados, aborrecidos e céticos do futuro da arte entre nós”; a reação 

“foi ainda mais acentuada pelo Dr. Pereira Passos, quando Prefeito e remodelador da cidade, proibindo as 

platibandas decoradas e obrigando as linhas retas, insípidas, no remate dos edifícios até que, como dantes, 

veio outro feitio novo cair no gosto do público” [RÍOS]. 

Tal referência de Morales de los Ríos a Bethencourt da Silva é bastante esclarecedora. Entre os anos 1850 e 

1870, Bethencourt procurara implementar, com a execução de seus projetos, sua visão idealizada da cidade: 

prédios de qualquer gênero primorosos, em ruas bem traçadas com equipamentos públicos disponibilizados 
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para todos — preocupação de cunho social que infelizmente não é extensiva a todos os arquitetos e 

engenheiros do governo de todas as épocas. Em meados da década de 1870, depara-se com barreiras, erguidas 

pelos acontecimentos e seus agentes, que acabam por mergulhar o arquiteto, na década de 1880 e nos anos 

seguintes ao golpe republicano, em um isolamento que não se limita a questões ideológicas sobre arquitetura: 

como seu amigo André Rebouças, ele provavelmente luta, embora com atuação mais discreta, pela abolição da 

escravatura (1888), mas é monarquista. Ainda tenta imprimir a marca acadêmica nas obras públicas em 1890, 

ano em que comunica ao diretor da Academia (13.8.1890) ter sido nomeado diretor das obras do Ministério do 

Interior [EBA-2]; na verdade, apenas continua por pouco tempo na função de antes, pois logo, com a nova 

reforma ministerial, aposenta-se aos 61 anos como arquiteto do governo (19.4.1892) [ver 6.1]; seu derradeiro 

projeto parece ter sido o do prédio do Liceu (1893).  

No campo do ensino de arquitetura, inclusive, há problemas. Bethencourt é o terceiro professor de arquitetura 

civil (1838-1888) da Academia, na sequência de Grandjean de Montigny (1816-1850) e de Job Justino de 

Alcântara (1850-1858).
232

 Sua aposentadoria na AIBA movimenta os alunos [EBA-2], pois paira a ameaça de 

extinção do curso. Conforme assinala Helena Uzeda, “já antes da destituição do Império, o curso que 

formava arquitetos na ENBA começara a sofrer uma redução em seu número de alunos, talvez como 

resultado da forte concorrência exercida pelo curso de arquitetura civil que passou a ser oferecido pela 

Escola Politécnica do Largo de São Francisco. Não podemos esquecer que esta prestigiosa instituição da 

Corte, tradicional na formação de engenheiros militares, viria a fornecer alguns dos principais líderes ao 

golpe republicano, o que lhe conferiu maior admiração e poder”. 

Ser engenheiro-arquiteto parece mais atraente à sociedade oitocentista tradicional do que ser arquiteto-

artista, e é sob o amparo deste preconceito que se prepara uma investida contra o curso de arquitetura da 

Academia das Belas-Artes. Um de seus protagonistas é o engenheiro alemão naturalizado brasileiro Ludwig 

Theodor Schreiner; seu cenário é o Instituto Politécnico Brasileiro, onde profere seu discurso, e o ano, 1884 

[ROCHA-PEIXOTO]. A dissertação de Luiz Schreiner, em sessões em março e abril de 1884, trata da arquitetura 

do Rio de Janeiro e, em especial, das obras do edifício da nova praça do Comércio [RE-1]. Comenta Gustavo 

Rocha-Peixoto que “o discurso de Schreiner contrapunha-se sem referir-lhe o nome a Francisco Joaquim 

Bethencourt da Silva, um dos mais ativos arquitetos no Rio de Janeiro do s. XIX e que — a par do pecado 

capital de ser antigo aluno da Academia Imperial — tornara-se desafeto pessoal de Schreiner após sério 

entendimento por ocasião das obras da 3ª Praça do Comércio do Rio de Janeiro projetada por Bethencourt 

da Silva e cuja obra fora iniciada por Schreiner”. 

Contemporâneo dos acontecimentos, o crítico de arte Felix Ferreira relata que Luiz Schreiner, autor de um 

projeto de “fachada vulgaríssima” (“onde a grandeza, a arte e a originalidade desse edifício?”) que não 

vence o concurso para a nova sede da Biblioteca Nacional, por algum tempo estivera encarregado de executar 

                                           
232

 Cf. Quadro 5 — professores, por disciplinas, in: Revista 19&20, acesso (nov.2010) em <www.dezenovevinte.net/ensino 

_artistico/aiba_ensino_arquivos/ quadro05.pdf>. 
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algumas das decorações internas desenhadas por Bethencourt para o prédio da praça do Comércio (atual 

CCBB) [FERREIRA]. 

Schreiner propõe, ao fim da última dissertação, as bases de um programa de ensino de arquitetura no Brasil — 

proposta acolhida para estudos na sessão de 30.4.1884 [RE-1] e aprovada na sessão de 19.12.1884 do Instituto 

Politécnico [RE-2]. Diz Helena Uzeda que, nessa ocasião, Schreiner encaminha “ao Instituto Politécnico 

Brasileiro o pedido de extinção do ensino de arquitetura da Academia carioca” e, “seis anos depois, 

durante a reforma republicana, seria o próprio diretor da instituição, Moreira Maia, que aconselharia a 

exclusão do ensino de arquitetura dos cursos acadêmicos: ‘Parece-me, pois, de bom e acertado alvitre 

deixar para mais tarde a criação do curso, por ora de todo dispensável’
233

“. O fechamento do curso de 

arquitetura só não se concretiza, diz ela, devido à intervenção dos professores Rodolfo Bernardelli e Rodolfo 

Amoedo, cuja proposta de reforma o mantém, sendo interessante notar que as aulas de arquitetura, sem 

titular após a aposentadoria de Bethencourt da Silva, são ministradas por dois professores suplentes, 

“ironicamente, dois engenheiros: André Pinto Rebouças, professor da Escola Politécnica e Adolfo Del 

Vecchio”. Não se pode deixar de sinalizar para uma possível atuação, no bastidor, de Bethencourt da Silva 

nesse cenário de rebuliço. 

Entretanto, o comportamento discreto e modesto do arquiteto, talvez reforçado pela convivência com 

Grandjean, dificulta a compreensão de sua obra arquitetônica, favorecendo entendimentos estereotipados. 

Conforme anteriormente mencionado, associando-se os comentários do arquiteto em seus ofícios a outras de 

suas declarações, tem-se uma visão mais realista de sua obra, mas ainda assim reduzida, pois ele pouco 

registra, em seus escritos, o que pensa sobre arquitetura. Declara que os arquitetos que mais admira são 

Grandjean e Palladio, mas se pode acrescentar, por exemplo, o nome de Rabello, parceiro dileto em alguns 

projetos e mencionado por ele como um dos mestres que construiu o Hospício de Pedro II [ver 5]. 

Em sua atuação como arquiteto, há, decerto, um componente idealizado da antiguidade e do renascimento 

que ele mesmo tem dificuldade em sustentar. A oposição neoclássica ao ‘barroquismo’ não tem a força da 

oposição renascentista ao ‘medievalismo’. 

Bethencourt tem elos culturais e pessoais com a França: Grandjean, a ascendência da família materna. E a 

França continua em evidência, em vista também da fabulosa repercussão que tem a remodelação empreendida 

em Paris por seu prefeito, o advogado e barão Georges-Eugène Haussmann (1809-1891), o “artista demolidor” 

de Napoleon III [WIKI] que inspirará Pereira Passos, e por se tratar, ainda, de uma época de muitas 

encomendas a Paris. É interessante notar, inclusive — e alguém provavelmente já deve ter comentado isto —, 

como a apreensão do renascimento da era moderna (séc.15-16) se torna uma experiência concreta na era 

contemporânea, alterando realmente o pensamento sobre arquitetura e urbanismo no século 19. De um lado, 
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 Nota de Uzeda: Notação nº 711, 1890 (Arquivos do Museu D. João VI / EBA-UFRJ). Cópia de ofício do diretor da 

Academia ao ministro da Instrução Pública, Correios e Telégrafos, informando a posição da Congregação frente ao projeto 
de reforma da Academia, realizado pela comissão encarregada pelo Ministério do Interior, e enviando projeto substitutivo. 
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a visão da cidade ideal, muito refletida no ponderado período neoclássico, explode, por assim dizer, na 

necessidade de concretizações imediatas de novos desenhos urbanos das cidades, sob o clima de rapidez da 

era industrial; o outro lado da mesma moeda poderia ter gravado, na superfície, o dito popular de que “a 

pressa é inimiga da perfeição”, criando um paradoxo e uma oposição ao espírito do período renascentista, 

traduzida também pela banalização da concepção da arquitetura e da ornamentação. 

Bethencourt da Silva, pertencendo ao grupo cada vez mais reduzido de arquitetos que têm a reflexão sobre 

cada projeto como norma, é um dos que vivencia esta fase de intensas transformações sem saber, exatamente, 

o que fazer, além de persistir fazendo aquilo em que acredita e empreender pesquisas plásticas que nem 

sempre poderiam ser qualificadas como parte da gramática clássicas, embora ele não se distancie dela. O clima 

neoclássico é nutrido pelos próprios projetos de Grandjean, que o brasileiro usa em suas aulas de arquitetura 

na Academia [EBA-2], pelo contato com gravuras e esculturas de artistas da escola neoclássica e pelas 

recorrentes citações à arte e aos artistas da antiguidade e do renascimento. 

Talvez refaça percursos revendo exemplares da arquitetura de influência clássica na cidade do Rio de Janeiro, 

sobretudo prédios de Grandjean e de seus discípulos, ou do arquiteto de Pedro I, o francês Pierre-Joseph 

Pézérat (1800-1872). Mas não há como ficar indiferente às transformações que percebe na cidade. Tais 

impressões diretas, sentidas ao vivo, mesmo quando sutis, são, em geral, mais profundas do que arrazoados 

teóricos. 

A rua de São Joaquim, dividida em Larga e Estreita, onde se situa a Igreja que lhe dá nome, faz parte da rotina 

do arquiteto: no consistório da Igreja de São Joaquim funciona o Liceu, por vinte anos (1858-1878). É uma 

lembrança perdida: o templo é demolido (1902) nas obras de melhoramentos de Pereira Passos, pois fica bem 

no meio da rua que será alargada e se tornará a avenida Marechal Floriano. Mas, entre 1858 e 1878, 

Bethencourt da Silva caminha da Igreja de São Joaquim até a Academia de Belas-Artes, cujas imediações ele 

conhece muito bem, pelo menos até se jubilar como professor em 1888 — ano também em que a rua da 

Guarda Velha passa a se chamar avenida Treze de Maio, homenagem à lei Áurea. O trajeto entre a travessa 

Leopoldina (atual Belas Artes) e a então longa e estreita rua da Guarda Velha (que se tornará mais curta e larga, 

com a desmontagem do chafariz da Carioca e a ampliação do largo) torna-se recorrente: em 1872, ele vai 

trabalhar na Secretaria e Ministério do Império, no número 3, e, em 1878,
234

 o Liceu se muda para a mesma 

rua, onde permanece até a construção de sua sede própria na avenida Rio Branco (1910-1926) [BIELINSKI-4]. 

Logo o ministério se muda para a praça Tiradentes e outros caminhos se afiguram em seu cotidiano.  
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 Em ofício (29.12.1877) dirigido ao ministro, Bethencourt informa que estão quase no fim as obras e solicita autorização 

para proceder à pintura externa do prédio “para onde tem de transferir-se o Imperial Liceu de Artes e Ofícios” 
[BETHENCOURT-9]. 
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Igreja de São Joaquim, lith. Instituto Artístico.  
in MACEDO e BIELINSKI-4 

 
 

Prédio do Liceu e SPBA na rua da Guarda 
Velha. Foto Marc Ferrez, 1885, in BIELINSKI-4 

 

A rua da Guarda Velha, aberta nos idos 

coloniais, é, então, um dos polos boêmios da 

cidade. O Liceu, conta Nelson Costa, ocupa o 

importante prédio na esquina com o antigo 

beco do Propósito (depois rua Barão de São 

Gonçalo, atual avenida Almirante Barroso); 

diz Vieira Fazenda que foi construído (1815-

1816) por José Lobato, guarda-joias de João 

VI (o qual lá residiu), e nele funcionaram 

várias instituições [VIEIRA FAZENDA-3]. Nesta 

rua que serve de cenário a Machado de Assis para seu conto A cartomante funciona “talvez a primeira fábrica 

de cerveja do Brasil, inaugurada em 1863”, a ‘Cervejaria da Guarda Velha’, como a chamam, que coloca 

mesas no jardim e contrata músicos, originando o Café-Concerto da Guarda Velha [PACINI]; ali situam-se 

também o “circo olímpico, do Bartolomeu, depois Teatro Lírico, ex D. Pedro II e a Imprensa Nacional, 

destruída por um incêndio”, lembra Nelson Costa. 

A partir da página seguinte, dispõe-se um grupo de edifícios que de algum modo fizeram parte da vida de 

Bethencourt da Silva: estão no seu percurso diário, ou ele realiza obras ali ou na vizinhança. Alguns passam por 

grandes transformações, no espírito daquela cultura da administração pública de evitar despesas e o tempo de 

espera por construções inteiramente novas e preferir reformar uma obra existente, adaptando-a ao novo uso e 

dotando-a, nas vistas para a rua, de uma ‘atualização estética’ com elementos que induzam à apreensão 

imediata da mudança de prédio particular para prédio público. Nem sempre a remodelação externa indica a 

função específica; mesmo nos edifícios novos, não raro a reforma se limita à inserção de estátuas e de 

trabalhos escultóricos com respectivos atributos e a providenciais inscrições tipográficas nas fachadas. Às vezes 

há profusão e até mesmo sobreposição de ornatos. Mas isso, naturalmente, não é regra; muitas instituições 

mudam de sede, ou de sala, tão rapidamente que sua passagem pelo edifício, efêmera, não deixa marcas. 
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Largo do Paço, 
com Paço 

Imperial em 
primeiro plano e 

conjunto do 
Carmo ao fundo 
(Palace Square, 

West Part), 
gravura de Alfred 

Martinet (publ. 
Heaton & 

Rensburg).. 
Coleção FBN, 

post. 1841 (ano 
em que Martinet 

chega) e ant. 
1854 (ano em 

que passa a 
trabalhar com 

Robin) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista do largo. 

Foto Marc 

Ferrez, post. 

1877 (detalhe) 

 

 

 

LARGO DO PAÇO (depois praça D. Pedro II, atual praça XV de Novembro) e CONJUNTO DO CARMO. Como parte dos preparativos 

para a chegada da corte portuguesa ao Rio, o vice-rei conde dos Arcos mandara construir dois passadiços na casa dos Vice-Reis 

(ascendida à condição de Palácio Real), interligando-a, um, com o prédio da Câmara (que deixava de ser Cadeia, transferindo-se 

os presos), outro, com o Convento do Carmo, onde se acomodaria a família real (sendo levados os carmelitas para o Hospital dos 

Barbonos) [VIEIRA FAZENDA-3]. O projeto não executado de Grandjean para um novo Palácio Imperial estenderia a construção 

sobre o largo do Paço, criaria uma praça semicircular no lugar do Convento e seguiria pela rua (projetada) do Imperador até a rua 

do Cano, onde terminaria em outro semicírculo na esquina com rua da Vala (atual Uruguaiana); ocuparia, assim, o largo que já 

fora terreiro dos carmelitas (empenhados em não permitir construções à sua frente [VIEIRA FAZENDA-4]). Em 1857, durante as 

obras de urbanização da rua do Cano (cuja inauguração a nomeia de Sete de Setembro), ao invés de executar as instalações 

previstas como subterrâneas (segundo consta) no projeto de Bethencourt da Silva (1856), que vencera o concurso, resolve-se 

prolongar a rua até o largo do Paço: seguem-se demolições e a construção de outro passadiço (diz Cruls que era de ferro) ligando 

a antiga residência da rainha Maria I (falecida em 1816) à Capela Imperial (ex-Real), para que a família imperial não precise 

circular na rua (assinala Nelson Costa). Os dois passadiços do Convento figuram no mapa arquitetural de Fragoso (1874); o ligado 

ao Paço tem dois arcos que teriam sido construídos por questões de segurança, ainda no tempo de João VI [VIEIRA FAZENDA-4]. 

Na gravura de Martinet (déc.1840), ainda se vê o corpo existente entre a antiga torre do Carmo e o Convento, demolido na 

década seguinte. Na fotografia de Ferrez, vê-se parte do Convento, o passadiço, a torre e o templo da Igreja do Monte do Carmo 

(antes da remodelação no início do século 20) e a Ordem Terceira do Carmo. 
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Mapa Architectural de 
João Rocha Fragoso, 

1874. Coleção FBN 
(detalhe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IGREJA DE NOSSA SENHORA DO MONTE DO CARMO (rua Direita, atual Primeiro 

de Março). A feição da igreja do Monte na foto anterior deve-se ao “engenheiro-

arquiteto” português de ascendência francesa Pedro Alexandre Cavroé (1776-

1844), que, ao retomar, no século 19, as obras paralisadas (1749-1752, 1796-1797) 

desenvolve novo projeto e dirige a execução [MAURÍCIO]. Observa Paulo Santos 

que, além de obras internas, Cavroé, arquiteto do Senado da Câmara (1824) e 

arquiteto da Capela Real (1825), dota o frontispício do terceiro corpo com frontão 

de inspiração italianizante [SANTOS]. Na condição de arquiteto da Casa Imperial, 

Bethencourt realiza, depois, obras na igreja com inserção de claraboia (1873-

1874), além de construir, na Capela Real, monumentos funerários para as exéquias 

de membros da família real. Outras obras se seguem nos séculos 19 (quando se 

ergue a torre) e 20 (como a reconstrução da torre por Raphael Rebecchi). Seria o 

único templo colonial erguido todo em pedra [CZAJKOWSKI-2].                

 

Postal. 
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IGREJA DE SANTA CRUZ DOS MILITARES (rua Direita, atual Primeiro de 

Março). O templo ergue-se no local do antigo forte ou bateria de Santa Cruz e 

da ermida que o sucedeu (1628), sob risco atribuído ao brigadeiro José 

Custódio de Sá e Faria (1710-1792), que teria dirigido o começo das obras 

(1780-1811) [MAURÍCIO]. O engenheiro militar viajava muito e, estando com 

70 anos quando a obra se inicia, provavelmente delegou a tarefa a um mestre 

de obras que a continuou e terminou. É sempre lembrada a inspiração, para o 

risco deste templo, na Igreja do Gèsu (1568-1584) em Roma, projeto e obra 

de Giacomo della Porta continuada, com modificações, por Vignola.              

 

Fachada. Foto Vera Voto, ant.2000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IGREJA DE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA (atual praça Pio X). 

Sucede à reedificação da primeira ermida este novo templo (1775-

1811), cuja obra prossegue, com paralisações, até 1860, quando 

se decide construir a cúpula com desenho de Waehneldt, que, 

após iniciar a base do zimbório e a balaustrada de mármore, 

adoece e deixa a obra (1865-1868); a seguir, Bethencourt da Silva 

apresenta novo desenho, já que a Irmandade desistira do primeiro 

projeto, mas sua proposta de fazer a cúpula em madeira e ferro 

não é aceita e ele apenas continua as obras na base do zimbório. 

O engenheiro Daniel Pedro Ferro Cardoso entra em cena em 1870; 

faz outro desenho para a cúpula e, neste ano, assenta no alto as 

oito estátuas, mas a obra só é concluída por Evaristo Xavier da 

Veiga (1874-1877), com uma cúpula em pedra de peso 

aproximado de 630 toneladas; quem conta é Augusto Maurício. O 

aspecto imponente da Candelária é reforçado pela cúpula e pelo 

reordenamento do espaço urbano por ocasião da abertura da 

avenida Presidente Vargas, conferindo-lhe destaque no eixo da 

nova avenida.               

 

 

 

 

 

Fachada principal e cúpula em vista 
tomada da lateral direita. Fotos Claudia 

Girão, 2008 e 2014 
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IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA (praça Duque de Caxias, atual 

largo do Machado). Projeto do engenheiro militar alemão Julius Friedrich Köeler 

(1804-1847) em parceria com o arquiteto francês Charles-Fotoilipe Garçon 

Rivière, cuja execução entre 1842-1872 [MAURÍCIO] não é acompanhada por Köeler, que falece precocemente; o acréscimo 

posterior da torre, reza a lenda, foi solicitado pelos próprios fiéis, que consideravam o aspecto do edifício sem torre 

assemelhado a um templo pagão (leia-se ‘greco-romano’). Na foto da direita, vê-se apenas a parte central da igreja, 

posicionada, conforme o projeto de Köeler, no mesmo eixo da praça, cuja vegetação arbórea, porém, não deixa ver que a 

frente se prolonga por ambas as laterais com batistérios autônomos de planta circular, à semelhança de tempiettos. O 

desenho da esquerda é a fachada do projeto que José Domingos Monteiro propusera para o templo (1840). É de praxe 

lembrar a inspiração na Madeleine de Paris, erguida no século 18, mas há uma nota ibérica que talvez não tenha sido 

pensada inicialmente: o trabalho escultórico no tímpano do frontão é feito em Paris pelo artista espanhol Francisco Mutido, 

“lembrando a Criação da Virgem, copiado de um quadro célebre existente na Academia de Belas Artes de Lisboa” 

[MAURÍCIO].                  Projeto (não executado) de Monteiro, 1840 (detalhe). Coleção AHEX   e    Foto Vera Voto, ant.2000 

 

PALÁCIO IMPERIAL DE PETRÓPOLIS (rua da Imperatriz), hoje 

MUSEU IMPERIAL. Projeto do mesmo Julius Friedrich Köeler 

(1804-1847) com modificações na frontaria pelo arquiteto 

italiano Cristoforo Bonini (diz Pedro Calmon, com base em 

matéria na revista O Universo Ilustrado, 30.1.1859), o palacete 

é levantado como residência campestre de verão para Pedro II. 

Com o falecimento de Köeler (1847), as obras (1845-1862) são 

continuadas pelo engenheiro militar, arquiteto e pintor 

Guillobel e pelo arquiteto Rabello. Paulo Santos atribui o 

projeto a Guillobel, e o acompanhamento das obras a Rabello, 

que se incumbe também da ornamentação em estuques do 

salão de baile, porque Guillobel atrasou os desenhos. 

Bethencourt, em 1872, vai a Petrópolis uma ou duas vezes por 

mês, para acompanhar obras que realiza no palácio [EBA]. 

 

 

 

 

 

Vistas da fachada principal, 
Fotos Revert Henrique 

Klumb, 1860 (detalhes). 
Coleção FBN 
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PALÁCIO DE SÃO CRISTÓVÃO (Quinta da Boa Vista), hoje MUSEU NACIONAL. É um dos edifícios mais reformados no Rio de 

Janeiro oitocentista, desde as obras na casa de chácara de Elias Lopes, adquirida para residência de campo de João VI que 

acaba se tornando um paço alternativo, mais usado pelo príncipe regente que o da cidade. Após decorações do arquiteto 

português Manuel da Costa, recebeu intervenções de pendor gótico atribuídas ao arquiteto inglês John Johnston. As obras 

de Pézérat para lhe conferir feição neoclássica são 

interrompidas com a abdicação de Pedro I (1831) e 

uma curiosa justaposição de ‘estilos’ se mantém até 

as obras de Porto-alegre e de Theodore Marx, 

‘apagando’ as intervenções anteriores do português 

e do inglês [GIRÃO-3]. Bethencourt também 

participa de obras no palácio (remodelação da 

fachada, segundo alguns, sendo certo que constrói 

em um dos pátios internos o salão provisório (depois 

demolido) montado para a 1ª Assembleia 

Constituinte da República (1889-1890). O edifício do 

antigo Palácio de São Cristóvão, após a realização 

desta Constituinte, passa a sediar (1892) o Museu Nacional, fundado por João VI (1818) como Museu Real de História 

Natural, o qual funcionou no prédio adquirido ao barão de Ubá no campo da Aclamação (atual praça da República) até se 

transferir para São Cristóvão). Na sequência, vistas em 1808, 1822, 1821, c.1866, c.1893-1894 e 2008. 

 

Améliorations progressives du Palais de St. 
Christophe, (Quinta de Boa Vista), depuis 1808, 

jusqu’en 1831, lith. Thierry Frères sobre desenho de 
J. B. Debret, 1839 (detalhes de 1808, 1822 e 1831). 

Coleção FB. 
Vista geral. Foto R. H. Klumb, c.1866 (detalhe).              
Vista geral. Foto Juan Gutierrez, c.1893-1894 

(detalhe). Coleção MHN. 
Fachada principal. Foto autor não identificado, 2008 
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SOLAR DA MARQUESA DE SANTOS (rua do 

Imperador, atual avenida D. Pedro II), hoje MUSEU 

DO PRIMEIRO REINADO. Conta Gastão Cruls que a 

casa adquirida para residência de Domitila de Castro 

Canto e Melo fazia parte de uma fazenda jesuítica, 

sendo reformada e decorada sob o comando de 

Cavroé — com pinturas a fresco por Francisco Pedro 

do Amaral (decorador da Capela Imperial e dos Paços) 

— e inaugurada em 1827; as obras (1824-1827) 

[SANTOS] seguem o projeto de Pèzèrat [CZAJKOWSKI-

2]. A “Casa Amarela” é um dos solares mais bonitos 

de seu tempo, diz Cruls, lembrando que o prédio 

serve depois ao Serviço Nacional de Febre Amarela. 

Fachada. Foto Cristiano Mascaro, ant.2002 

 

 

PALÁCIO ISABEL (atual rua Pinheiro Machado), hoje ampliado no PALÁCIO GUANABARA. Não se sabe quem foi o arquiteto 

desta construção que era a residência do comerciante João Machado Coelho, mas Rabello, que atende à princesa Isabel, 

realiza obras de adaptação da casa como residência da princesa e do conde d’Eu (1865) [SANTOS], em um parque com 

jardins de Glaziou. Em 1889, 

o palácio passa do governo 

imperial à propriedade do 

governo republicano, serve 

depois de residência 

presidencial e, por fim, de 

sede ao governo estadual. O 

edifício é muito alterado na 

reforma (1908) que o 

prepara para hospedagem do 

rei de Portugal [SANTOS] — 

durante a Exposição Nacional 

de 1908 —, acrescendo-se os 

torreões laterais, outro 

pórtico e elementos na cobertura, além de obras internas.                                       Fachada. Foto R. H. Klumb, c.1865 (detalhe) 

 

PALÁCIO LEOPOLDINA (rua Duque de Saxe, atual rua General Canabarro). O palacete remodelado ao gosto neoclássico para 

a filha mais nova de Pedro II, 

Leopoldina, ao se casar com o duque 

de Saxe, dá novo nome à rua (antes 

Dona Januária). Após 1889 sofre 

reformas para ser utilizado pelo 

ministério da Guerra e em seguida 

pelo da Agricultura; abriga a Escola 

municipal Wenceslau Brás, de artes 

e ofícios, que passa ao ministério da 

Educação; este manda demolir o 

palacete na década para, no lugar, 

construir a Escola Técnica Federal 

Celso Suckow da Fonseca [GIRÃO-4]. 

Fachada. Foto R. H. Klumb, c.1866 

(detalhe) 



INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT NA URCA... 

 

 
 

289 

HOSPITAL DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA (rua 

Santa Luzia). O prédio colonial é ampliado e 

completamente reformado pelos engenheiros 

militares e arquitetos José Domingos Monteiro e 

Joaquim Cândido Guillobel (também pintor) e pelo 

arquiteto José Maria Jacinto Rabello; Monteiro é 

designado arquiteto das obras da Santa Casa e do 

Hospício de Pedro II; Rabello é posto à disposição do 

Ministério (1847) para dirigir as obras imperiais 

[SANTOS], subentendendo-se que somente aí ele 

participa da obra. Segundo Santos, baseando-se em 

Moreira de Azevedo, cabe a Monteiro o projeto geral, 

a Guillobel o risco da capela com zimbório (encimado 

por lanterna sustentando uma cruz) e a direção de 

obras fica a cargo de Rabello (1840-1852) e diz 

Moreira de Azevedo que o corpo da frente 

também “teria sido levantado” por Rabello 

modificando em alguns pontos a planta primitiva 

[SANTOS]. Esta ‘licença poética’ na execução 

parece ter sido uma característica criativa de 

Rabello. Foi, provavelmente, o fato de haver 

representação do edifício sem pórtico em pelo 

menos duas gravuras, que levou ao 

entendimento de ter sido Rabello o autor do 

projeto. O prédio nesta fase é visto, por 

exemplo, na gravura de Sisson acima 

reproduzida, e há outra muito semelhante, 

publicada em álbum por James Fletcher 

(Londres, 1866), que aparece no livro de Cruls 

(p.471). O pórtico teria sido desenhado e construído sob as ordens de Rabello em 1865 [CZAJKOWSKI-2] — ou a partir desta 

data, pois Bethencourt, antes de 1875, realiza obras no pórtico [BETHENCOURT-9] e em um dos salões do edifício [FABES].  

Fachada principal.   Gravura, lith. Sebastien Auguste Sisson, séc.19.    Foto R.H.Klumb, c.1865 (detalhe).  Ambas, Coleção FBN 

 

PRÉDIO DO HOSPÍCIO DE PEDRO II 

(praia da Saudade, atual avenida 

Pasteur), hoje PALÁCIO 

UNIVERSITÁRIO DA UFRJ. O projeto 

inicial é de Monteiro e Guillobel e a 

eles se junta Rabello em 1947, se 

consideramos os comentários de 

Paulo Santos (sobre o Hospital da 

Santa Casa), que complementa: no 

Hospício parece que Rabello 

desenhou a Capela (diz Pedro Calmon 

com base em noticia do Universo 

Iliustrado de 1858) e teria modificado 

o projeto de Monteiro na execução 

(segundo Moreira de Azevedo) 

[SANTOS]. Não há controvérsia sobre 

o período de execução (1842-1852) e parece correto atribuir a obra ao trio de discípulos de Grandjean, como até hoje se 

fez. Em poucas obras desta época é possível um trabalho em colaboração, com transmissão de experiências e mútuos 

aprendizados, conforme parece ter ocorrido nestas duas obras para a Santa Casa, o hospital e o hospício. Monteiro, mais 
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velho, é, então, provavelmente, uma espécie de mentor para Guillobel e Rabello, da mesma maneira que Rabello se torna 

um exemplo e um parceiro para Bethencourt. É interessante notar que o pórtico do Hospital da Santa Casa só é construído 

bem depois de terminado o prédio do Hospício e ser dada a obra do Hospital como concluída. Na Santa Casa, a construção 

é sólida, impõe-se pelos volumes; no Hospício, desenvolve-se um vocabulário ornamental e delicado. Não se trata de 

diferenciação de gênero, parece tratar-se apenas de uma questão de gosto e, talvez, de ambiente. As estátuas internas 

(Pedro II, José Clemente e imagem de São Pedro de Alcântara na capela) são de Fernando Pettrich [SANTOS] e talvez 

também o sejam as externas que pontuam a série de vasos e demarcam a modulação da fachada de janelas em arco com 

ordens superpostas, dórica e jônica, em que se destacam o pórtico em granito e a capela em recuo e elevada.              

Fachada principal. Gravura de Bachelier, lith. Victor Frond, 1861. Coleção FBN 

 

 

ESCOLAS DE INSTRUÇÃO PÚBLICA DA 

FREGUESIA DE SANT’ANA (praça da 

Aclamação, atualmente parte da avenida 

Presidente Vargas), hoje CENTRO DE 

REFERÊNCIA DA EDUCAÇÃO PÚBLICA da 

Cidade do Rio de Janeiro. O edifício é 

inaugurado em 1877, segundo Nelson 

Costa e Antenor Nascentes. Começa com a 

função de escola de instrução pública para 

alunos de ambos os sexos, mas a 

suspensão das obras (para redução de 

despesas) do prédio destinado à Escola 

Normal, na rua da Relação (projeto de 

Bethencourt), faz com que neste edifício 

da Freguesia de Sant’Anna funcione a 

Escola Normal. Torna-se depois a Escola Profissional Rivadávia Corrêa [COSTA-6]. Pouco depois de inaugurada, são 

realizadas obras, a cargo de Bethencourt (1879). Com a redução da área do campo de Santana e do logradouro praça da 

república (antiga praça da Aclamação) para abertura da avenida Presidente Vargas, o prédio, construído de frente para a 

antiga praça, resultou fronteiro à praça do Palácio Duque de Caxias; seu endereço agora é na entrada lateral.                              

Fachada principal. Foto autor não identificado, c.1911-1920. Coleção FBN 

 

 

ESCOLAS DE INSTRUÇÃO PÚBLICA DA 

FREGUESIA DA CONCEIÇÃO DA GÁVEA (atual 

rua Marquês de São Vicente), hoje ESCOLA 

MUNICIPAL LUIZ DELFINO. Conta-se que 

nestas terras, então da fazenda da família 

Pereira da Silva, o escravo liberto Zózimo 

improvisou, no alpendre da sede, uma 

pequena escola para filhos de escravos e 

pessoas sem posses (1861), ensejando o novo 

proprietário Antonio Francisco de Faria, 

presidente da Câmara Municipal, a doar o 

terreno ao município (1873) para erguer a 

escola [DECOURT]. Não foi identificado o 

autor do projeto desta pequena, mas bela 

casa, diferente, em sua tipologia, de todas as 

demais escolas que então se constroem — provavelmente, por se trará de área bem distante do centro, admitindo-se 

construção mais singela. Depois, Bethencourt realiza obras na casa (1880). 

Fachada principal. Postal, editor J.Costa. Coleção Maurício Thomaz de Araújo 
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ESCOLAS DE INSTRUÇÃO PÚBLICA DA FREGUESIA DE 

SÃO CRISTÓVÃO (campo de São Cristóvão), hoje 

ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS. Pouco se sabe 

sobre a construção desta escola, apenas que se inicia 

em 1872, “oferecida pelo comércio da Corte”, diz 

Nelson Costa [COSTA-6]. Há registro de obras 

posteriores por Bethencourt (1879). 

 

Fachada principal. Postal, editor não identificado. 
Coleção Octavio Victor Ribeiro do Espírito Santo Filho 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALÁCIO DA JUSTIÇA E NEGÓCIOS INTERIORES (largo do Rocio, 

depois praça de Pedro I, atual praça Tiradentes, esquina com rua 

Visconde do Rio Branco), antiga CASA DO VISCONDE DO RIO 

SECO. O solar oitocentista usado como residência (a partir de 

1812, segundo Decourt) por Joaquim José de Azevedo, o 

polêmico visconde do Rio Seco, estava alugado ao Club 

Fluminense quando é adquirido pelo governo imperial; para lá se 

muda a Secretaria/Ministério dos Negócios do Império (antes no 

prédio da Guarda Velha), após as obras de adaptação realizadas 

por Pereira Passos [SANTOS]. Informa André Decourt que a 

aquisição do prédio pelo governo se dá em 1876 e que o 

Ministério da Justiça funciona lá até 1930 [DECOURT]. É neste prédio que Bethencourt, lotado no Ministério do Interior da 

república, se despede do governo, durante o processo de reforma ministerial que pretende fundir os ministérios da Justiça, 

do Interior, e da Instrução Pública, Correios e Telégrafos. As adaptações, com inserção de terceiro piso, platibanda 

rendilhada, estátuas, revestimento de cantaria no térreo e outros elementos de evocação clássica eliminam a feição 

colonial do sólido casarão, visto em primeiro plano no detalhe da gravura, uma de suas raras representações [in 

CZAJKOWSKI-2]. A imagem maior 

é uma das fotografias da série de 

Luiz Musso (todas da coleção da 

Biblioteca Nacional) que retrata, 

nos anos 1910, os palácios dos 

ministérios e da prefeitura com 

respectivos titulares.  

 

 

Aspecto antes da remodelação, 
lith. autor não identificado. 
 
Fachada. Foto Luiz Musso, 
déc.1910. Coleção FBN     
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SOLAR DO CONDE DE ITAMARATY (rua Larga de São Joaquim, atual avenida marechal Floriano), depois MINISTÉRIO DAS 

RELAÇÕES EXTERIORES, hoje PALÁCIO DO ITAMARATY. Não se sabe ao certo quem é o arquiteto deste edifício construído 

como residência de Francisco José da Rocha 

Leão, o segundo conde de Itamaraty (1803-

1883), mas Rabello ali realiza obras (1851-

1855); segundo Paulo Santos, teria sido ele o 

arquiteto da fase final da construção e 

projetista do corpo anterior, que faceia com a 

rua. O prédio passa depois por reforma para 

adaptá-lo a sede de governo, a partir de 1902 

(fase de prestígio sob a liderança de José Maria 

da Silva Paranhos, o barão do Rio Branco, que 

acrescenta os corpos laterais), seguindo-se a 

remodelação (1927-1930) dos arquitetos 

Prentice e Floderer, inclusive a criação do 

edifício nos fundos (biblioteca e mapoteca), 

mas “com bom gosto” [SANTOS]. Consta 

também reforma em 1908 [CZAJKOWSKI-2].                         

Fachada. Foto Luiz Musso, 
déc.1910, coleção FBN 

 

PALÁCIO DA PRESIDÊNCIA (largo do 

Valterano, atual rua do Catete), hoje 

MUSEU DA REPÚBLICA. O palacete, 

residência de Antonio Clemente Pinto, o 

barão de Nova Friburgo, é construído entre 

1862-1864 (datas indicadas no gradil) sob 

projeto do arquiteto alemão Gustav 

Waedneldt (um dos quatro exibidos na 

exposição geral da AIBA de 1862). O imóvel 

passa à propriedade de uma companhia 

hoteleira (1890) e é de Francisco de Paula 

Mayrink (1891) ao ser desapropriado (1896) 

para servir de sede do governo da república, 

que se instala no ano seguinte, após a 

reforma empreendida pelo engenheiro 

Aarão Reis, que, auxiliado pelo artista 

Araripe de Macedo, dirige a execução de 

pinturas, decorações internas, jardins 

(execução de Paul Vilon, discípulo de Glaziou); em 1912, são 

substituídas as estátuas de figuras femininas, sobre a platibanda 

da fachada principal, por estátuas de águias de bronze (de Rodolfo 

Bernardelli) [SANTOS]. Paulo Santos considera que o edifício “se 

distancia dos padrões” neoclássicos, “abrindo caminho para o 

Ecletismo” [SANTOS]. Bethencourt já não está vivo quando são 

substituídas as estátuas clássicas, mas deve ter acompanhado de 

longe a reforma de Aarão Reis, que, ainda iniciante, fora seu 

colega no ministério: em 1875, era apenas fiscal das obras no 

Matadouro (Cf. Relação dos engenheiros que têm estado ao 

serviço do Ministério dos Negócios do Império..., 1875 

[BETHENCOURT-9]). 

Fachada. Foto Luiz Musso, déc.1910, coleção FBN 

Fachada. Foto de autor não identificado, c.1922, coleção Museu da República 
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PALÁCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL (rua 

Larga de São Joaquim, atual Marechal 

Floriano). Projetado por José de Souza 

Monteiro, com construção iniciada na década 

de 1870-1880, o prédio passa por reformas na 

época do então prefeito Pereira Passos [CRULS, 

SANTOS] e as obras posteriores de 1935 

acrescentam-lhe um andar e um anexo, cinco 

anos antes de ser demolido [TAVEIRA]. 

Segundo o índice catalográfico do Museu 

Histórico Nacional, o prédio situado na rua 

Larga (de onde a foto foi tomada), esquina com 

rua de São Pedro, é demolido para a abertura 

da avenida Presidente Vargas em 1942 [MHN]. 

 

PALÁCIO DA AGRICULTURA, INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO (praia da Saudade, atual avenida 

Pasteur), hoje sede da CPRM.  Já nos referimos 

a este edifício, vizinho do IBC, cuja construção 

se inicia com destinação à Faculdade de 

Medicina, interrompe-se, é retomada com a 

intenção de transformar o local em sede da 

Escola Superior de Guerra e só é concluída por 

ocasião da Exposição Nacional de 1908, quando 

se torna o Palácio dos Estados. É ocupado em 

seguida por setores do Ministério da 

Agricultura, Indústria e Comércio e abriga hoje 

o Museu da Ciência da Terra. O autor do 

projeto (1880), Antonio de Paula Freitas, 

também projeta os prédios da Imprensa 

Nacional e dos Correios (mais adiante) e, 

conforme mencionado [ver 4], o campus 

(projeto não executado) da Universidade de 

Pedro II na praia Vermelha (1880) e é colega de 

Bethencourt no ministério. 

 

PALÁCIO DA VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS (rua 

Dom Manuel). O Ministério da Agricultura, 

Indústria e Comércio havia funcionado neste 

edifício, que nos anos 1910 sedia o Ministério da 

Viação e Obras Públicas. Alguns atribuem o 

projeto a Pereira Passos. Como diz André Decourt, 

o prédio foi “demolido nos anos 40 para a 

construção de um prédio decô anexo do palácio 

Tiradentes, que foi demolido nos anos 70 para a 

construção do tijolão de vidro e granito que está 

ali destoando do resto da ambiência”.  A segunda 

obra deve-se à reinstalação da ALERJ no palácio 

Tiradentes, que já tem como anexo o prédio que 

sucedera ao da Viação. 

Fachadas. Fotos Luiz Musso, déc.1910. 
Coleção FBN 
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PRÉDIO DA ACADEMIA DE BELAS ARTES (travessa da 

Imperatriz, atual das travessa Belas Artes), antiga sede 

da AIBA que é adquirida pelo MINISTÉRIO DA 

FAZENDA. O prédio projetado por Grandjean para a 

Academia das Belas-Artes dispensa outros 

comentários e é incluído aqui, já com o segundo 

pavimento, por figurar como sede do Ministério da 

Fazenda na série fotográfica de prédios públicos por 

Luiz Musso, anos antes de ser ordenada sua demolição 

pelo mesmo Ministério (hoje, há um estacionamento 

de veículos no local). 

Fachada, Foto Luiz Musso, déc.1910, coleção FBN 

 

 

 

PRÉDIO DA ACADEMIA MILITAR (atual largo de São Francisco), hoje do INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS SOCIAIS DA 

UFRJ. Neste endereço a Academia Real Militar se torna Academia Militar da Corte (1832), Escola Militar (1840), Escola 

Central (1858), Escola Politécnica (1874) [EP] e Escola Nacional de Engenharia (1945) [EP]. Conta Nelson Costa, como muitos 

outros, que a construção aproveita, em 1811, as fundações da construção prevista para a nova Sé, erguendo-se as paredes 

com rapidez para instalar logo a escola. A primeira 

obra de remodelação, iniciada sob projeto de Pézérat 

(1826-1831), é interrompida, segundo Debret, em 

vista dos acontecimentos políticos [SANTOS] e não se 

sabe por quem é continuada. A segunda remodelação 

das fachadas — obra que Nelson Costa atribui ao 

brigadeiro Raimundo da Cunha Matos — pode ter sido 

realizada em 1853, ano referido como uma das 

reformas [CZAJKOWSKI-2]. Bethencourt também 

realiza obras no edifício (1878-1880). No século 20 há 

pelo menos duas grandes obras, com avanço do 

pórtico e acréscimo de um, depois mais outro piso, e 

são modificadas as molduras dos vãos, alterando 

completamente a escala e a composição do edifício. 

Indica-se também como sendo da mesma época o 

avarandado no pátio interno [CZAJKOWSKI-2]. 

Bethencourt não chegou a ver o acréscimo vertical. As 

árvores da foto da direita cresceram bastante e hoje 

encobrem parte da fachada. 

 

 

Fachada principal. 

Foto Marc Ferrez, c.1891 (detalhe) 

 

 

 

 

Foto autor não identificado, posterior a 

1945, pois já se lê na inscrição tipográfica, 

no frontão, o nome da “Escola Nacional de 

Engenharia”, criada em 1945 [UFRJ]. 
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IMPRENSA NACIONAL (rua da Guarda 

Velha, atual avenida Treze de Maio). Cabe 

ao visconde do Rio Branco a iniciativa de 

erguer sede própria para a Imprensa 

Nacional, no estilo “gótico inglês, do 

reinado de Isabel, motivado por ser o 

preponderante nas construções 

contemporâneas da invenção da 

imprensa, por Gutemberg”, diz Nelson 

Costa. O projeto é de Antonio de Paula 

Freitas, construído sob sua direção (1874-

1877) — usando tanto quanto possível 

produtos e serviços nacionais — e é 

demolido em 1938 após incêndio [COSTA-

6]. A escada que se vê na foto, à direita 

conduz, então, ao morro de Santo Antonio.                                          Fachada. Foto J. Gutierrez, 1893-1894. Coleção MHN 

 

 

 

PRÉDIO DA CASA DA MOEDA (praça da 

Aclamação, atual praça da República). hoje 

do ARQUIVO NACIONAL. Projeto (1853) do 

engenheiro-arquiteto Teodoro Antonio de 

Oliveira [SANTOS], cuja inovação se deve à 

presença de dois outros frontões nas 

extremidades da fachada, além do central. 

Atribui-se também o projeto e a construção 

a Teodoro de Oliveira e Antonio Francisco 

Guimarães Pinheiro (1868) [CZAJKOWSKI-2]. 

A Casa da Moeda só se muda para sua nova 

sede após a realização, no local da exposição 

nacional da indústria (1866), mas permuta o 

prédio com o Arquivo Nacional (1985), que 

está instalado do outro lado da praça, no 

prédio que fora construído com a destinação 

de Museu de História Natural e por onde também passara o Conservatório de Música, antes de se instalar na rua da 

Lampadosa [EM]. 

 
 

Fachada. Foto autor não identificado, 
1866 (detalhe). Coleção FBN 

 
Pátio interno do prédio da Casa da Moeda 

por ocasião da Exposição Nacional de 
1866. Foto Barbosa, 1866. Coleção FBN 

 
Escada em caracol exibida na mesma 

Exposição. Foto autor não identificado. 
Coleção FBN 
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PRÉDIO DO MUSEU IMPERIAL (praça da Aclamação, atual praça da República), hoje em estudo para abrigar centro cultural. 

O prédio teria pertencido a João Rodrigues Pereira de Almeida, o barão de Ubá, e foi adquirido pelo governo de João VI 

para instalação do Museu Real de História Natural (depois, Imperial, atual Museu Nacional da Quinta), com o intuito de 

abrigar as coleções da ‘Casa dos Pássaros’ [MORAES]. A partir de 1818, quando o imóvel passa à posse do governo, e por 

três anos, são executadas obras que o modificam e ampliam, sendo comprado o terreno contíguo, e outras reformas se 

sucedem em 1842 e 1870 [ABREU-2]. Neste período, funciona ali também, por um 

tempo (1848-1854), o Conservatório de Música [EM]. Em 1862 (foto acima), a casa 

ainda apresenta balcões e água-furtada. Em 1892, o Museu Nacional (ex-Real) se 

transfere para a Quinta da Boa Vista e se instalam no prédio da praça da República 

a Intendência Geral de Guerra e o Fórum Central do Rio de Janeiro; o projeto de 

remodelação do engenheiro Francisco Peixoto (que neste ano também faz obras 

no Instituto Benjamin Constant), com execução por Raphael Rebecchi (1905-1906), 

altera a feição do edifício com a elevação de mais um piso no corpo central 

[ABREU-2]. Em 1907, o prédio sedia o Arquivo Público Nacional, que passa a se 

denominar Arquivo Nacional (1911) [AN-2]; os setores do judiciário se mudam 

para o Palácio da Justiça na rua Dom Manuel (1926) e para o antigo edifício do 

Almirantado (hoje sede do Patrimônio da Marinha e do Museu Naval), na mesma 

rua (1940), e a Intendência de Guerra vai para o recém-inaugurado Palácio de 

Guerra na praça Duque de Caxias (1941), permanecendo no local apenas o Arquivo 

Nacional [ABREU-2], que permuta este prédio com a Casa da Moeda (1985), 

transferindo-se para a atual sede [AN-2]. O prédio acolhe, ainda, o Museu da 

Justiça (1988-1995) [ABREU-2] e em 2010 pensa-se em transformar o local em um 

centro cultural. 

Praça da Aclamação. Foto Rafael Castro y Ordonez, 1862 (detalhe). Coleção FBN 
Fachada. Foto Vera Voto, ant.2000 

 

PRÉDIO DO CONSERVATÓRIO DE MÚSICA (rua da Lampadosa, atual Luís de Camões), hoje 

CENTRO DE ARTE HÉLIO OITICICA. O Conservatório de Música (atual Escola de Música da 

UFRJ, depois de funcionar no prédio do Museu Imperial na praça da República (1848-1854), 

instala-se em salão na AIBA (1855-1872), quando passa a esta sede própria na rua da 

Lampadosa, esquina com Leopoldina, antes de se assentar (1913) no prédio que fora da 

Biblioteca Nacional, na rua do Passeio [EM]). O famoso Tribunal da Relação também 

funciona por lá. O prédio é construído no período 1863-1872, sob desenho do artista João 

José Alves, informa Nelson Costa. A composição da fachada voltada para a rua Imperatriz 

Leopoldina foi concebida por Alves tendo em vista a proximidade com a AIBA [CZAJKOWSKI-

2]. Bethencourt executa obras neste edifício (1879), que muito se assemelha à tipologia de 

alguns dos seus. Funciona também ali, diz Nelson Costa, o Conservatório Dramático 

Brasileiro (que fora dirigido, em certo tempo, por Jacy Monteiro, amigo de Bethencourt) e o 

prédio passa por reforma completa (1890), com auditório decorado por Bernardelli; tal 

reforma, possivelmente, conclui-se em 1895, empreendida por Sante Bucciarelli 

[CZAJKOWSKI-2].                                                                        Fachada. Foto Vera Voto, ant.2000 
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HOSPITAL DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE 

BENEFICÊNCIA DO RIO DE JANEIRO (rua do Amaro 

Velho, atual Santo Amaro). O projeto é do empreiteiro e 

“arquiteto do Príncipe de Joinville” Louis Hosxe [CRULS], 

que constrói a imponente entrada e o edifício (1840-

1858), que é “replicado” 40 anos depois à sua esquerda, 

no campus hospitalar; na fotografia menor, vê-se o 

original (esquerda) e a réplica [CZAJKOWSKI-2]. O 

frontão em arco de círculo, a maior novidade de Hosxe 

em meio a frontões retilíneos, não seria muito ao gosto 

de Bethencourt, já que contraria as regras clássicas 

quanto à disposição deste tipo de frontão no exterior e 

não foi usado por ele.  

 

Vista. Gravura de Alfred Martinet, séc.19. Coleção FBN 
Vista atual. Foto Vera Voto, ant.2000 
 

 

 

 

 

 

 

 

SOLAR DO CONDE DA BARCA (largo da Lapa, atual rua do 

Passeio). Ao adquirir o solar colonial, com terreno que ia até a 

rua dos Barbonos [VIEIRA FAZENDA-3], em 1811, Antonio de 

Araújo e Azevedo, o conde da Barca (1754-1817), instalou um 

horto [VIEIRA FAZENDA-5] e um laboratório químico no 

quintal e, no térreo (onde também havia lojas), “o maquinário 

tipográfico que trouxe de Lisboa, origem da Impressão Régia 

no Brasil”, diz Cau Barata. Com a morte do conde, o solar é 

arrematado pelo governo e ali se instala no segundo andar a 

Secretaria de Negócios da Justiça (1821-1889), que até 1852 

divide espaço com a Secretaria dos Negócios dos 

Estrangeiros; neste ano, a construção ainda de feição colonial 

é remodelada ao gosto neoclássico e, antes de 1897, é de 

novo reformada; em 1896, serve de sede ao 

Pedagogium e abriga a Academia Brasileira de Letras, 

que ali realiza sua primeira sessão (20.7.1897), e um dos 

salões é ocupado, em seguida (1899-1901), pela 

Academia de Medicina; em 1937, o prédio é demolido 

após um incêndio. Quem conta é Cau Barata, que 

reconstitui, em desenhos, a feição colonial e a 

remodelação. Mais adiante, na esquina com rua das 

Marrecas, havia a casa do brigadeiro Barbosa, erguida 

sob projeto de Grandjean [SANTOS, TAUNAY-2]. Nas 

ilustrações, o solar é o terceiro prédio (2 pisos). 

 

Largo da Lapa. Foto Rafael Castro y Ordoñez, 1862 
(detalhe). Coleção FBN 
 
Rua do Passeio. Foto Augusto Malta, 1906 
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PRÉDIO DA BIBLIOTECA NACIONAL (largo da Lapa, rua do Passeio), depois remodelado para 

abrigar a ESCOLA DE MÚSICA. O prédio, provavelmente, é uma construção existente que 

passa por obras de adaptação para abrigar a então Biblioteca Imperial. Entre 1862 e 1906 

(anos das duas fotos acima, ver primeiro prédio), o terceiro piso do corpo central é ampliado 

para as laterais e adicionada a platibanda (talvez, seguindo o que fez o Club Fluminense). 

Bethencourt realiza obras no edifício (1878-1880), possivelmente restritas a conservação. 

Com a transferência da Biblioteca Nacional para a nova sede na avenida Rio Branco, o 

Conservatório de Música, transformado em Instituto Nacional de Música (1889), muda-se 

para o edifício (1913), reformando-o em 1922 [EM]; Nelson Costa diz que a Escola instala-se 

ali em 1910, e que as obras se dão entre 1913-1922; esta última reforma corresponde à 

feição atual.                             Fachada atual. Foto autor não identificado. Coleção UFRJ 

 

PRÉDIO DO CASSINO FLUMINENSE (largo da Lapa, atual rua do Passeio), depois SEDE 

DO AUTOMÓVEL CLUB DO BRASIL. O projeto (1855) é, por vezes, atribuído a Araújo 

Porto-alegre, com obras posteriores (1903) de Louis Hosxe. No entanto, na virada para 

o século 20, esse empreiteiro e arquiteto do príncipe de Joinville (cunhado de Pedro II) 

estaria com idade avançada, ou nem estaria vivo. Compartilhamos da opinião daqueles, 

como Rodrigo Dalpian, que atribuem a Porto-alegre o projeto de um prédio residencial 

no local, reformado por Hosxe, a partir de 1854, para o Club Fluminense; Paulo Santos 

atribui o projeto a Hosxe (1855); Pedro Calmon cita Vilela dos Santos (1909) ao dizer 

que o “arquiteto Xoxe” (Hosxe) ganhou a obra. No local se instalam, a seguir, o Clube 

dos Diários (c.1900) e, depois, o Automóvel Club do Brasil (1924). A obra de Joseph Gire 

(1925) acrescenta a marquise metálica na fachada [CZAJKOWSKI-2], que ainda não 

existe na época das ilustrações do topo da página (segundo prédio). Segundo Paulo 

Santos, que a insere no grupo neoclássico, as reformas que sofreu não lhe retiraram as 

qualidades: a solução é franca e firme, de agradável modenatura e balanço de cheios e 

vazios [SANTOS]. Bethencourt, porém, considera-o um edifício ‘moderno’ no mau 

sentido, ou seja, para ele, o projeto que ainda está sendo executado em 1857 não 

segue as regras de composição da escola neoclássica, embora elogie o trabalho artístico 

no tímpano do frontão (“O Gênio do Brasil”), realizado por discípulos de Pettrich [B.-2].                                                   

Fachada atual. Foto Vera Voto, ant.2000 

 

PRÉDIO DOS CORREIOS (rua Direita, atual Primeiro de 

Março). O primeiro plano, diz Felix Ferreira, veio da 

Itália, foi executado mas não agradou. O projeto de 

remodelação coube a Antonio de Paula Freitas, 

completado em 1877, segundo o índice catalográfico 

do Museu Histórico Nacional. As esculturas na parte 

superior, alegoria da palavra escrita e da comunicação, 

são em cimento modelado [CZAJKOWSKI-3]. O frontão no alto da fachada foi retirado. 

Detalhe da escultura. Foto Vera Voto, ant.2000 

Fachada. Foto J. Gutierrez, 1893-1894. Coleção FBN 

 

 

 

 

PRÉDIO DO BANCO DO BRASIL (rua da Candelária, esquina com a da 

Alfândega). Projeto de Manuel de Araújo Porto-alegre ao qual a litografia de 

Bertichem não faz jus, conforme salienta Paulo Santos; é obra de 1850 

segundo Moreira de Azevedo, demolida (1935) para dar lugar ao prédio da 

Associação Comercial [SANTOS]. 

Fachada em lith. de Paul Bertichem, 1856 (detalhe) 
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PAÇO IMPERIAL (largo de Pedro II, atual praça XV de Novembro), hoje CENTRO CULTURAL PAÇO IMPERIAL. O brigadeiro 

José Fernandes Pinto Alpoim (1700-1765) projetara o prédio inaugurado (1743) como a segunda casa dos governadores 

[SANTOS]; adotado como Paço Imperial (1808), recebeu depois o terceiro pavimento e outras inserções, como a platibanda 

que se vê na gravura de 1862. Passa por outras reformas (sendo a mais grave, a de 1929, ao gosto neocolonial, como 

assinala Paulo Santos) e por obras de restauração 

que lhe conferem o atual aspecto. Em 1841, junto 

ao Paço, entre o adro da Capela Imperial e o 

passadiço, Araújo Porto-alegre projeta e monta, 

com a ajuda do carpinteiro Serafim dos Anjos, a 

varanda da coroação de Pedro II, construção com 

templo grego central e dois pavilhões laterais 

(Prata e Amazonas) [JC]. Embora efêmero, o 

evento impregna-se por muito tempo na memória 

coletiva: Bethencourt tem apenas dez anos na 

ocasião, mas Pedro Américo, que nem era nascido 

(1843-1905), a retrata em seu painel “Pax et 

Concordia” (1902). 

 

 

Vista da praça e do palácio, desenho J. B. 
Debret, lih. Thierry Frères, 1839 (detalhe). 

Coleção FBN 
 

Largo de Pedro II. Gravura de Louis Aubrun, 
1861 (detalhe). Coleção FBN 

 
 

Vista lateral. Foto Claudia Girão, 2006 
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Esta (talvez demasiado longa) digressão sobre alguns dos prédios já construídos e os que se constroem naquele 

tempo ajuda a contextualizar as principais obras de Bethencourt, comentadas mais adiante. Não foi 

identificado nenhum comentário do arquiteto acerca desses prédios, salvo quanto ao Cassino Fluminense, em 

1857 — caso interessante por demonstrar que o edifício hoje considerado, por vezes, como arquitetura 

neoclássica é referido por um acadêmico como Bethencourt da Silva como exemplo do ‘novo moderno’ que 

afronta as regras. 

O fato demonstra, inclusive, que Bethencourt, nos anos de 1850, é muito ciente de sua posição clássica e da 

observância dos cânones. Duas décadas à frente, ele se permite determinadas licenças arquitetônicas, embora 

permaneça leal à base neoclássica acadêmica. Deve-se ponderar, no entanto, que, a par de certamente 

conhecer tratados e manuais de arquitetura disponíveis em seu tempo, e de nossa tendência a querer 

‘descobrir’, sobre ele, intricadas influências conceituais e materiais, Bethencourt pode ser melhor caracterizado 

pela sua natureza investigativa, que pode levá-lo tanto a se debruçar por muito tempo sobre um projeto, como 

a apontar, objetivamente e de modo muito simples, uma solução imediata para o problema arquitetônico que 

percebe: acha que o interior da Igreja do Carmo é escuro, e coloca claraboias; substitui, em suas obras, as 

chamadas ‘tábuas de peito’ por guarnições de granito porque o material é mais resistente às chuvas; desenha 

pelo menos duas vezes as janelas do prédio do Instituto dos Cegos, com outras proporções, porque o resultado 

estético é melhor (embora o argumento que mais conte para o governo, ao se justificar, seja o da economia) e 

como ele também cria fazendo, para ele é natural realizar esses acertos durante a própria obra, conforme 

declara. Na prática, embora seja instruído, pelo Ministério, a projetar segundo o “gênero e estilo” adequados 

aos edifícios públicos (na expressão de João Alfredo, [ver 5]), segue sua própria estética e seu racionalismo 

decorre menos de postulados teóricos do que da obrigatória redução de custos, circunstância que explica 

certas soluções inovadoras. Conhece a fundo os planos e álbuns de desenhos italianos de Grandjean, 

provavelmente o álbum de Percier & Fontaine, gravuras de Piranesi e tratados de arquitetura clássica — tudo 

isso faz parte de seu mundo idealizado. Infere-se que, na medida do possível, mantenha-se atualizado sobre 

escritos e obras de arquitetura nas principais cidades do mundo. Entretanto, o corte de orçamento nas obras 

do império é mais determinante em seu fazer do que, por exemplo, as incursões do arquiteto e engenheiro 

francês Pierre-François-Henri Labrouste (1801-1875) pela estrutura de ferro, ou publicações como as dos 

arquitetos franceses Jean-Baptiste Rondelet (1743-1829)
235

 e Jean-Nicholas-Louis Durand (1760-1834)
236

. 

Observando, hoje, as coleções das bibliotecas brasileiras, é fácil incorrer em equívoco, se consideramos ter sido 

consultado um livro ou apreciado um desenho que naquele momento nem estava lá, ou se imaginamos 

inspiração de um arquiteto brasileiro em um edifício europeu que ele nunca viu, nem em representações 

                                           
235

 J. RONDELET, Traité théorique et pratique sur l’art de bâtir, Paris: chez l’auteur, 1802-1817 (c., o último tomo não tem 
data); o tratado em cinco tomos (oito livros) tem outras edições. 
236

 J. N. L. DURAND, Recueil et parallèle des édifices de tout genre, anciens et modernes: remarquables par leur beauté, par 
leur grandeur, ou par leur singularité, et dessinés sur une même Echelle, Paris: Imprimerie de Gillé fils, sd. [1799 ou 1800]; 
Précis des leçons d’architecture données à l’École royale polytechnique, Paris: pelo autor (1809); Nouveau précis des leçons 
d’architecture : données a l’Ecole impériale polytechnique, Paris: Fantin (1813). 
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gráficas. Falamos de uma época de edições limitadas, de importações demoradas e de relativamente poucas (e 

caras) fotografias — isto até a década de 1870, quando o tempo parece correr mais rápido e a estética oficial se 

diversifica ainda mais. A reforma da instrução pública e do ensino superior nas décadas de 1870-1880, exigindo 

a construção de prédios próprios, e a divisão da Escola Central (1858) em duas instituições de ensino, uma para 

engenheiros militares (Escola Militar), outra para engenheiros civis (Politécnica) em 1874, são, sem dúvida, 

alguns dos fatos envolvidos nesse processo. Outro fato é a maior atenção a novidades exibidas em exposições 

internacionais e nacionais, como a da indústria montada (1866) no prédio da Casa da Moeda, com quadros, 

fotografias, objetos de decoração e elementos arquitetônicos, como uma escada espiral. 

Embora alguns dos professores da AIBA se tornem, também, professores na Politécnica — e Bethencourt é um 

deles, na cadeira de desenho —, são universos diferentes. Na própria Politécnica francesa (criada em 1795), os 

engenheiros, há muito, não se restringem às ponts et chaussées, mas não há apenas uma linha de concepção 

da arquitetura. 

Rondelet, discípulo de Jacques-Germain Soufflot e professor de estereotomia na École spéciale d’Architecture, 

torna-se bem conhecido por continuar a obra de Soufflot no Panthéon francês e por seu Traité théorique et 

pratique sur l’art de bâtir em cinco volumes. Já no tomo I (1802) se vê sua especialidade, na detalhada relação 

de obras com especificação de mármores e granitos. No prefácio desse tomo inicial, ele informa ter feito várias 

viagens e ter ido à Itália a expensas do governo (1783-1784), e declara: “Este livro não deve ser considerado 

como uma mera compilação do que está disperso em diferentes autores que escreveram sobre 

arquitetura, é um livro sobre um novo plano, que é o resultado de mais de 30 anos de estudo” [RONDELET]. 

Ele é muito focado no aspecto metodológico e na organização, materiais, orçamentos e outros aspectos 

práticos da obra, mas defende a beleza na obra arquitetônica. 

 

 

Um dos tipos de 
escada no tratado 

de Rondelet, 
prancha 66, 1804 

(tomo II) 

 

Pantheón em 
desenho do estúdio 
de Rondelet, 1791 
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Durand, professor de arquitetura na École Polytechnique, faz, em seu Recueil et parallèle (c.1800), uma 

“comparação dos Monumentos de todas as épocas”, nas palavras de apresentação da obra pelo arquiteto 

Jacques Guillaume Legrand, os quais são descritos pelo próprio Durand, já na folha de rosto do livro, como 

“todos os Monumentos que possam interessar pela sua grandeza, pela sua beleza, e mesmo pela sua 

singularidade” — no caso, uma compilação de tipologias ocidentais e orientais mais consagradas, organizada 

em comentários no primeiro volume e em pranchas no segundo, com plantas, elevações, cortes, alguns 

detalhes [DURAND]. Ele apresenta algumas pranchas somente com elementos decorativos, mas considera que 

a arquitetura deve se focar na distribuição dos compartimentos, solidez, salubridade e economia e que 

necessariamente não precisa ser bela, apesar do título. No Précis des leçons d’architecture données à l’École 

royale polytechnique (1809) já inicia o prefácio avisando: “Ainda custa enormemente  erguer grandes 

edifícios altos, e muito para levantar mesmo os menos consideráveis. Daí, para os homens que se dedicam 

à Arquitetura, a necessidade de possuir os conhecimentos e os talentos necessários. Os Arquitetos não são 

os únicos que têm de construir edifícios, os engenheiros civis e militares estão frequentemente no mesmo 

caso. Pode-se até mesmo acrescentar, sobre os engenheiros, que eles têm mais oportunidades para 

executar grandes empreendimentos que os Arquitetos propriamente ditos. Com efeito, estes últimos, no 

curso de suas vidas, muitas vezes não têm mais que casas particulares para construir, enquanto os outros, 

além de terem sob suas responsabilidades os mesmos prédios em áreas distantes onde os Arquitetos são 

muito raros, são por sua condição, forçados a levantar hospitais, prisões, quartéis, arsenais, armazéns, 

pontes, portos, faróis, enfim, uma série de edifícios de primeira importância; assim, os conhecimentos e 

talentos para fazer Arquitetura lhes são, ao menos, tão necessários quanto aos Arquitetos” [DURAND-2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pórticos no Précis de Durand, prancha 10 (tomo I) 
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A cultura de modelos que a obra de Durand sugere sempre existiu, e renasceu e consolidou-se na engenharia 

militar bem depois de escrito (século 15) o tratado ilustrado de arquitetura civil e militar do arquiteto italiano 

Francesco di Giorgio, cuja editio princeps, não por acaso, sai exatamente no século 19. O segredo dos traçados 

abaluartados italianos, aprimorados pelos arquitetos Sangallo no início do século 16, só podia ser conhecido 

mediante espionagem in loco das novas construções ou cópia de planos e anotações. Todos os tratados e 

compêndios da chamada fortificação ‘moderna’ que se seguiram, elaborados por matemáticos e engenheiros 

militares, dedicaram-se a demonstrar que só havia um modo de traçar os muros das estruturas defensivas: 

sólido, preferencialmente regular, e com variações, grosso modo, apenas no número de baluartes e de obras 

exteriores. Os tratadistas destacavam os métodos de desenhá-los, que eram entretanto muito semelhantes até 

o século 19, quando o baluarte sai de cena ao surgir na França a nova fortificação ‘moderna’ (novidade que, em 

1919, trará ao Brasil a missão militar francesa). No entanto, durante todo este tempo, no Brasil, e mesmo em 

Portugal, predominou nas estruturas de defesa o traçado irregular de muralhas, devido à configuração 

acidentada e particular dos terrenos, circunstância que, por si só, induzia à individualidade de cada projeto, 

enquanto o pendor à simplificação de componentes, sobretudo a redução de obras exteriores, ao contrário, 

acabava por acentuar o parentesco entre as fortificações de mesma grandeza [GIRÃO-2]. 

No século 19, embora já houvesse uma cultura geométrica, o clima fosse de disciplina formal e a vontade de 

aprender as regras da arquitetura neoclássica — infere-se — fosse autêntica nas academias, certa flexibilização 

dos cânones ocorria e, talvez inconfessadamente, continuava sendo esperada e admitida, até em nome de uma 

poética arquitetônica. Por outro lado, a mimesis da lógica aristotélica, sobrepondo-se à imaginação, serve de 

pretexto, em alguns casos, para a devolução à prateleira dos livros de Platão e a apropriação de tipologias 

arquitetônicas clássicas que vez por outra fica no limiar da cópia. Todo país ocidental quer ter o seu Parthenon, 

seu Arco triunfal, um Pantheon, uma villa Capra, um palazzo. 

Na arquitetura civil oficial, os enunciados neoclássicos acadêmicos desestimulam a originalidade muito 

evidente, ao estabelecerem um vocabulário arquitetônico restrito e uma atitude de circunspecção que produz 

formas mais discretas, porém, na prática, não se chega a eleger um conjunto único de modelos ou de fórmulas 

mágicas, mesmo sob o primado da regra; na verdade, há diferenças nem tão sutis entre os edifícios de mesma 

tipologia no período, as quais tendemos a homogeneizar, se não observamos atentamente cada um, por detrás 

do símbolo que, para nós, adquiriu o pórtico de colunas com frontão triangular — o atributo, por simplificação, 

mais associado ao clássico. 

As sociedades gregas da antiguidade viam o frontão como elemento distintivo da arquitetura consagrada aos 

deuses, ou seja, havia um assentimento tácito neste sentido, razão, inclusive, de as ordens católicas não apenas 

se instalarem em antigos templos de divindades gregas e romanas, como de adotarem sua tipologia. Depois, os 

frontões se generalizaram. François Blondel, citado pelo sobrinho Jacques-François, “diz explicitamente, que 

os Antigos não usaram jamais o Frontão a não ser nos Templos, considerando este ornamento como algo 

sagrado, que, todavia, passou em vista da bajulação dos Arquitetos, às fachadas dos Palácios dos 
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Imperadores; e a partir daí, pela corrupção, indiscriminadamente a qualquer tipo de construção” [apud 

BLONDEL, tomo 3]. Jacques-François Blondel lembrava constantemente, como ele mesmo informa, outros 

aspectos da origem e trajetória dos frontões, criados pelos antigos gregos para esconder a frente das tesouras, 

depois levados por arquitetos para lugares de climas mais frios, onde a necessidade de maior declividade na 

armação dos telhados lhes conferia maior altura, decorrendo daí a alteração, nesses frontões, da proporção 

imaginada pelos gregos. Para Jacques-François Blondel, o abuso do múltiplo emprego dos frontões resultava 

“quase sempre em insuportável monotonia nas fachadas dos edifícios”, daí sua sugestão de alternativas 

para a decoração de tímpanos e arremates superiores, vetando, contudo, os “frontões enrolados, em 

molduras, em ressaltos, interrompidos, cortados, interceptados: exemplos ainda mais perigosos de imitar 

que os frontões triangulares e circulares” [BLONDEL, tomo 3]. Tentou dissuadir os arquitetos de empregarem 

frontões nas fachadas, salvo nos casos convenientes, acrescentando que o frontão triangular era usado apenas 

do lado de fora — portadas de entrada, corpos centrais em avanço do edifício (pórticos) — e o frontão 

semicircular era restrito ao interior e às vezes aos corpos de ligação. Ele tentava evitar a inevitável 

desorganização do sistema perfeito que todo classicismo, em geral, procura estabelecer, cujo código de 

atributos anuncia cada gênero, cada qual com seu repertório tipológico com distinções na composição com 

base nas ordens e seus ornamentos adequados [BLONDEL, tomo 3]. 

 

Blondel, De la distribution, pranchas 80 e 81: armas e relevos alegóricos nos frontões ornados com grupos escultóricos 
(tomo 2). 
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Blondel, Cours, pranchas 24 e 25: corpos em avanço antigo e moderno da ordem jônica, sem frontões (tomo 2) 

Ledoux, por exemplo, em seu mergulho na pesquisa plástica, percebeu que o ornamento não poderia mais 

anunciar o gênero, cabendo à forma, por si mesma, fazer este anúncio. O processo de industrialização, 

disponibilizando ornatos pré-moldados em série no mercado da construção quando os códigos de conveniência 

da ordenação não eram mais uma realidade coletiva, iria demonstrar que ele estava certo. 

Explica-se, assim, grosso modo, a incursão na nova ‘arquitetura parlante’ de cunho historicista, que buscou, 

também inutilmente, associar interpretações acadêmicas de ‘estilos’ — clássico, gótico, barroco — a 

determinados gêneros arquitetônicos. A filosofia eclética de Cousin dava o aval acadêmico para a iniciativa, e a 

compilação de tipologias de Durand, alguns exemplos. Mas a sociedade não compreendia mais esses códigos e, 

quando os compreendia, não os aceitava mais como exclusivos da arquitetura oficial. Essas foram, 

provavelmente, as principais razões do insucesso do viés estilístico historicista como medida oficial de anúncio 

do gênero do edifício, pois sua popularização recaiu no chamado ecletismo popular, cuja maioria de expressões 

não nasceu, no Brasil, de filiações ideológicas, mas muito da mimese e de interpretações livres da arquitetura 

oficial no país e da arquitetura no exterior ao longo do tempo, vista ao vivo ou em publicações. 

O pressuposto clássico da grandeza permaneceu como elemento de distinção da arquitetura oficial, mas 

mesmo esta característica não estava presente em todos os edifícios públicos. Além ser mais frequente 

remodelar um prédio que construir um novo, o constante remanejamento das instituições públicas, instaladas 

ora em um, ora em outro do relativamente pequeno universo de prédios disponíveis, não raro alugados de 

proprietários particulares, torna mais difícil materializar eventuais intenções de conferir determinada feição às 

construções oficiais. Assim, a própria organização dos tipos não fica tão clara nem é coesa entre 

administradores e projetistas dos vários setores do governo, em alguns gêneros de edifícios. 

De certo modo, o fato de prevalecerem as remodelações contribui para um afrouxamento dos cânones, 

reforçado pelo espírito ‘romântico’ que impregna a literatura, a poesia, a pintura. O próprio neoclassicismo 

francês, em sua origem, é iluminado por uma sensação difusa de liberdade que chega a possibilitar a 
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concepção de projetos arrojados, com formas puras de grande força plástica, como os de Boullée e de Ledoux, 

mas a complexidade dos recursos técnicos exigidos para a execução torna-os, em sua maioria, irrealizáveis, 

uma das razões, aliás, embora não a única, da movimentação de arquitetos para o campo dos adornos, em um 

processo de suntuosidade cumulativa que é bruscamente rompido com a queda de Napoleon, induzindo a 

comportamentos mais introspectivos e a exílios inesperados. E é esta versão paradoxal, transpassada pelo 

imaginário clássico idealizado, entrecortada pelas lembranças de dias de fausto e por fugas e profundos 

silêncios, que aporta no Rio de Janeiro em 1816. Na França, o momento é de reflexão, despojamento e passos 

compassados, como em uma marcha militar. O Conservatoire Royal de Arts e Métiers republica, em 1823, o 

tratado de 1818 do engenheiro italiano Giuseppe Antonio Borgnis (1781-1863), Traité élémentaire de 

construction apliquée a l’architecture civile, com terceira edição já em 1835. O autor é professor de Mecânica 

na Universidade de Pavie, na Lombardia, e “membro de várias academias”, como se lê na folha de rosto do 

livro [BORGNIS]. São publicados, do mesmo autor, outros livros, dentre os quais seu dicionário de mecânica 

aplicada (Dictionnaire de mécanique appliquée aux arts, 1823) e um tratado completo de mecânica. O italiano, 

que é identificado nas edições francesas como J. A. (Joseph Antoine) Borgnis, retoma a questão vitruviana da 

‘bondade’ (qualidade) do material e das técnicas construtivas sem perder de vista a concepção arquitetônica e 

comenta aspectos teóricos de Alberti e de outros tratadistas, mas distancia a arquitetura do caráter de beaux-

arts disseminado, inclusive, pela Academia de Belas-Artes no Brasil — questão que atravessa o século 19 com 

muitos desdobramentos. É bem possível que pelo menos um de seus livros tenha sido conhecido no Brasil, 

talvez ainda no tempo de Grandjean. 

Afirma Borgnis, em 1818: 

A Arquitetura é uma arte que exige mais de raciocínio que de inspiração. É objetivo essencial 

preencher com economia e conveniência todas as condições demandadas pela natureza e 

pela utilização de qualquer edifício. A íntima analogia que se tem estabelecido entre esta arte 

e as artes da imitação, tais como a Pintura e a Escultura, é inteiramente desprovida de 

exatidão; com efeito, enquanto a primeira procura principalmente a utilidade, as outras se 

restringem a agradar à vista e encantar agradavelmente ao intelecto. Os meios utilizados pela 

Arquitetura se deduzem especialmente das ciências físicas-matemáticas; os que são usados 

na Pintura e na Escultura dependem da imitação fiel e engenhosa das mais belas produções 

da natureza. 

Esta analogia enganosa, que a maioria dos autores têm adotado, retardou o progresso da 

arte, removendo os jovens arquitetos da verdadeira rota que devem seguir no curso de seus 

estudos. Ela os persuade a considerar que o objetivo principal da Arquitetura é o de produzir 

sensações agradáveis pela combinação elegante e pitoresca dos volumes, pela escolha das 

mais belas formas, pela variedade e pelo gosto dos ornamentos. Ela tende a formar mais 

decoradores que arquitetos; a subordinar as condições essenciais aos acessórios; em uma 

palavra, ela sacrifica os frutos pelas flores. 

Para combater o que, para ele, é uma descabida valorização do ornamento e da ‘bela forma’, que considera 

uma fantasia inerente à pintura e à escultura, Borgnis é intencionalmente radical ao conduzir a arquitetura 
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para a rota de mão única das ciências que são associadas ao campo da engenharia. Naturalmente, é uma visão 

esterilizadora da criatividade, embora o engenheiro italiano possa ter razão em sua metáfora de frutos e flores 

— para ele, sacrificar a construção pela composição; para a arquitetura, a forma pelo ornamento. 

A aplicação acrítica de regras exclui o talento e a livre inspiração na natureza de que advêm, aliás, os próprios 

princípios geométricos, por exemplo. Seja como for, além dos cânones da escola neoclássica, outra força 

atuante no século 19 parece ter sido certa contrição psicológica da liberdade criativa dos arquitetos em 

decorrência da cultura cientificista, disseminada nas sociedades que se consideravam progressistas. Talvez 

tenha sido tal inibição o motivo de Bethencourt da Silva não professar poéticas arquitetônicas e derramar-se 

em textos sobre arte e poesia, um deles com citação ao tratado de composição de Sutter
237

 e quase todos com 

reflexões sobre o talento, a percepção e os preceitos do intelecto, no contexto do amplo debate acadêmico da 

época, cuja temática é centrada na diferença entre imitação, cópia e criação. Destacam-se estes excertos: 

Para copiar as belezas da natureza, não como um estudo necessário ao conhecimento da 

forma e à prática do exercício da profissão, mas sim como origem ou fonte do belo e principal 

fim da arte, seria preciso, amesquinhando as altas aspirações da humanidade, esquecer que 

imitar não é copiar, porém, já escolher; e que para a escolha assisada e constitutiva da 

produção, é indispensável o sentimento harmônico da beleza, que guia as faculdades do 

entendimento nas produções da arte. 

Callímaco, criando o capitel coríntio, não copiou a natureza ― imitou-a, dando-lhe forma 

verossímil, isto é, modificando-a segundo as regras da razão e do gosto. [...] 

Os artistas que, sem os arroubos do espírito, atados pelas peias do objetivo, copiam da 

natureza material, como essência e fim, o belo de suas obras, não atingirão jamais nem à 

suavidade radiante e louçã do lirismo, nem à majestade fantasiosa, esplêndida e homérica da 

Arte, que se exigem do gênio do poeta e do artista.     [BETHENCOURT-6] 

*** 

Não é ao acaso, diz Plutarco, que se devem as belas obras de arte; ao contrário — elas 

nascem da observação e da ciência do artista. [...] 

O talento, o verdadeiro — gênio produzido por si só, segundo as harmonias da sua 

inspiração, não copia; mas para chegar à realização do pensamento, precisa, e muito dos 

preceitos que graduam a aplicação do sentimento. [...] 

A imitação esteriliza o engenho, assim como a cópia destrói as belezas da originalidade.     

[BETHENCOURT-3] 

*** 

Se o gênio imitativo do homem originou a arte, o seu fim não é certamente o de copiar 

absoluta e servilmente a natureza, visto que a beleza na arte não é a reprodução fotográfica e 

matemática da realidade, mas a expressão da natureza modificada pelo raciocínio, pela 

reflexão e pelo gosto.     [apud BARROS] 

                                           
237

 “A Arte, diz Sutter, não serve só para revelar o segredo das harmonias da natureza, mas também para derramar a ordem 

e a graça nas obras que se destinam às mais elevadas necessidades da inteligência” [BETHENCOURT-6]. Sutter apresenta, 
em seu tratado editado em Paris, teoria sobre unidade da obra (linhas, óptica, claro-escuro, colorido) e resolução da luz; 
aplicação prática sobre grandeza (forma, claro-escuro, cor, graça) e ordem (unidade da forma, variedade, harmonia, 
proporção, conveniência); e pranchas com desenhos de obras como o Friso do Parthenon, de Fídias. 
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Em um julgamento de premiação na Academia de Belas-Artes, o arquiteto manifesta, em ofício (17.12.1884), 

sua posição contrária à produção serial:
238

 

Na arte, sempre me pareceu que é coisa de somenos importância e valor, a cópia de uma 

estampa gravada ou litografada, e que ainda menos valor tinha a ampliação de uma 

fotografia muitas vezes realizada pela máquina solar. — A originalidade, a composição são 

quase tudo; e esse poderoso contingente da arte é a melhor revelação do gênio e da instrução 

do artista. 

Bethencourt da Silva não se refere, nestes trechos, à arquitetura, no entanto seu entendimento do talento e da 

originalidade é aplicável, em geral, à obra arquitetônica. E só o talento pode conciliar a contradição em que 

está mergulhado. Suas obras, quase todas públicas, têm de ser planejadas com economia, para atender às 

exigências do governo. Mas ele mesmo exige qualidade, beleza e tem uma queda indisfarçável pelas artes 

decorativas. Divide-se entre a forma e o ornamento — e este parece ser o dilema com o qual tem de lidar por 

boa parte de sua vida. 

Não são as únicas divisões a serem conciliadas. Além de projetista, é professor de arquitetura. Como urbanista, 

posiciona-se com relação ao projeto de postura sobre licenças de construção e reconstrução de prédios.
239

 É 

professor de desenho de máquinas, disciplina que corresponderia à mecânica. É professor de desenho 

geométrico e participa da pioneira iniciativa de instituição de um vocabulário técnico de engenharia, na seção 

de geometria industrial.
240

 Como designer, volta-se notadamente para o campo das artes decorativas. 

Tamanha diversidade é natural para a cultura multifacetada da época, se lembramos que Araújo Porto-alegre 

também se dedicou ao estudo da química e da arqueologia. De fato, o século 19 é tanto mais intrigante quanto 

mais se aproxima do século 20, pois se veem alinhamentos de pensamento resultando em opções estéticas 

distintas e mesmo contrapostas, já que não há um rumo certo para a arquitetura, mas vários; nem todos os 

caminhos levam mais a Roma — nem a Atenas. 

                                           
238

 Excerto; o ofício na íntegra consta da Ata da Sessão do Corpo Acadêmico da Academia Imperial de Belas em 17.12.1884; 

transcrição, por Ana M. T. CAVALCANTI, dos documentos originais do acervo do Museu D. João VI da Escola de Belas Artes 
da UFRJ [Revista 19&20, acesso (nov.2010) em <www.dezenovevinte.net/ documentos/Atas_de_1883_a_1885.pdf>]. A 
grafia foi acertada em conformidade com os critérios utilizados em todo o presente estudo.  
239

 O Ministério do Interior recomenda à Intendência Municipal (1892) a adoção das alterações propostas por ele e pela 

EBA, [DOU 7.5.1892]. O positivista Miguel Lemos também se manifesta sobre o novo código de posturas: “O art. 342 
estabelece o monopólio das construções urbanas em favor dos engenheiros e arquitetos diplomados. Oposto à liberdade 
de profissões, princípio capital do regime republicano, semelhante privilégio suscitaria dificuldades práticas de toda ordem 
em uma cidade onde os mestres-de-obras formados empiricamente constituem, salvo raras exceções, os únicos 
profissionais existentes” [LEMOS-2]. 
240

 Bethencourt teria integrado a comissão de normalização do Vocabulário Técnico de Engenharia (decreto 6277, 1876), 
participando com André Rebouças e Francisco Pereira Passos da 1ª Seção, Geometria Industrial, subdividida, segundo Pedro 
Carlos da Silva Telles, “em duas subseções, denominadas imitação (perspectiva, teoria das sombras, estereotomia, 
topografia, hidrografia, geodésia, desenho, litografia, pintura, gravura e escultura), e construção (arquitetura, estradas de 
rodagem e de ferro, pontes, aquedutos, canais e portos)”. Telles menciona que os nomes dos participantes são citados por 
José do Nascimento Britto (Meio século de estradas de ferro, Rio de Janeiro: Livr. S. José, 1961). 
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Para Bethencourt, a trilha percorre os clássicos antigos, modernos e iluministas e evoca a solidez colonial sob a 

perspectiva de alcançar a leveza de uma beleza sublime sob o fio condutor do desejo de formar uma tipologia 

própria, origem do justificado individualismo que, convencionalmente, se declara clássico, mas está mais 

próximo das transgressões maneiristas e não deixa de ser perpassado pelo espírito romântico — contradição 

vivenciada por muitos dos arquitetos deste período e manifestada de diferentes modos em suas obras.  

Como assinala Paulo Santos, o romantismo na arquitetura, “numa evasão predominantemente para o 

passado ou para longe, independentemente de cronologia e sem fronteiras delimitadas, mesclou-se às 

mais diversas manifestações estilísticas. Invadiu, por exemplo, o Neoclassicismo, como aconteceu em 

Versailles, quando, sob a mão do mesmo grande arquiteto da época de Luís XVI, Jacques Ange Gabriel, se 

construíram, a poucos passos um do outro e para o mesmo cliente, Maria Antonieta, o Petit Trianon 

(Classicizante) e o Hameau (Romântico)”. Mas Paulo Santos também comenta que o século 18 foi uma fase 

preparatória tanto para o neoclassicismo quanto para o romantismo que, na arquitetura brasileira, se revela 

em jardins, na persistência de casas de formas tradicionais, no modismo dos chalets e no apreço pelos estilos 

‘históricos’ (neomanuelino, neogótico etc.) [SANTOS]. Os chalés, diz Santos, em sua maioria erguidos no 

período 1875-1895, tornam-se tão frequentes que Alvarenga Fonseca, “em defesa da estética”, propõe um 

código de polícia (1900) proibindo o seu uso na zona urbana (art.32). 

O espírito romântico que permeia a criação arquitetônica no século 19 precede chalés e lambrequins, 

sobretudo no imaginário de arquitetos que são escritores e poetas, como Araújo Porto-alegre e Bethencourt da 

Silva, afrouxando um pouco os cânones, reforçando talvez a grandeza dos edifícios e transparecendo, 

definitivamente, nos semblantes expressivos e no dinamismo das estátuas em nichos, platibandas, pátios e 

jardins. No tímpano do frontão do Clube Fluminense, o índio alado do baixo-relevo em estuque “Gênio do 

Brasil” — trabalho realizado por Quirino Antonio Vieira e João Duarte de Moraes, discípulos do professor de 

escultura da Academia de Belas-Artes, Fernando Pettrich, então (1857) já falecido [B.-2] —, poderia 

representar tal reapropriação do clássico na construção de uma imagem brasileira associada à natureza, com 

inspiração romântica. Mas nem tudo é tão óbvio: às vezes, o espírito romântico se traduz apenas no maior 

movimento das fachadas, não necessariamente no ornamento, pois também a forma externa parece ser, por 

vezes, tracionada pelo interior, pela força do espaço arquitetônico.  

Em todo caso, a associação do romantismo na literatura e nas artes do Brasil com os índios brasileiros e com a 

floresta e as paisagens tem seu lado de busca de raízes culturais e de um sentimento nacionalista talvez com 

uma pitada de gosto pelo exótico — palavra que também poderia qualificar o chalé e a construção ‘rústica’. A 

extração de granitos e o corte sistemático de várias espécies de árvores para fornecimento de madeiras para a 

construção civil e confecção de mobiliário e a execução de aterros sobre o mar, por outro lado, são ações 

opostas ao espírito romântico de reverência à natureza, evidenciando que muito há ainda a estudar sobre o 

século 19. 
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Pode-se ponderar, contudo, que o uso de materiais duráveis, dispensando substituições frequentes, e de 

materiais artificiais, poupando os naturais, não deixa de ter viés ecológico, embora pontual. Os ofícios de 

Bethencourt da Silva como arquiteto do Ministério do Império [ver 5, 6.1] atestam o valor que dá à qualidade da 

execução, insistindo em fazer construções que perdurem. Natural, diria algum cronista; ou nem tanto: já disse 

Jacy Monteiro que “o costume entre nós é fazer obras dispendiosas para depois serem desmanchadas ou 

ficarem em meio” [M.]. 

Examinemos algumas das obras do arquiteto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLUNA E CHAFARIZ DO MERCADO DA HARMONIA (largo do Valongo, depois praça Municipal, atual praça Jornal do 

Comércio). O projeto do chafariz de granito do Mercado da 

Harmonia, também denominado de Chafariz da Gamboa, é 

atribuído a Bethencourt [COSTA-6, DECOURT, FABES] e estaria 

associado à coluna ali erguida pelo arquiteto antes de 1856, 

considerando a presença, no alto da coluna, da esfera armilar 

manuelina com elementos alusivos ao “brasão da cidade usado de 

1826 até 1856”, diz André Decourt, que aponta na foto de Malta a 

pequena bacia quadrangular, onde haveria quatro bicas. Felix 

Ferreira menciona apenas a coluna, desenhada por Bethencourt 

quando ainda bem moço e desenhista nas Obras Públicas (cargo no 

qual ingressou em 1850, segundo Múcio Teixeira), “em lugar da 

estátua que fora determinada no projeto”. É possível que a coluna 

canelurada encimada por esfera armilar (símbolo da navegação) 

tenha sido erguida em caráter comemorativo, mas nada tem a ver 

com a decoração festiva para a chegada da princesa Tereza Cristina, 

composta de cais e estátuas francesas de postura clássica em 1843 

(ano em que o arquiteto tinha apenas 12 anos). 

Vista do largo com o chafariz. Foto Malta, início séc. 20 (e 
detalhe) [DECOURT] 

 
Coluna. Foto autor não identificado, década 1960 [DECOURT] 
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PRAÇA DO MERCADO DA 

HARMONIA (rua da Harmonia, 

Saúde). A praça do Mercado da 

Harmonia projetada por 

Bethencourt e construída sob sua 

direção [AZEVEDO, COSTA-6, FABES] 

consistia no prédio do mercado 

implantado junto ao mar com uma 

ponte de madeira para acesso, 

conforme observa Nelson Costa, que 

alude a quatro portões de entrada e 

a um largo central (pátio interno) 

com o chafariz de pedra supracitado, 

do qual só resta a coluna. O prédio 

neoclássico foi construído entre 

1854-1856, inaugurado neste ano a 

15 de julho [COSTA-6] e depois 

demolido. Nota-se o uso de vãos em 

arco, raro nas obras do arquiteto. Na 

foto, vê-se a parte superior do 

chafariz no centro do pátio. 

Vista da Gamboa com o Mercado da Harmonia. Foto Marc Ferrez, c.1893 (detalhe) 

 

 

PRAÇA DO MERCADO DA GLÓRIA (largo da 

Glória). O projeto de Bethencourt 

[AZEVEDO, COSTA-6, FABES] para este 

mercado é executado entre 1855-1858, 

com cais dando para o mar, quatro portões 

encimados por frontões triangulares em 

cada lado, um deles onde se lê “P.G. 1858”, 

e um lampião ao centro do pátio, em vez 

do chafariz habitual, diz Nelson Costa, que 

comenta ter sido este mercado menos 

frequentado que o da Harmonia e que as 

poucas lojas em funcionamento e demais 

dependências foram transformadas em 

moradias. O mercado foi demolido em 

1902 [CRULS], durante as obras de Pereira 

Passos, que transformaram o local em 

jardim [COSTA-6]. A decisão de não instalar 

um chafariz no mercado, pois já havia o 

chafariz colonial ali perto (Chafariz da 

Glória) certamente contribuiu para a 

menor frequência. É uma das obras mais 

clássicas de Bethencourt, considerando a 

perfeita simetria da forma quadrangular. 

Interessante notar, na segunda foto de 

Leuzinger, a relação do corpo interno, 

também quadrangular, com o corpo principal, formando um sistema de circulação articulado com os portões de entrada. 

Nessa última foto, vê-se no centro do pátio o lampião citado por Nelson Costa. 

Vista da Glória: Igreja do Outeiro e Mercado em gravura de Ernest Jaime, 1861 (e detalhe). Coleção FBN 
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Vista da Glória tomada do mar. 
Foto G. Leuzinger, c.1865 (detalhe) 
 
 
 
 
Mercado da Glória em vista tomada do Outeiro. 
Foto G. Leuzinger, c.1865 (detalhe) 
 

 

 

RECOLHIMENTO DE ÓRFÃS E DESVALIDAS DE SANTA TERESA (rua do Hospício de Pedro II, atual rua General Severiano 

159), depois EDUCANDÁRIO DE SANTA TERESA e COLÉGIO ANGLO-AMERICANO, hoje sede da CASA DAROS LATINO-

AMÉRICA. Como arquiteto da Santa Casa, Bethencourt projeta estas instalações para reunir o Recolhimento das meninas 

Órfãs e desvalidas com o Recolhimento de Santa Teresa, em 1866 [EST]. No portão, lê-se o nome Educandário de Santa 

Teresa, ou seja, logo o recolhimento se torna colégio feminino. Em todo caso, não há, na elaboração do projeto, a 

preocupação em separar alas femininas e masculinas, como nas escolas de instrução e no Instituto Benjamin Constant. O 

partido em planta retangular com pátio interno tem um pórtico na frente e um simétrico nos fundos, cujas proporções 

guardam certo parentesco com as do pórtico do Hospital da Santa Casa. Os dois pórticos do edifício, ambos com seis 

pilastras e frontões triangulares, se 

distinguem apenas pelo tratamento do 

tímpano, que no da frente anuncia o 

uso com o relevo de Santa Teresa, e 

pelas escadarias de cada um: única e 

ladeada por varandas com guarda-

corpo de balaústres no pórtico da 

frente, dupla com guarda-corpo de 

balaústres com outro desenho, no 

pórtico de trás, que lembra um dos 

tipos de Palladio, pois a separação 

desta escada de fundos tem por 

objetivo a inserção de uma porta de 

acesso ao porão. Neste projeto 

Bethencourt já usa mezaninos e se 

limita às vergas retas em janelas e 

portas, as quais se tornarão uma de 

suas características mais constantes. O 
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pátio interno tem um lago (hoje piscina) que possivelmente é posterior à construção. O jardim da frente é pequeno se 

comparado à área de trás, originalmente maior do que é hoje, onde havia pomares, dependências de serviço e área para 

recreio das alunas. No interior, a composição de pisos em mosaico preto-e-branco tem, no hall, desenho central e é 

semelhante ao do salão da frente da Santa Casa (também atribuído ao arquiteto), e outras composições são parecidas com 

as criadas para o prédio do IBC. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Recolhimento, fachadas da frente (p. 
anterior, à esquerda e abaixo) e dos 
fundos (acima), hall e enfermaria. Fotos 
autor não identificado. Coleção EST 
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IGREJA DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO DA ANTIGA SÉ (rua do 

Sacramento, atual avenida Passos). O templo é um dos dois 

edifícios incluídos nesta seleção (o outro é o Colégio de Pedro II) 

cujo projeto de Bethencourt remodela uma construção 

preexistente. Há quem lhe atribua, como Ferreira, o frontispício e 

as torres, mas a maioria tem-lhe imputado apenas a cobertura em 

agulha destas torres executadas uma em 1871, outra em 1875, que 

têm 22m de altura cada uma, são revestidas em mármore branco e 

cuja construção foi também dirigida por ele [MAURÍCIO]. Felix 

Ferreira, contemporâneo de Bethencourt, relata (1885) que o 

arquiteto ergueu as torres e remodelou fachadas — trabalho feito 

de graça, em agradecimento ao templo que acolheu o Liceu em seu 

primeiro ano. Bethencourt encontrou a construção da igreja 

parada na altura da cornija e elevou as torres com agulhas 

piramidais vazadas por mezaninos, encimadas por vaso que serve 

de pedestal à cruz e assentadas em varandas com balaústres e 

pináculos; abriu os nichos com estátuas na superfície do 

frontispício (acima, alegoria da Fé e abaixo, São João e São Lucas);  

‘aparou’ as pontas do frontão para dispor as estátuas laterais 

(Caridade e Esperança) [FERREIRA]. A irmandade do Santíssimo 

Sacramento fora instituída na igreja de São Sebastião no Castelo 

entre 1567-1569 e, segundo Augusto Maurício, é a mais antiga do 

Rio de 

Janeiro 

e 

passou 

por templos de outros oragos até edificar o seu templo próprio, 

iniciado em 1816, onde se inaugurou primeiro a capela-mor 

(1820), e considerado concluído em 1859 [MAURÍCIO]. 

Maurício diz que o frontispício, em “estilo Luís 15, resvalando 

para o barroco”, não sofreu nenhuma alteração fundamental 

desde que foi erguido, mas o átrio fronteiro foi suprimido para 

o alargamento da rua. Para Felix Ferreira, o templo “é de 

arquitetura dórica, ainda que impura, e as agulhas pertencem à 

ogival” [FERREIRA]. Essas e outras considerações de Ferreira 

sobre o templo do Sacramento são examinadas mais adiante. É 

flagrante a verticalidade das agulhas das torres e tal 

verticalidade, a partir de então, se tornará outra das 

características de Bethencourt da Silva — o alongamento de 

proporções seria o objetivo do arquiteto, não uma filiação ao 

gótico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachada. Foto Vera Voto, ant.2000 (acima) e Foto Claudia Girão, 2008 (ao lado) 
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ESCOLAS PÚBLICAS DA FREGUESIA DA GLÓRIA (largo da Glória, praça Duque de Caxias, atual largo do Machado 20), depois 

ESCOLA JOSÉ DE ALENCAR, hoje COLÉGIO ESTADUAL AMARO CAVALCANTI. Projeto e direção de construção (1872-1876) e 

obras complementares (1879-1880) são de Bethencourt [BETHENCOURT-9]. É “a primeira escola que o governo mandou 

construir na capital do Império”, diz Moreira de Azevedo. No partido, com alas separadas para alunos e alunas, chama a 

atenção de imediato a relação com as Escolas da Freguesia de Santa Rita, pela inversão do jogo de volumes: aqui, os corpos 

laterais são em avanço; lá, são em recuo. Embora a construção das Escolas da Glória tenha linhas gerais clássicas, a parte 

superior do corpo central foge às regras com o recorte acentuado no alto, culminando em frontão que é na verdade a 

moldura do brasão imperial aberto em pedra, o qual ficou ainda mais assemelhado a um campanário após a colocação do 

brasão metálico com as armas da república, com formato distinto e dimensões menores que o brasonado original. É 

evidente a intenção do arquiteto de buscar uma alternativa para o frontão triangular, que intenciona simbolizar com o 

escalonamento da altura das estátuas em conjugação com o brasão, novamente em relação inversa com as Escolas de 

Santa Rita, onde o grupo escultórico no alto é compacto. Neste sentido, o frontão da Igreja do Sacramento, cujo contorno 

teve pontas aparadas por Bethencourt, nesta mesma época, para permitir a disposição de estátuas laterais, é quase 

evocado, mas na Glória o arquiteto adicionou pontas aparentes — as asas das figuras que sobressaem nas linhas laterais. 

Os trabalhos em estuque no frontispício, ao longo da cornija, aproximam o projeto das Escolas da Glória do projeto de 

remodelação do Colégio de Pedro II (outra obra da mesma época). Vidros e ferragens são importados pela firma J. Ripert, a 

cantaria é executada por Manoel Gomes de Oliveira salvo as bases de lioz das estátuas que vêm de Lisboa, os ladrilhos são 

de mármore artificial nacional, os balaústres de ferro vêm de Manoel Joaquim Moreira e os elementos em ferro fundido da 

escada são fornecidos por Luiz Lopes Schmeyer & Cia., tudo seguindo os desenhos de Bethencourt; para o interior, são 

adquiridas estátuas feitas pelo professor da Academia de Nápoles, Luigi Pasquarelli, as quais a princípio retratariam o 

imperador e a imperatriz, depois, por 

sugestão do Ministério (e do 

imperador), trocadas pela figuração 

de Minerva, por exemplo; as quatro 

estátuas (Ciência, Arte, Indústria e 

Navegação, altura 2,05m) e os seis 

vasos (altura 0,90m) de ferro fundido 

sobre a platibanda são importados da 

França por intermédio da firma 

Féraud; o lajedo da frente é feito com 

pedra da “pedreira da Glória” (!) 

[BETHENCOURT-9], assim como, nas 

fachadas, as partes salientes; as 

partes sólidas são feitas com material 

proveniente da pedreira de São Diogo 

e as superfícies receberam pintura 

marmorizada em cores frias de 

diversos tons [FERREIRA]. A escada de 

madeira interna foi substituída pela 

atual, de alvenaria, talvez em vista da 

presença de cupins, por ali tão 

frequentes. No frontispício, acima das 

portas, ainda se vê a inscrição 

tipográfica “Ao povo o governo”, 

anúncio da função de edifício público, 

oferecido ao povo, e também presente 

nas Escolas da rua da Harmonia. A figura 

de um leão, símbolo da Força, dispõe-se 

na entrada. É uma das obras mais 

ornamentadas de Bethencourt.    

Fachada. Postal e Foto Vera Voto, 
ant.2000 
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Escolas da Glória, detalhes do frontispício, do 
leão de mármore na entrada do edifício, do 

corpo avançado esquerdo, do gradil do portão 
e do mosaico no piso da entrada.  

Fotos Claudia Girão, 2006 
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ESCOLAS PÚBLICAS DA FREGUESIA DE SANTA RITA (rua da 

Harmonia, atual rua Pedro Ernesto 80), depois ESCOLA JOSÉ 

BONIFÁCIO, hoje CENTRO CULTURAL JOSÉ BONIFÁCIO. Projeto 

e direção da obra (1871-1877) e obras complementares por 

Bethencourt (1879-1880). O projeto — o primeiro de uma 

escola na Corte — é anterior ao das Escolas da Glória, cuja 

construção se inicia primeiro, ou seja, a partir das Escolas de 

Santa Rita é desenvolvida pelo arquiteto a ideia de inversão de 

volumes dos corpos laterais da Glória (avançados) em relação a 

Santa Rita (recuados), mas a ornamentação de ambas, no 

tocante a estátuas e vasos, parece ser decidida no canteiro de 

obras das Escolas da Glória. Este edifício da rua da Harmonia 

tem ainda a distinção da escadaria com lanços laterais, que 

enriquece o jogo de volumes, Os materiais e objetos nacionais 

e importados são praticamente os mesmos das Escolas da 

Glória. As figuras-candelabros em ferro fundido que adornam o 

guarda-corpo do frontispício vêm da França, e a cantaria vem 

da Gamboa e de pedreira em Santana, na rua dos Cajueiros. As 

escadas de madeira são obra de Domingos Antonio do Couto, 

“estabelecido com oficina de carpinteiro com especialidade em 

escadas”, em conformidade com os desenhos de Bethencourt 

[BETHENCOURT-9], sendo digna de destaque a base figurada 

em dragão. No frontispício, Bethencourt resolveu alterar o 

corpo central durante a execução, substituindo as balaustradas 

que o ladeiam no alto por platibanda corrida e os dois vasos 

pelas quatro estátuas (ciência, arte, indústria e navegação). O 

grupo escultórico que simboliza o frontão — ele o chama de 

frontão, inclusive — com “troféu de armas e alegoria” é trabalho de Felix Kssakosski segundo esboço de Bethencourt, que 

assim o descreve no contrato: “modelação em gesso do frontão com 

o escudo imperial, o manto, cetro, mão da justiça, com a coroa na 

parte superior, tudo entre duas figuras que indiquem a Ciência e a 

Fama, sendo estas e aquela, inteiras pelos lados com ornamentos em 

festões de flores, globo geográfico, livros etc., medindo 

aproximadamente o comprimento de 5 metros por 3,50m de altura” 

[BETHENCOURT-9]. Tal frontão foi removido, mas continua lá a 

inscrição tipográfica ambivalente no frontispício, acima das portas, 

como na Glória: “Ao povo o governo”.                      Fachada, postal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fachada e detalhe da escada interna, com dragão esculpido. 
Fotos Vera Voto, ant.2000 
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Detalhe de figura-candelabro da 
escadaria externa, Foto Márcia 
Generoso, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FRONTISPÍCIO DAS “ESCOLAS DE INSTRUÇÃO PRIMÁRIA PARA MENINOS E MENINAS DA FREGUESIA DE SANTA RITA — EM 
1871 —”, projeto de Bethencourt da Silva.                                                                                                    Coleção Arquivo Nacional 
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Colégio de Pedro II, loggia e escada no pátio 
interno e detalhe de condutor de águas 

pluviais, coluna e janela. 
Foto Pedro Pinheiro Guimarães, 2011 

 

 

 

 

Fachada. Foto Fritz Neuberger, ant.1965 

 

 

 

EXTERNATO DO COLÉGIO DE 

PEDRO II (rua Larga de São 

Joaquim, atual rua Marechal 

Floriano, esquina de rua 

Camerino), hoje COLÉGIO PEDRO 

II. O Colégio de Pedro II origina-se 

do Colégio dos Órfãos de São 

Joaquim que funcionava no 

Seminário da Igreja de São 

Joaquim (1758), por sua vez 

originado do Colégio dos Órfãos 

de São Pedro (1739) e foi fundado 

por Bernardo de Vasconcelos e 

Araújo Lima, o marquês de Olinda, 

então ministro (1837) [CRULS]. A 

obra de adaptação do Seminário 

de São Joaquim deve-se a 

Grandjean de Montigny [DORIA, 

SANTOS], que a fez com rapidez, para que se inaugurasse o colégio no emblemático dia 25 de março (1838) [DORIA]. O 

internato e o externato foram depois separados (1857), permanecendo no local apenas o externato [CRULS]. A Bethencourt 

da Silva coube um grande projeto de remodelação com acréscimo de áreas (1872-1880), possível com a aquisição de dois 

terrenos vizinhos, onde foram demolidos os dois prédios da rua da Prainha 237 e da rua Estreita de São Joaquim 64 

[BETHENCOURT-9]; todo este trecho é inteiramente novo e as fachadas antigas foram refeitas, com vãos maiores para 
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aprimorar a iluminação e ventilação. A obra de Bethencourt também dota o edifício, no interior, de escada elíptica e de 

salão nobre (1874-1875) [BARROS, CRULS, FABES, SCHWARCZ, VICTORINO], no qual se realizam solenidades de formatura, 

inclusive de nível superior, com a presença da família imperial. Essa escada elíptica monumental de madeiras nacionais 

erguida por Bernardino Pinto Ferreira conforme o desenho de Bethencourt [BETHENCOURT-9] se torna tão famosa que o 

engenheiro André Rebouças frequentemente leva alunos para vê-la; a escada “começa em um lanço até o primeiro 

patamar, neste ramifica-se em outros dois, que se bifurcam em um segundo patamar, o qual, sem apoio algum, dá entrada 

ao lanço superior” [BARROS, TEIXEIRA-2]. O salão é executado com toda a ornamentação projetada, ou seja, o ministro João 

Alfredo não leva em conta a crítica de Pereira Passos, em parecer reservado (23.10.1874), sobre o luxo “que mais tarde 

talvez se reconheça não estar em relação com a arquitetura do edifício nem com o fim para que ele serve” [PASSOS-2] — 

parecer do qual Bethencourt provavelmente toma conhecimento, já que a cópia que consultamos estava junto a seus 

ofícios. Parte da ornamentação original do salão foi suprimida mais recentemente: já não se veem a balaustrada e as figuras 

do vão do fundo (cariátides e atlantes) e os ornatos das sobrevergas das janelas. Durante as obras de Bethencourt há 

compra de mobiliário interno, como as “cadeiras-carteiras” importadas da Robert Patent School [BETHENCOURT-9]. As 

fachadas, com obras de cantaria executadas por Manoel Gomes de Oliveira com granito proveniente do morro de São 

Diogo [BETHENCOURT-9], parecem ser a única obra em que Bethencourt usa a alternância de frontões triangulares e curvos 

no arremate das janelas do segundo piso e telhado alto com lucarnas. O arremate das janelas do 2º piso com ornatos em 

estuque de forma triangular, ao invés do frontão, acentua a curva do 

edifício na esquina, que ali é encimado por cúpula e lanterna (solução 

também usada no prédio do Liceu). 

 

Colégio de Pedro II. Fotos externas recentes, autor não identificado 
Escada. Foto Oscar Brito, 2000 (esq.) e Foto Rick Alvin, 2004 
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Salão em sua feição original. 
Foto autor não identificado. 

Coleção Museu Colégio Pedro II 
 

 

 

Salão em feição atual. 
Foto Rick Alvin, 2004 

 
 
Detalhe de ornato brasonado de canto 
e mísulas. Foto autor não identificado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT NA URCA... 

 

 
 

322 

IMPERIAL INSTITUTO DOS MENINOS CEGOS (praia da Saudade, atual avenida Pasteur 350), hoje INSTITUTO BENJAMIN 

CONSTANT. Cabem a Bethencourt o projeto (1872) a e execução da fase 1 da primeira etapa de obras (1872-1880) 

[BETHENCOURT-9]. As características do edifício serão examinadas mais adiante [ver 10], inclusive o pórtico erguido na 

segunda etapa do projeto, no século 20. Considerando o pendor ornamental de Bethencourt nos anos 1870, infere-se que 

haveria, no projeto, maior detalhamento na ornamentação do edifício. Contudo, a falta de verbas que acaba levando à 

paralisação das obras em 1880 e outras circunstâncias parecem ter conduzido a uma maior sobriedade nas composições 

[ver 6, 10]. Por outro lado, o próprio gênero do edifício indicaria maior sobriedade em relação às escolas da Glória e de 

Santa Rita, que Bethencourt construía naquela década segundo um programa de menor vulto e cuja construção não foi 

atingida pelos cortes de orçamento. Trata-se de um gênero único nos prédios públicos da época: uma escola em regime de 

internato e externato para alunos e alunas com necessidades especiais, demandando instalações especiais sobretudo no 

circuito de circulação e uma grande área destinada a serviços médicos. Delineou-se, portanto, no prédio principal do 

Instituto dos Meninos Cegos, uma tipologia arquitetônica que apresenta semelhanças com outras tipologias da arquitetura 

oficial, mas que é, de fato, única. Neste projeto, Bethencourt começa a desenvolver o sentido da monumentalidade. 

 

 
 Fachada principal e parte da fachada lateral direita na primeira etapa de obras. Foto Marc Ferrez c.1891 (detalhe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachada principal após a segunda etapa de obras. Foto S. Castellano, ant.1994. Coleção Museu IBC 
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PALÁCIO DA 3ª PRAÇA DO 

COMÉRCIO COM PRÉDIO DA 

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E 

ROTUNDA PARA BOLSA DO 

COMÉRCIO (rua Direita, atual 

Primeiro de Março 66), hoje 

CENTRO CULTURAL BANCO DO 

BRASIL. Quem hoje vê as 

fachadas do Centro Cultural do 

Brasil não tem ideia da grande 

remodelação feita no edifício 

projetado por Bethencourt da 

Silva em 1880 e construído entre 

1880-1906 [CCBB]. Na descrição 

do jornalista e poeta Joaquim 

Serra [TEIXEIRA-2], referindo-se à 

maquete em gesso exposta ao 

público, o edifício “pertence ao 

estilo renaissance, que ao mundo 

tem dado verdadeiras obras 

primas, a começar pela catedral 

de S. Pedro, em Roma, essa 

epopeia de mármore”. A 

descrição de Serra corresponde 

ao edifício construído (foto ao 

lado), onde a ornamentação de 

dimensões monumentais alude ao caráter 

monumental da própria obra e dota a 

modenatura de perfis e relevos realçados. 

Destacam-se as colunas compósitas 

definindo o corpo central superior, a 

cornija acentuada pela decoração, o friso 

demarcado e as figuras alegóricas:  

cariátides e atlantes sobre as portas 

principais (Atividade, Prudência, Trabalho, 

Vigilância), cabeças de leão nos mezaninos 

circulares (Força) e grupo escultórico 

central no alto do edifício (Comércio, 

Indústria, Navegação). As portas principais 

são de “ferro fundido passado em banho de 

bronze”, segundo Serra. A composição 

geral externa é dominada pelo granito 

bege, com superfícies de massa 

provavelmente pintadas com fingimento de 

mármore (pintura mural decorativa), como 

na Escola da Glória. No interior, a grande 

rotunda da Bolsa, com colunas colossais de 

bases e capitéis pintados em bronze, é 

iluminada por cúpula e o piso tem composição em mármores. No século 20, a ornamentação monumental da fachada é 

removida, são acrescidos quatro pisos e o pórtico de granito preto; as superfícies externas recebem pintura lisa e portas e 

janelas de ferro são pintadas em tom de grafite.                 Fachada com a feição projetada por Bethencourt. Foto autor não 

identificado, Rodrigues & Co. Col. Arquivo Nacional      e      Fachadas principal e lateral direita. Foto Claudia Girão, 2008 
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EDIFÍCIO DO MONTE DO SOCORRO E CAIXA ECONÔMICA (rua Dom Manuel 25), hoje da Procuradoria Geral do Estado do 

RJ. O Monte do Socorro e Caixa Econômica instituídos por Pedro II (1861) para conceder empréstimos e receber poupanças, 

com a garantia do governo imperial, servia sobretudo às classes menos favorecidas. Só alcançou sede própria quando 

concluído em 1887 [PGE]. Há quem cite este edifício como obra conjunta de Bethencourt da Silva com José Maria Jacinto 

Rabello, mas Rabello já teria falecido nesta época. Nota-se no edifício a pureza das linhas e proporções do espírito clássico 

com delicadeza ornamental, em franca oposição com a decoração ostensiva e sobrecarregada do prédio feito para a 

Associação Comercial. Os trabalhos de cantaria são destaque em todo o frontispício. O corpo central, com pórtico de 

modenatura discreta em composição com o balcão, é arrematado por frontão formado por ornatos sugerindo desenho 

triangular; os jarros 

apoiados na balaustrada 

têm ornamentação bem 

mais profusa. Os terraços 

laterais ao corpo central, ao 

gosto classicizante, são 

uma novidade dentre os 

partidos arquitetônicos de 

Bethencourt, mas foram 

fechados posteriormente 

com o acréscimo de mais 

um pavimento. 

 

 

 

 

 

 

Edifício da Caixa 
Econômica, atual PR-RJ, 
ainda na feição original. 
Foto autor não identificado  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edifício da Caixa 
Econômica, atual PR-RJ, 
com o acréscimo de 
pavimento nos corpos 
laterais. Foto Malta 
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Edifício da Caixa Econômica, atual PR-RJ. 
Foto Vera Voto, ant.2000 

 

 
Edifício da Caixa Econômica, atual PR-RJ. 

Fotos André Mendonça, 2006 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉDIO DO LICEU DE 

ARTES E OFÍCIOS (rua 

da Guarda Velha, 

atual Treze de Maio), 

depois demolido. O 

Liceu fundado e 

dirigido durante toda 

a sua vida por 

Bethencourt da Silva 

funcionou na rua da 

Ajuda, no consistório 

da Irmandade do 

Sacramento e na 

Igreja de São Joaquim 

até obter sede 

própria no ‘próprio 

nacional’ da rua da 

Guarda Velha (atual 

Treze de Maio), mas o 

prédio incendiou-se 

em 1893. O projeto 
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do novo prédio do Liceu de Artes e Ofícios é elaborado por Bethencourt da Silva (1893-1894) e executado bem depois, a 

partir da década de 1910; o arquiteto falece antes de ver o prédio concluído [BIELINSKI-3, TEIXEIRA-2]. É demolido na 

década de 1950 para se erguer o prédio da Caixa Econômica Federal, com frente para a avenida Rio Branco). A atual sede 

do Liceu é na rua Frederico Silva, praça Onze. Trata-se do expoente de Bethencourt como projetista, reunindo muitas das 

soluções que o consagraram e algumas releituras, com forte presença de obras das artes e ofícios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prédio do Liceu de Artes e Ofícios.                                                          Fotos autor não identificado, déc.1950. Coleção Alba Bielinski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto do Liceu de Artes e Ofícios.                                           S. Vieira Fernandes, óleo sobre tela, 1903 (detalhe). Coleção LAO 

 

 

Em sua época, Francisco Joaquim Bethencourt da Silva é considerado arrojado em seu perfil notoriamente 

clássico. Ribeiro de Freitas afirma que Bethencourt é exceção no cenário sem novidades da arquitetura no Rio 

de Janeiro pós-Grandjean, comentando: “A ele se deve, principalmente, a audácia do alteamento das 

dimensões verticais, a amplitude dos vãos e especialmente a predominância das linhas retas, em 

contraposição ao uso quase constante dos arcos e curvas, que abundavam na edificação”, e “é também a 

Bethencourt da Silva que se deve o emprego dos nossos granitos em revestimento geral das fachadas dos 

edifícios, introduzindo o uso da silharia para baratear esse revestimento”. E complementa: “Nota-se em 
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Bethencourt uma orientação mais ousada na interpretação dos sentimentos artísticos e um desejo de 

imprimir feição característica à arquitetura brasileira” [FREITAS]. 

O alteamento dos vãos decorre, em parte, dos altos pés-direitos obrigatórios no século 19 [ver 2] para aeração 

interna, mas habitualmente ainda persistem espaços relativamente grandes sobre as janelas. Bethencourt 

altera de modo pessoal a relação entre cheios e vazios habitual em seu tempo, ao conceber novas proporções, 

bem mais alongadas, para os vãos situados acima dos mezaninos. 

As vergas em arco haviam-se tornado frequentes desde José Fernandes Pinto Alpoim (meados do século 18), 

mas Bethencourt pouco as utiliza na composição de fachadas; ao desenhar vãos de cantaria com vergas retas 

(mais baratos que os arcos), ele sobreleva a dinâmica das curvas ao alto dos pórticos e platibandas, ali 

materializadas em trabalhos de arte com delicados traçados sobre corpos centrais (às vezes, em lugar dos 

frontões) ou nos movimentos dos corpos de diferentes estátuas de vulto, contrabalançados por vasos mais 

simples (conforme se fez no renascimento) ou mais elaborados. Tal modificação na concepção de fachadas, 

tornando-as menos estáticas, é, sem dúvida, uma inovação em sua época. A busca de dinamismo deve ter sido 

um problema dos arquitetos de sua geração. Diz Paulo Santos, sobre o prédio da Casa da Moeda, encimado 

apenas por vasos de mármore: “É evidente, aí, a procura do movimento que, ainda assim, não logrou aliviar, 

plasticamente, a impressão de peso que o tratamento das massas, a abundância de cantaria e a 

modenatura adotada infundem” [SANTOS]. No Hospício de Pedro II, ocorre o contrário: estátuas e vasos na 

platibanda aliviam o peso da composição [SANTOS]. Palladio sabia usar como ninguém esse recurso, colocando 

grandes estátuas na entrada ou no alto das fachadas de modo a criar a ilusão de leveza em meio à sensação 

difusa de algo maior, advindo, daí, parte da impressão de monumentalidade. 

Quanto ao granito, no século anterior era amplamente empregado por Valentim da Fonseca e Silva e continuou 

sendo usado; Maria Graham se refere ao uso constante do material no primeiro quartel do século 19: 

“incessantemente se exploram pedreiras de granito, quer para calçar a cidade e tornar mais fáceis as 

comunicações, quer para embelezar os novos prédios” [SANTOS]. Entre o primeiro e o terceiro quartel do 

século 19, o granito está presente em vários edifícios (solar do Itamaraty, Hospital da Santa Casa, Hospício de 

Pedro II, Casa da Moeda...), quase sempre restrito, nas fachadas, ao pórtico, mezanino, escadas, molduras de 

vãos e elementos estruturais. Bethencourt, porém, tem preferência pelo granito como revestimento externo 

geral de edifícios, conforme apontou Freitas. Estendendo o material à superfície das fachadas acima do térreo, 

usa-o como elemento estético quase emblemático, representativo da cultura autóctone. Nos ofícios do 

arquiteto no Ministério do Império, contudo, constata-se a dificuldade de obter o material no Rio de Janeiro 

durante a década de 1870, em vista do preço elevado e demora na extração, a ponto de ser mais rápido e 

barato importar pedra de Lisboa ― e esta é uma contraposição ao mito carioca do granito abundante e fácil, 

explicada pela escassez de mão-de-obra especializada e pelo largo emprego na cidade durante muito tempo. 
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Nas proporções, da tendência mais horizontal o arquiteto passa a certa verticalidade que atribuímos a uma 

busca de refinamento. No tratado de composição de Sutter, citado por Bethencourt, encontram-se estes 

aforismos (sim, mesmo em seu tratado de quase 500 páginas, Sutter adere à moda dos aforismos): 

15. As linhas no gênero severo são simples, pouco variadas; no gênero gracioso elas são 

cheias de variedade, e nas cenas dramáticas elas são violentamente contrastantes. 

16. A vertical é a linha da nobreza e da grandiosidade: é a linha intelectual. 

17. A horizontal é a linha dos grandes espaços, das grandes cenas: é a linha material. 

18. A diagonal é o meio termo, que liga a vertical à horizontal. 

....................................................................................................................................................... 

22. A linha curva ou serpentina é a imagem do movimento e da paixão. 

23. A oval é a curva do amor divino ou profano, conforme o grande eixo esteja situado no 

sentido vertical ou horizontal.  

A Igreja do Santíssimo Sacramento, obra de nítida verticalidade cujo “atrevimento” merece, do catedrático 

Antônio de Pádua e Castro, referências à “fortuna de estar nas proximidades daquela Academia, como um 

belo exemplo a ser imitado” [TEIXEIRA-2], é descrita, conforme mencionado, por Felix Ferreira como 

arquitetura dórica (ainda que ‘impura’) com torres de arquitetura ogival, e por Augusto Maurício como obra de 

estilo Luís 15 com influência barroca. Góticas, as torres não são, por serem despojadas de decorações 

características em ogiva e folhagens (cogulhos), embora sejam francamente verticais. Talvez o arquiteto tenha 

buscado apenas a verticalidade, o alongamento de proporções como parte de sua pesquisa plástica, sem 

inclinação estilística, até porque não hesitou em simplificar (tirando as pontas) o frontão barroco que já existia 

na igreja, para colocar suas estátuas de postura clássica. 

Percebe-se que Bethencourt, no período em que faz obras na Igreja do Sacramento, adentra sua fase de 

profusão ornamental, de que são exemplo as Escolas do largo da Glória e um pouco menos as da rua da 

Harmonia, o Colégio de Pedro II e a 3ª praça de Comércio. Infere-se que na sede do Instituto também usaria 

um vocabulário ornamental mais complexo e tal tendência se relaciona à sua intenção de oferecer uma 

imagem especial e própria à arquitetura brasileira. 

De resto, esse seu “desejo de imprimir feição característica à arquitetura brasileira”, nas palavras de Ribeiro 

de Freitas, também permeava o imaginário de outros pensadores da arquitetura daqueles tempos; notava-se, 

de fato, uma permanente busca por uma expressão plástica representativa do desenvolvimento artístico 

nacional.
241

 

Gustavo Rocha-Peixoto fala em ecletismo quando alude à obra de Bethencourt da Silva, observando que alguns 

dos edifícios de Bethencourt são academicistas — “seguem o modelo de composição serial” que ele, Rocha-

                                           
241

 Araújo Porto-alegre enfatizara a importância da propagação de ideias, “as quais se tornam mais fecundas e profícuas 

quando são elaboradas no próprio solo”, a partir de “bons livros, bons mestres”, escrevera ele em 1856, destacando que “a 
facilidade que temos em adquirir livros estrangeiros nos desvia de um estudo sério das coisas da pátria: a maior parte dos 
nossos jovens conhecem mais as riquezas naturais e as tradições alheias do que as próprias; conhecem mais os indivíduos 
estranhos do que os nacionais” [PORTO-ALEGRE]. 
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Peixoto, denomina de “classicismo habitual de inspiração politécnica durandiana”. Ele considera que “essas 

construções introduzem no Rio de Janeiro (e provavelmente no Brasil) a arquitetura eclética em meio ao 

ânimo patriótico provocado pelo final da campanha do Paraguai no início do decênio de 1870” [ROCHA-

PEIXOTO].  Mas outros edifícios de Bethencourt, ainda segundo Rocha-Peixoto, exploram novas maneiras de 

composição, ampliam o vocabulário ornamental e revelam articulações espaciais inovadoras sem ruptura com 

o neoclassicismo, configurando uma “continuação modernizadora” — opinião que tendemos mais a 

compartilhar, pois não consideramos Bethencourt da Silva realmente ‘eclético’ nos sentidos que se costuma 

atribuir ao termo. 

Rocha-Peixoto atribui à “força do arranjo historiográfico modernista” a lacuna sobre a contribuição 

fundadora de Bethencourt para a arquitetura, que foi ignorada.
242

 E tem razão. Há, na historiografia brasileira 

centrada no poder, um alçapão cultural, por onde foram levados, para um limbo transitório, personagens como 

Francisco Joaquim Bethencourt da Silva, enquanto permaneciam no pódio ou a ele ascendiam personalidades 

mais famosas ou celebradas. A ‘corte’ (monárquica ou republicana) não é um uníssono, e, entre amizades, 

figurões e rivalidades, consolida-se a política de resultados e surgem no cenário jovens engenheiros, com a 

arrogância própria de uma nova juventude com sede do novo, descaso pelo passado imediato e indiferença 

pelos atores mais proeminentes e menos poderosos, ainda em cena. Mesmo antes, Bethencourt, reconhecido 

por muitos, nunca fora completamente aceito pelos grupos ligados a Pereira Passos e a Benjamin Constant. 

Já dizia Ledoux (livro 1): 

O gosto é invariável, ele é independente da moda. O homem de gênio não ganha mais do que 

os séculos que o precederam deixaram perder; sua mente radiante se eleva e brilha acima 

das nuvens que desfiguram as verdades primeiras; ele anda sozinho em meio ao preconceito. 

Fora dos ambientes aos quais dedicou sua vida, Bethencourt da Silva é pouco compreendido até hoje, devido, 

exatamente, àquele alçapão cultural — ainda há, por exemplo, quem afirme, em típica desconstrução de sua 

personalidade real, que ele teria comparecido aos leilões de objetos da família imperial, no Paço de São 

Cristóvão (1890), na qualidade de “testa-de-ferro” do governo republicano, para arrematar “muitos lustres, 

ricos móveis e duas preciosas tapeçarias murais de legítimo gobelin — tudo para decorar a futura 

                                           
242

 O antagonismo dos modernistas em relação ao ecletismo pode ter sido geral, mas não foi irrestrito; espelhava a 

contraposição de ideias e a dificuldade que o modernismo sofreu até se implementar. Na arquitetura, afora o famoso 
episódio de demissão de Lucio Costa da direção da Escola de Belas Artes ao reformular o ensino, o arquiteto, entre 1932-
1936, em seu escritório com Carlos Leão, atravessa “período de trabalho escasso: a clientela quer casas de ‘estilo’ que já 
não consegue fazer” [COSTA-3], situação pela qual passa quase todo artista que inaugura nova expressão. Passado o tempo, 
entende-se que tudo faz parte da história e prevalece a boa arquitetura (seja qual for o tipo, estilo, movimento...). “Com o 
mesmo amontoado de moedas que se faz uma casa pretensiosa, inexpressiva e fria, de uma complicação que nada 
exprime... pode-se fazer uma joia arquitetônica”; a frase (1924) é de Lucio Costa [COSTA-4], que chamaria (1970) de 
preciosidade arquitetônica o castelinho projetado por Virzi na rua do Russel e insistiria (1967) na preservação da loja Torre 
Eiffel, na rua do Ouvidor, Rio [COSTA-5]. 
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Assembleia”
243

, quando na verdade foi lá com o intuito de ficarem no Liceu algumas peças do imperador que 

admirava [BIELINSKI-3]. 

Bethencourt captava verbas para o Liceu, tarefa naquela época destituída de qualquer glamour, mas tinha sua 

dignidade e altivez. Disse ele, em 1857, na alocução por ocasião da posse de Eusébio de Queirós: 

Educado livre das mesuras dos cortesãos, que se curvam ante as posições do acaso, que 

elogiam com o fraseologismo da lisonja, não adulo a quem quer que seja. Não tenho paixões 

que me ceguem, nem pertenço a partidos políticos onde a falta de uma mesma crença faz 

esquecer todos os esforços e negar todas as inteligências; para mim só há uma realeza 

imortal, uma posição duradoura e inabalável: — a realeza é a do talento, — a posição, aquela 

que dão a virtude, a honra e a moralidade.  

O modesto arquiteto, ligado às modestas artes e ofícios, tem Pedro II como um herói, conforme declara em 

1901 (c.) e, ainda assim, continua atuante, é verdade que em meio a muitas dificuldades, durante a 

efervescente fase de transformação do império em república que culmina nos desmontes apressados da cidade 

‘antiga’. Virada esta página urbana, porém, poucos nomes relacionados ao segundo reinado sobrevivem ao 

esquecimento desejado do passado, pois é como se começasse tudo de novo, com outras demolições em um 

cenário febril de industrialização, especulação imobiliária, construção, reformas e buscas de imagens 

‘adequadas’ às novas aspirações, as quais se multiplicam em grande velocidade. 

Muitos dos edifícios projetados por Bethencourt da Silva são reformados ou recebem acréscimos, 

circunstâncias que não desmerecem, aliás, seu trabalho, considerando que a mais conhecida obra do próprio 

Grandjean, a bela Academia de Belas-Artes, não foi poupada. 

Mesmo que o revivalismo neogótico europeu não tenha se tornado oficial no Brasil — embora presente em 

uma ou outra Igreja, em raros edifícios (como o da Imprensa Nacional) e em pavilhões da Exposição Nacional 

de 1908, por exemplo —, a atenção que tal estética confere ao detalhe não deixa de ter certa semelhança com 

o processo que atua em Bethencourt, o qual, transpassando sua pesquisa sobre a forma arquitetônica com sua 

especial tendência à ornamentação, resulta, por vezes, em edifícios de linhas simples e, quando possível, 

profusamente adornados. 

A diversidade fora um dos temas de Ruskin — que aludira, por exemplo, ao empobrecimento artístico quando 

os arquitetos põem 30 escultores a trabalhar para esculpirem 20 capitéis idênticos, pois quando os homens 

esculpem continuamente os mesmos ornamentos, acabam por adotar um jeito de trabalhar monótono e 

metódico [RUSKIN-5]. No entanto, Ruskin pressentia que se avizinhava uma compulsão ornamental, com 

produtos industrializados que queria manter manufaturados, a qual somente uma nova e atual arquitetura 
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 apud Lília Moritz SCHWARCZ (As barbas do imperador, D. Pedro II, um monarca nos trópicos, São Paulo: Companhia das 

Letras, 1998), ref.  Francisco Marques dos SANTOS, O leilão do Paço de São Cristóvão, Petrópolis, Anuário do Museu 
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gótica, que “admite uma riqueza de registros totalmente ilimitada”, poderia comportar. Ainda assim, 

advertiu ele, era preciso saber manter a unidade da obra:
 244

 

No momento em que o arquiteto se permite dar ênfase às porções de imitação [os ornatos 

copiados da natureza], existe uma chance de que ele perca de vista o dever do ornamento, de 

seu papel como parte da composição, e sacrifique os pontos de sombra e efeito pelo prazer 

da talha delicada. E então ele está perdido. 

A acalorada polêmica sobre ornamentação na virada para o século 20 acaba por dividir opiniões e separar 

rumos em meio ao desenvolvimento industrial. Em 1892, o arquiteto norte-americano Louis Sullivan (1856-

1924) — conhecido pelos arranha-céus, considerado um dos precursores do modernismo e defensor de uma as 

correntes funcionalistas de que ‘a forma segue a função’ — escreve seu ensaio O ornamento na arquitetura,
245

 

em que critica excessos e misturas de ornatos de diversos períodos históricos, rejeita repertórios prévios 

(modelos) e chega a propor a suspensão provisória do ornamento. Sullivan, porém, admite até certo ponto a 

utilização decorativa do ornamento para ‘realçar’ a beleza das estruturas com novo encanto, desde que ambos 

confluam a partir do mesmo conjunto de tensões emocionais, numa unidade orgânica de ideias e propósitos, 

mantida até o fim; publica bem depois estes fundamentos em seu tratado de ornamentação arquitetônica. 

Em 1908, o arquiteto tcheco (residente na Áustria) Adolf Loos (1870-1933), que trabalhara com Sullivan, 

destaca a espacialidade arquitetônica com organização em diferentes níveis, solução que considera ‘a grande 

revolução em arquitetura’, e apresenta seu ensaio-manifesto Ornamento e delito (Ornament and Crime), em 

que aponta a banalização e critica o uso abusivo da ornamentação na arquitetura europeia de fins do século 19 

e mesmo a considera um desperdício de trabalho por não ter mais uma relação direta com o homem, por não 

ser mais a expressão de uma cultura.
246

 

O conflito entre técnica e arte, que se acirra nessa época, ainda é questão atual, conforme comenta Vilanova 

Artigas. Pode-se dizer que reflexões sobre tal conflito e seus efeitos ocupam grande parte da vida cotidiana de 

Bethencourt da Silva, pelo menos desde a fundação do Liceu. 

Paulo Santos qualifica como ecléticas as escolas (Glória e Santa Rita) projetadas por Bethencourt, e é curioso 

observar que o arquiteto refere-se à da Glória, atual Colégio Estadual Amaro Cavalcanti, como um projeto em 

que teve considerável liberdade de criação, conforme se aduz de suas palavras no discurso pronunciado na 

entrega do edifício: “encarregando-me de projetar e dirigir a execução deste edifício, não fui coagido por 

nenhuma exigência desarrazoada do governo” [BETHENCOURT-2]. Mas Santos também cita “a Caixa 

Econômica na Rua D. Manuel, a Praça do Comércio na Rua Primeiro de Março e o Instituto dos Cegos na Praia 
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 apud Pinheiro, ref. John RUSKIN, Lâmpada da beleza. Nas Seven Lamps of Architecture, Ruskin apresenta as lâmpadas do 

sacrifício, da verdade, do poder, da beleza, da vida, da memória e da obediência [RUSKIN-2]. 
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 Louis SULLIVAN, Ornament in Architecture, in The Engineering Magazine, New York, ago.1892. 
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Vermelha” como as obras em que, na última década do Império, Bethencourt da Silva parece ter procurado 

retornar, “até certo ponto”, à sobriedade de formas [grifos nossos]. 

Nota-se, contudo, na análise do período por Paulo Santos, a referência ao freio criativo do cânone neoclássico 

e a simultânea ‘reabilitação’ de Bethencourt quando retorna à sobriedade, configurando um paradoxo que ao 

grande Paulo Santos não deve ter escapado — e ele mesmo aludira à necessidade de estudo mais aprofundado 

da obra do arquiteto. Parece tratar-se, no caso, de uma crítica a certo dinamismo plástico — em contraposição 

à linearidade clássica — e à ornamentação arquitetônica que a pureza plástica da arquitetura moderna recusa 

e que o rigor dos cânones neoclássicos em seus primórdios também não admitiria. Bethencourt tende muito à 

ornamentação na parte superior dos edifícios e, na parte inferior, as escadas, com formas dinâmicas, também 

são inusitadas para os padrões neoclássicos, assim como o destaque que, em algumas de suas obras, confere 

aos corpos em avanço. Além disto, na década de 1870 sua preferência são os frontões de evocação triangular, 

porém bem menores e mais elaborados, ao invés de retilíneos como se fazia na arquitetura clássica.  

Cláudio Amaral considera Bethencourt “neoclássico quando escolhe os elementos naturais mais belos” e 

“romântico quando defende a reflexão e o gosto”. Sílvio Colin lembra que o termo eclético vem do grego 

ekletikós: “o que escolhe”. Há quem considere Bethencourt partidário do ecletismo sob este aspecto de lidar 

com sistemas filosóficos diversos e procurar conciliá-los através de uma série de escolhas. A procura de 

conciliação e unidade, contudo, permeia a própria criação artística; ocorrera na arquitetura grega (interações 

culturais com dórios, jônios...), na arquitetura romana (que verteu para o latim atributos gregos, egípcios, 

orientais...) e durante o renascimento, sobretudo em sua fase final, quando certas obras revelaram 

transgressão dos ideais clássicos e foram chamadas de maneiristas, como as de Giulio Romano (Mântua) e as 

de Andrea Palladio (Vêneto), cuja arquitetura “é decerto escrita, mas não pensada em latim” [ARGAN]. 

A escolha se situa entre o cânone (presente) e a ruptura deliberada com ele (futuro). Ambas as situações, ao 

terem como referência a regra, diferem da ideia inicial no processo de livre criação artística (atemporal), que 

‘surge’ no imaginário do artista, completa ou como imagem que vai se formando durante o próprio fazer, seja 

uma pintura, um esboço arquitetônico... e que não tem por objetivo seguir ou transgredir, apenas manifestar-

se. Evidentemente, o imaginário do artista, ao criar, é povoado por sua vivência (consciente, inconsciente) em 

complexas e inalcançáveis inter-relações; o ulterior processo de desenvolvimento da ideia inicial, contudo, 

sempre implica escolhas mais conscientes, em função de condicionantes materiais e intelectuais, que podem 

modificá-la. Neste perfil de livre criador se encontram arquitetos como Palladio, cujas obras, quando 

despojadas de ornamentos, transmitem um jogo lúdico muito albertiano, se lembramos a advertência de 

Alberti (1452) aos arquitetos, sobre a necessária cor branca das maquetes, para não distrair a atenção da 

verdadeira arquitetura [ALBERTI, livro II], ou seja, o espaço, a forma. 

Sebastiano Serlio, em seu livro III (1540), desmistificara a ‘pureza’ da arquitetura na antiguidade segundo as 

ordens descritas por Vitruvius (século 1 a.C.) e sugerira exemplos clássicos para aplicação prática com certa 
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liberdade, razão de vários estudos lhe atribuírem o fundamento da arquitetura maneirista. Tal desmistificação 

o levara a criar, por exemplo, um tipo de composição de portas com destaque para a porta central, ladeada por 

duas menores (que alguns denominam de ‘serliano’). 

Já observou Argan que Palladio conhecia bem o tratado de Serlio, porém sua obra teórica não era apresentada 

como preceito, citando Quatremère de Quincy ao dizer que Palladio “reuniu uma boa quantidade de tipos, 

mas não de modelos”. ‘Eu faço assim’ seria a tônica de Palladio ao organizar (sem regras, ao contrário de seu 

contemporâneo Vignola) quatro livros com desenhos comentados de seus projetos e obras. Segundo Argan, tal 

coleção de formas e grupos formais foi feita apenas para seu uso, mas deve-se a este repertório tipológico, 

sobretudo, o fato de a arquitetura de Palladio ter sido adotada como “modelo” pelos arquitetos neoclássicos, 

cujo interesse também teria sido despertado pela “busca de uma monumentalidade difusa, não localizada, 

mais urbanística que arquitetônica”, pois “Palladio foi, sem dúvida, o primeiro a querer fazer o 

monumental sem o monumento”. 

Franco admirador de Palladio e de Grandjean, Bethencourt revela em sua obra uma concepção de arquitetura 

que, mesmo inclinada à experimentação plástica, ainda deixa transparecer sua formação clássica anterior a 

1850 e tal concepção difere do espírito da virada para o século 20, embora algumas de suas obras possam ter 

inspirado a arquitetura nesta época em que ele, talvez ‘aborrecido e cético do futuro da arte entre nós’, como 

comentou Morales de los Ríos, não se dedica mais a ela com a amplitude que lhe é característica, debruçando-

se sobre um ou outro projeto especial enquanto continua à frente do Liceu e dirige o Arquivo Nacional. Rotulá-

lo de arquiteto eclético é uma simplificação redutora equivalente a chamar Goya de pintor romântico e William 

Turner de impressionista, ainda que certas características destes movimentos se encontrem em algumas das 

obras dos dois geniais artistas, cujo processo criativo, intenso e solitário, não condiz com afiliações. Mesmo que 

Claude Monet, em sua fase londrina, tenha conhecido a obra de Turner e possa eventualmente ter-se inspirado 

a pintar muito e bem — circunstância mais que natural —, não se poderia afirmar, sem oposição, que o inglês 

tenha inaugurado a pintura impressionista. 

Bethencourt era egresso da escola neoclássica, mas não tinha compromisso de seguir Grandjean ou Palladio. A 

percepção de Grandjean sobre o renascimento, além de particular, se dera em outro momento histórico e em 

contexto cultural diverso. Andrea Palladio também não vivenciara a primeira fase do renascimento italiano no 

século 15, tão rica para as artes e a arquitetura em tantos aspectos. A obra arquitetônica de Palladio, no 

entanto, nascera universal e seus escritos (As antiguidades de Roma, 1554 e Os quatro livros de arquitetura, 

1570) e projetos são perpassados por certa transcendência inexplicável. Tal transcendência (atributo do 

talento) se relaciona ao fato de Palladio ter sido mais sintonizado com o fazer do que com postulados teóricos 

[ARGAN]. Na segunda metade do século 19, o período renascentista é revisitado com outros enfoques (sociais, 

políticos) em publicações como as de Michelet (Histoire de La Renaissance, 1855) e Burckhardt (Kultur der 

Renaissance in Italien, 1860); o renascimento fica novamente na ordem do dia da arquitetura mundial. No 

Brasil, que vivencia as repercussões da obra e ensino neoclássicos de Grandjean até o fim do império [REIS 
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FILHO], a absorção gradual de novas ideias sobre os séculos 14-15-16 reconduz à busca de cânones, mas com 

outros olhares e aspirações, enquanto alguns arquitetos — como sempre ocorre — se libertam e formam seus 

próprios repertórios. 

A época de atuação profissional de Bethencourt é bem diferente e profundamente marcada pela ruptura que 

advém com a república. Conforme ocorrera com o neoclassicismo francês de base iluminista, a pureza 

ideológica original da nova movimentação acadêmica de meados do século 19, no campo da arquitetura, se 

transforma; a pesquisa plástica, em parte alentada pelas ideias de Quinet, se modifica até se diluir nas 

necessidades mais imediatistas que se tornam uma das mais evidentes características dos anos de passagem e 

anos iniciais do século 20. No Rio de Janeiro, da fase mais experimental do neoclassicismo acadêmico, cujo 

ícone maior, embora não o único, fora Palladio, passa-se gradualmente a uma fase mais pragmática, na qual o 

reestudo de Vitruvius e das regras de Vignola se presta admiravelmente a aplicações práticas, das mais 

acadêmicas às mais populares. Para a edição do Vinhola Brasileiro é um pulo. 

Os modelos e módulos de proporções estabelecidos por Giacomo Barrozi da Vignola para aplicação prática 

(Regra das cinco ordens arquitetônicas, 1562) são muito empregados na segunda metade do século 19, 

conforme se aduz, inclusive, das palavras do engenheiro Luiz Raphael Vieira Souto (1875): “Desde que, após 

um minucioso estudo dos principais monumentos da Grécia e Roma antigas, compôs o célebre Vignola [
247

] 

as suas ordens de arquitetura, têm estas sido adotadas como modelos por todos os arquitetos, já quanto às 

formas, já quanto às proporções”. Vieira Souto enuncia um princípio, então, incontestável: “a saliência da 

cornija de um edifício, variando com a altura deste e com a ordem a que ele pertence, torna-se impossível 

determiná-la a priori, sem ferir inviolavelmente os preceitos da arte e cometer o que se pode chamar um 

crime de lesa-arquitetura”. 

A regra, entretanto, se desgasta. Paulo Santos se refere à “secura de tira-linhas” da arquitetura no fim do 

século, quase reduzida à primazia das fórmulas, sem o ânimo criativo que movera as experimentações 

plásticas. Na dicotomia mimese x criação, ou imitação (aristotélica) x inspiração (platônica), a segunda por 

vezes parecera ganhar força, mas muitas vezes acabou reduzida à primeira. 

O período seguinte inaugura uma nova prática e seria o móbil para as manifestações críticas dos funcionalistas. 

A rapidez da produção nas fábricas acelera o ritmo de vida de uma população mundial que cresce 

vertiginosamente; as novas possibilidades técnicas da engenharia e os novos materiais de construção 

oferecidos pela indústria são mais baratos e de mais rápida e fácil aquisição que os trabalhosos produtos 

manufaturados; os auspícios de um novo século criam um clima de deslumbramento tão festivo quanto as bem 

sucedidas exposições universais, que elevam aos píncaros celestes as novas estruturas de ferro. Observa 

Rasmussen que “os arquitetos descobriram que, com a ajuda dos detalhes baratos, pré-moldados, podiam 

imitar qualquer estilo”. E há tantos desdobramentos plásticos que hoje se entende como é mais fácil, por 
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tanto tempo, classificar quase toda a produção arquitetônica entre os anos de 1870 (ou mesmo 1850) e 1910 

(ou mesmo 1920) na mesma pasta, sob o título de ‘eclética’. 

Em meio a “certa fantasia” [WASHT RODRIGUES], tudo é possível: transliterações, remissões e cópias
248

 de 

mansões e palácios vistos no exterior ou em publicações estrangeiras e também a alocação de elementos de 

várias construções em um só edifício, na miscelânea de estilos a que alude Paulo Santos. A variedade aparece 

tanto mais quanto não se alcança a conciliação e a unidade. No fundo, transcorre o processo de embate de 

ideias e de conflitos culturais [CORONA & LEMOS].
249

 Ganha proporção o processo de reflexão crítica, cujo 

primeiro sintoma parece ter sido o desprendimento da obrigatoriedade de seguir uma corrente determinada, 

seja como forma, seja como conjunto de preceitos. 

Lucio Costa, matizado pelo pensamento ruskiniano e por sua própria experiência com o neocolonial, qualifica 

como ecléticas não as mixagens plásticas na trilha de Le-Duc, mas a repetição extemporânea e gratuita de 

formas estilísticas do passado. Aparentemente, trata-se de clara mensagem modernista de que é para a frente 

que se anda, na busca de uma nova pureza da forma numa ‘novarquitetura’. Sabe ele, contudo, que a história 

também é feita de releituras necessárias para ganhar impulso e se reinventar. No Prefácio Interessantíssimo de 

Paulicéia Desvairada (1921), o moderníssimo Mario de Andrade diz que “o passado é lição para se meditar, 

não para reproduzir”, ao mesmo tempo em que se confessa “passadista” e “atrasado dos movimentos 

artísticos atuais”, pois “ninguém pode se libertar de uma só vez das teorias-avós que bebeu”. Creio que 

nem existe tal libertação total, ao menos no campo da arquitetura. 

Naturalmente, distinguem-se as referências à tradição nos revivalismos puros (em versões atualizadas em cada 

tempo) e nas mixagens plásticas (coesas ou desconexas) que sempre ocorreram, mas acabam predominando 

no período que se convencionou chamar de eclético. Colin observa que o ecletismo foi importante inclusive por 

praticar “uma arquitetura muito popular devido, em grande parte, ao fato de que o arquiteto e seu cliente 

falavam a mesma língua, ambos queriam a mesma coisa” e que se distinguia “das vanguardas modernistas, 

por exemplo, que praticavam uma arquitetura intelectualizada, utilizando conceitos que exigiam um nível 

de abstração que o público não possuía”. De fato, com a arquitetura moderna o Brasil acerta o cronômetro da 

vanguarda, mas a sociedade — não só a brasileira — ainda não está preparada para apreender seu realismo 

técnico e pureza plástica sem a profusão de ornamentos a que se habituara e que a própria legislação edilícia, 

depois de proibir, torna obrigatória. 

O processo de popularização da expressão formal que se torna ‘estilo’ inspira novas manifestações criativas, 

mas também conduz ao desgaste, com o suceder de repetições mecânicas que não conseguem transmitir as 
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experiências únicas dos primeiros exemplares; mesmo assim, como se sabe, certas repetições obtêm relativo 

prestígio em sua época, enquanto as primeiras manifestações são, em geral, incompreendidas e discriminadas 

até que suas novas expressões formais sejam absorvidas e se impregnem na retina do olhar social. 

Por outro lado, com a popularização do ecletismo transcendendo a chamada ‘batalha de estilos’ do ambiente 

acadêmico, fica claro que a verdadeira batalha se dá nas ruas, no confronto de edifícios, quase sempre 

relegando a uma condição secundária a integração na paisagem e a cidade como um todo ― ideário que, 

gradualmente, culmina em competições tecnológicas pela supremacia do prédio mais alto, do maior vão 

estrutural etc. No século anterior, o então novo idioma neoclássico ensinado pela Academia também se 

popularizara e talvez tenha sido justamente sua coesão, a despeito dos vocabulários particulares, a causa mais 

evidente do desgaste visual e da busca de outras estéticas, pois as cidades iam ficando repletas de pórticos, 

frontões triangulares, balaustradas e estátuas de postura clássica. 

Mas o neoclassicismo brasileiro, em especial o carioca, tem a conotação autóctone e particular a que já nos 

referimos, ao persistir na preferência dos granitos locais aos mármores, continuando a tradição dos tempos 

coloniais, quando “a fartura de granito marcou a perspectiva urbana com a sequência ritmada das 

ombreiras e vergas de pedra ― suporte e arquitrave ― princípio construtivo da Grécia Antiga” [COSTA-

3].
250

 E se a antiguidade greco-romana representava um universo desconhecido para a Terra Brasilis 

oitocentista, cuja história escrita pelo europeu só começara em 1500, o renascimento, com o imaginário que 

lhe fora associado de ‘idade dos grandes descobrimentos’, trazia a possibilidade de reviver a época ‘clássica’ de 

formação da nova civilização brasileira, ainda que transliterada pelo modelo artístico originado na Itália que se 

disseminou pelo mundo. De certo modo, tudo isto também contribui para que, a seguir, o romantismo nas 

artes visuais e literárias evoque raízes com a temática de índios e de florestas brasileiras. 

Na arquitetura, tomando por base as raízes coloniais, pode-se falar em revivalismo de formas que adaptavam 

técnicas construtivas da morada indígena à casa rural portuguesa, de certas soluções maneiristas, de um 

cultuado barroco e de uma pitada de rococó. “Fingir por fingir, que ao menos se fingisse coisa nossa”, diz 

Lucio Costa ao se reportar à experiência do neocolonial [COSTA-2]. Talvez tenha sido essa noção histórica, sem 

apelos historicizantes, um dos fundamentos da concepção de Bethencourt da Silva sobre os rumos da 

arquitetura na cidade do Rio de Janeiro, fundada por portugueses na mesma época em que Palladio ainda 

construía suas ville e seus palazzi e que fora palco, entre 1530 e 1565, da Henryville francesa de Villegaignon. 

Ele não se propõe a retomar a ‘cabana primitiva’, a oca, nem a sólida casa rural portuguesa com traços de 

influência mourisca, mas a recriar, após o período neoclássico mais canônico de sua obra, justamente uma 

                                           
250

 Lucio Costa se refere ao maneirismo trazido de Portugal e adaptado na região do Rio de Janeiro como “arquitetura rural 

alpendrada com colunas toscanas à moda do Minho, mas tudo caiado de branco à maneira da Estremadura” de que é o 
“mais puro e gracioso exemplar” a Fazenda do Colubandê, cuja planta foi comparada por Debret com o “esquema da casa 
romana ― o peristilo, o impluvium, o triclínio, ou sala de jantar, aos fundos, como ficou na nossa tradição”. Pode-se citar 
também, no morro do Castelo, a portada da fortaleza de São Sebastião, a Igreja jesuítica de Santo Inácio e o novo templo 
cuja construção foi interrompida e se tornou um conjunto de belas ruínas, demolidas, como tudo mais, no desmonte do 
morro. 
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arquitetura ainda clássica com certas liberdades na forma e no ornamento, conforme fizera Palladio, e já em 

direção ao barroco, conforme fizera, por exemplo, Maderno, nos séculos 16 e 17. No século 19, o clima 

romântico favorecia essa liberdade. 

Neste sentido, embora possa parecer uma contradição, para um arquiteto de base clássica, mover-se neste 

difícil território do amaneiramento, há uma grande coerência em suas ações ao recusar a tendência 

medievalista do novo gótico, que se configurava como retomada de uma verdade histórica para Portugal, para 

a França e para a Inglaterra, mas não para o Brasil. Ainda assim, não deve ter sido fácil conduzir projetos tendo 

em mira a construção de paisagens classicizantes no Brasil enquanto algumas correntes estéticas de fundo 

teoricamente historicista se apressavam a recobrir parte dos edifícios neoclássicos com uma tarja démodé, 

taxando-os de arquitetura ultrapassada e reformando-os com novos andares e ‘atualizações’ estéticas, re-

vestindo-os, por vezes, com camadas ornamentais representativas de momentos de ‘tensão emocional’ 

distintos do momento passado em que se projetou o edifício, para usar a expressão de Sullivan. 

Ao praticar a arquitetura de seu tempo, a partir da formação clássica que recebeu, Bethencourt da Silva tem os 

olhos voltados para o país, conforme declarou. Grandjean e Palladio, para ele, sempre seriam mestres, mas ele 

atua em outra época e já havia alcançado seu próprio estilo peculiar. Certamente houve influências. Se 

quisermos procurar semelhanças num capitel, num perfil de moldura, no modo como a sombra de uma coluna 

se projeta sobre uma escadaria ou na forma de um ornamento, certamente encontraremos, mas não a ponto 

de chamar Bethencourt de palladiano, da mesma maneira que qualificá-lo simplesmente como eclético não 

parece adequado à sua concepção da arquitetura, mesmo considerando a amplitude de correntes que o 

ecletismo alcançou. A justa distinção que Gustavo Rocha-Peixoto confere ao arquiteto pode ser entendida, 

neste sentido, como uma ação inovadora no cenário arquitetônico oitocentista. Bethencourt não pretendeu 

seguir ou transgredir regras ao criar suas obras: simplesmente projetou e construiu, movido por sua estética e 

pelo padrão de qualidade na mão-de-obra, tentando contornar umas tantas dificuldades externas já que não 

projeta palácios para as elites e o dinheiro público anda escasso, sobretudo para a execução de obras de 

natureza social. 

Francisco Joaquim Bethencourt da Silva viveu entre 1831 e 1911, período de profundas contradições culturais, 

e soube externá-las no conjunto da sua obra arquitetônica, a qual, gradualmente, no silêncio das horas mais 

calmas, pode ser observada sem pressa, sem ‘descobertas’ súbitas, mas com agradáveis surpresas, e vai-se 

tornando mais conhecida, não por ser neoclássica ou eclética, mas pelas lições que nos oferece sobre 

arquitetura e ornamentação, sobre dedicação a ideais e sobre o trabalho daqueles que concorreram para que 

sua obra fosse realizada desde a segunda metade do século 19. Bethencourt da Silva, monarquista e defensor 

das artes e ofícios, ‘artes menores’, dedicou-se, como arquiteto, mais a projetos públicos de cunho social e 

exatamente por isto foi alvo de preconceitos e de posturas paradoxais no meio oficial — alguns dos quais 

persistem até hoje. 
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8.4  CORES, TEXTURAS: UMA QUESTÃO DE IMAGEM 

Antes da análise do prédio principal do IBC, é importante destacar alguns pontos sobre cor e textura.
251

 No 

edifício, a cor é um valor simbólico que ali se expressa materialmente e que contribui significativamente para 

sua aparência, sua percepção estética como imagem, e todas as pinturas que recebeu ao longo de sua 

existência fazem parte de sua história, conquanto não estejam visíveis. O pigmento, o aglutinante, a tinta da 

chamada pintura de impressão, ou pintura simples, são materiais, são meios de expressar a cor, cuja textura se 

obteve mediante aplicação destes materiais com suas características e com determinada técnica. A priori, 

trata-se de matéria insubstituível, pois os estratos pictóricos documentam a vida do edifício ao longo do tempo 

e a camada de superfície, visível, colabora diretamente para a sua percepção. À distância, tem-se a impressão 

de cor antes de se distinguir a forma. E, na forma do edifício, a composição cromática é dos principais fatores 

de sua figuratividade como imagem, para usarmos a expressão de Brandi.
252

 

O reconhecimento da identidade autêntica de um edifício se obtém pelo juízo crítico de todo o processo de 

conhecimento sobre ele: análise de fontes impressas, manuscritas, iconográficas e gráficas e orais, colhidas em 

ampla pesquisa em arquivos, bibliotecas e aonde mais a investigação conduzir, e exame das estratificações nele 

documentadas, lembrando que as camadas estão alteradas pela ação do tempo (sol, intempéries, umidade, 

poluição, micro-organismos) — ou seja, também receberam pátinas e outras adições e alterações — e 

observando, ainda, que a própria luz do ambiente onde se examinam os estratos afeta a percepção da cor. 

Considera-se, nessas análises, a intencionalidade do artista ao escolher aquela determinada composição 

cromática e as intencionalidades das eventuais intervenções pictóricas até o momento da observação. Por 

vezes, eventuais repinturas de um edifício não só mudam cores, como modificam relações de figura e fundo na 

obra: é a pintura unidimensional, de efeito ‘chapado’, que cobre indistintamente alvenaria e detalhes, ou 

aquela em que se criam, em partes das fachadas, jogos sutis de tonalidades próximas (branco neve e branco 

gelo etc.), trazendo para um plano à frente o que no jogo de volumes ou na modenatura do edifício deve ficar 

atrás, e vice-versa. A repintura, obviamente, é adição mais radical que a reintegração, pois esta última 

completa a composição pictórica de modo a salvar a camada e dispensar intervenção de maior porte. 

A composição pictórica deve ser analisada, da mesma maneira, em relação ao ambiente em que se situa o 

edifício, sobretudo luz incidente nas diversas horas do dia e à noite, e paisagem de fundo para o qual o edifício 

é figura (naturalmente, se considerada a arquitetura como o objeto principal); tudo isto afeta a percepção, 

conforme explicam teorias cromáticas como a das cores complementares, a do contraste simultâneo, a gestalt. 

                                           
251

 A parte 8.4 é quase toda extraída de meu estudo Reflexões sobre cor, pintura e tratamento de superfícies, que foi 

incluído em Apontamentos sobre proteção de bens imóveis [GIRÂO-5], texto escrito em 2012 (com revisões em 2013 e 
2014) — ano em que, não estando concluída a pesquisa estendida sobre o IBC, transcrevi naquele texto alguns excertos que 
já estavam escritos neste. Reproduzo aqui, sobretudo — e em texto corrido e adaptado — o que se refere a cores e texturas 
na segunda metade do século 19 e primeira metade do século 20. 
252

 Cesare BRANDI, Teoria de la restauración, reimp. Madri: Alianza Forma, 1989 ; Cesare BRANDI, Teoria da Restauração, 

trad. Beatriz Mugayar KÜHL, Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2004. 
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O arquiteto Bethencourt da Silva — discípulo de Grandjean de Montigny, professor da Academia de Belas 

Artes, fundador e professor do Liceu de Artes e Ofícios, arquiteto-mor no segundo reinado, arquiteto na 

república — cita essa ‘cor local’ ao comentar a novidade da fotografia, que, “sem prejudicar a arte”, “teve um 

importante papel que representar em face da ciência, tanto nas regras da descritiva, como no rigor 

geométrico da planimetria; na verdade do claro-escuro, nos efeitos luminosos dos reflexos, na placidez das 

meias-tintas, na cor local dos objetos, em todos esses mil nadas das regras primordiais do trabalho 

artístico” [BETHENCOURT-6]. 

A fotografia em muito contribuiu para a pesquisa cromática da arquitetura ao se popularizar o filme colorido a 

partir da terceira década do século 20, mesmo com seu menor alcance de tonalidades em relação ao filme em 

preto-e-branco e ainda que o suporte se altere com o tempo, o que também acontece, em tempos variáveis, 

com óleos sobre tela, aquarelas etc., fontes indispensáveis desde que se considere a imaginação do artista e a 

possível inserção de traços e cores inexistentes na paisagem retratada, por questões de natureza criativa 

(trabalho feito em estúdio, expressão plástica pessoal), e a modificação de cores nas reproduções (acréscimos 

do litógrafo, fotos da obra, edição de fotos). 

A relação das cores de um edifício entre si, e com as cores do ambiente, é um ponto importante na 

compreensão da composição. Conforme comentou Rasmussen, corretamente usada, a cor pode expressar o 

caráter de um edifício e o espírito que pretende transmitir. Sabemos, no entanto, que a cor das camadas 

pictóricas encontradas em prospecções estão sempre modificadas e é interessante notar como são quase 

inexistentes os registros escritos sobre as cores empregadas particularmente em cada edifício. 

A memória visual nem sempre ajuda; já observou Albers que se dissermos ‘vermelho’ a cinquenta pessoas, 

cada uma imaginará um vermelho de tom diferente. Daí a importância, ao se pintar um edifício, de se anotar a 

referência da tinta ou as proporções e materiais que entraram em sua preparação e também de se guardar 

uma amostra da pintura em outro suporte, de material igual ou semelhante ao do edifício. 

A cor branca da caiação simples é a única que se pode inferir com certeza, mesmo se diferentes as origens das 

cais empregadas. 

Paulo Thedim Barreto observou que, até princípios do século 19, é de se admitir que fossem de cor branca as 

caiações:    [BARRETO] 

Gardner viu casas “branqueadas” em Icó e em Salvador. Vauthier regista “casas brancas no 

Recife”. Maria Graham viu casas “caiadas de branco” no Recife, em Salvador e no Rio de 

Janeiro. Saint-Hilaire anotou a “brancura das paredes”, e casas “caiadas de branco” nas Minas 

Gerais, em São Paulo e em Goiás. Daniel Kidder registrou a “brancura dos prédios” em São 

Paulo. Uma vez ou outra é que surgiam casas pintadas de outra cor. Maria Graham viu em 

Olinda, casas pintadas de cinza e de amarelo-pálido. Também Rugendas viu em Olinda “casas 

de campo brancas”. Kidder notou em São Paulo, algumas casas pintadas em “amarelo-palha” 
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e em “rosa-pálido”. Além do branco, Saint-Hilaire anotou apenas o teatro de São Paulo 

pintado de vermelho com três janelas com postigos negros. 

No último quartel do século 18, o gosto classicizante começou a esconder telhados por detrás de platibandas e 

frontões (estes, até então restritos aos templos, como na antiguidade grega), prática que se consolidou 

oficialmente, embora não se tenha generalizado, entre 1816 e o início da década de 1870 (então, já tardia), 

após a chegada do arquiteto francês Grandjean de Montigny e a formação de arquitetos nas aulas que 

ministrava em sua casa e na então fundada Academia de Belas Artes, os quais também construíram e 

lecionaram, e o mesmo se deu com a pintura (Nicolas Taunay e Debret) e a escultura (Auguste Taunay e os 

irmãos Marc e Zephérin Ferrez) naquela Academia. A abertura dos portos patrocinada pela corte portuguesa 

no Brasil, sob os auspícios de uma Inglaterra engajada em sua primeira revolução industrial e sob a égide da 

busca de capital e de embelezamento da cidade-sede da corte, facilitou, com alguma demora, a progressiva 

entrada no Brasil de manufaturados e mercadorias importadas, fator que, somado à chegada de outros artistas 

europeus e à profissionalização da arquitetura, da pintura e escultura e, mais tarde, das artes e ofícios no Brasil 

(primeiras turmas formadas pelo Liceu de Artes e Ofícios, fundado em 1854), foi modificando a fisionomia 

urbana e a composição de fachadas, decoração, mobiliário etc., não apenas ao gosto clássico, mas com 

interpretações, reinterpretações, adoção de elementos e incursões em estilos (palavra que se notabilizou no 

século 19). 

Aos materiais de fabricação nacional somavam-se materiais importados, antes portugueses e ingleses e agora 

também franceses e de outras nacionalidades, inclusive no campo da construção civil e da ornamentação de 

fachadas (mármores, ladrilhos de mármore natural ou artificial, pigmentos, escadas e condutores de águas 

pluviais em ferro, estátuas e vasos em ferro ou mármore etc.), que, encomendados, custavam a chegar, mas 

chegavam e eram já mais frequentes na década de 1850, sistematizando-se com maior amplitude o trabalho de 

marceneiros, de canteiros, de estucadores e de pintores decorativos ou de impressão, brasileiros ou radicados 

no país, cujas obras de destaque até então mais se deviam a inatos talentos individuais. Independente de 

critérios estilísticos, a criação de cor na arquitetura no Brasil, durante a maior parte do século 19 e início do 

século 20, pautou-se fortemente pela inspiração europeia, sobretudo francesa. Na arquitetura acadêmica 

francesa pós-império napoleônico, por sua vez, ainda se notava a variada paleta pictórica neoclássica pré-

revolução francesa. No curso de arquitetura civil que ministrava em sua École des Arts, o arquiteto classicista 

Jacques-François Blondel — que formou muitos profissionais, inclusive Charles Percier, que se tornaria 

arquiteto de Napoleão e foi mestre de Grandjean — destacava a importância da escolha das cores e ensinava 

preparações de tintas [BLONDEL, tomo 6]. 

Afirmava Jacques-François Blondel (sobrinho do classicista Nicolas-François) que a pintura de impressão 

consistia em aplicar camadas lisas de cor sobre uma superfície e que a mais bela de todas as pinturas de 

impressão e a de maior brilho era a solúvel (détrempe), conhecida pelo nome de “Chipolin”: após as demãos 

de branco e duas demãos da cor desejada, aplicava-se uma ou duas demãos de cola pura ligeira e diluída a frio 
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e por fim duas demãos de verniz “a l'esprit-de-vin”. Ele comentava, sobre a escolha das cores, que os principais 

materiais da pintura eram terrestres e era a maneira de empregar e de misturar estes diferentes pigmentos e 

cores que mostrava o talento do pintor de impressão. Usava-se, então, o branco-de-espanha, que era uma 

espécie de giz (pigmento branco, carbonato de cálcio natural, produto inerte que moído com óleo se amarelava 

e conservava a alvura com água ou cola [MAYER]), o ocre-amarelo (pigmento amarelo, ocre jaune, a argila 

colorida pelo ferro, no caso bem apagada, opaca e permanente [MAYER]), o ocre-vermelho (pigmento 

vermelho, um óxido de ferro vermelho natural [MAYER]), o vermelho-de-prússia (pigmento vermelho, óxido de 

ferro vermelho natural [MAYER]), o carmim (laca vermelha [MAYER]), o açafrão (amarelo brilhante obtido das 

pétalas secas da planta, desbotava à luz do dia e era usado pelos romanos [MAYER]), a terra-merita (laca-

amarela efêmera, obtida do açafrão ou cúrcuma [MAYER]), a graine d’avignon — semente-de-avignon 

(semelhante ao stil-de-grain), o stil-de-grain (rosa holandês, uma laca amarela efêmera feita originalmente de 

amoras de espinheiro [MAYER]), o verde-de-gris (acetato de cobre hidratado, tom verde-claro e azulado 

[MAYER]), o verde-de-vessie (laca obtida de frutos verdes do sanguinheiro [MAYER]), o verde-de-montanha (ou 

azul de bremen, à base de cobre, vários tons de azul e azul-esverdeado [MAYER]), o cinza-azul (cinza ultramar, 

delicado pigmento obtido do lápis-lázuli misturado com a rocha acinzentada em que era encontrado na 

natureza [MAYER]), o índigo (azul profundo, transparente, obtido inicialmente de plantas cultivadas na Índia 

[MAYER]), a terra-de-sombra-queimada (pigmento marrom, obtido da calcinação do sombra-natural à base de 

manganês [MAYER]), o negro-de-carbono (pigmento negro), o negro-de-fumo (pigmento azul) e o orpin 

(amarelo real, originalmente obtido do mineral natural auripigmento, muito brilhante, opaco, funcionando 

bem no óleo [MAYER]). A base de todas as cores era feita, na pintura solúvel, com branco-de-espanha; na 

pintura a óleo, era em alvaiade (blanc de céruse), composto por branco-de-espanha e branco-de-chumbo; e se 

misturava apenas mais ou menos de uma ou outra, conforme a tinta ou a nuança que se desejasse. Outras 

tonalidades: cinza-de-linho (gris de lin), verde-sebe ou verde-grade (verd de treillage), lilás (lillas), azul (bleu) 

composto com alvaiade e azul-de-prússia, cor-de-ardósia (couleur d'ardoise) preparada com negro-de-carbono 

ou negro-alemão (negro-de-osso), triturado com branco-de-espanha ou com alvaiade, conforme se fosse pintar 

com solução ou a óleo, amarelo (jaune) preparado com alvaiade e ocre-de-berry, junquilho (jonquille), limão 

(citron), feito com orpin-vermelho e orpin-amarelo ou com stil-de-grain de tróia e o amarelo-nápoles, violeta 

(violet) obtido da mistura de laca, alvaiade e um pouco de carmim, cor-de-carvalho (couleur de bois de chêne), 

carmesim (cramoisi), cor-de-rosa (couleur de rose) e cor-de-ouro (couleur d'or, se compõe de amarelo-nápoles, 

alvaiade e ocre-de-berry e até com um pouco de orpin-vermelho) etc. Tons de argamassa (badigeon) eram 

utilizados na pintura externa das casas, preparados com mistura de pó de pedra e cal apagada em água. A cor-

de-tijolo (couleur de briques) era para pintar chaminés e os muros de frente se revestiam com ocre-vermelho e 

juntas em branco, tudo a óleo. O chumbo-preto ou grafite (mine de plomb) usava-se para pintar as placas de 

chaminés e a cor preta (noir) era empregada em balcões, grades etc., obtida com negro-de-fumo. As molduras 

e ornamentos deviam ser pintados com uma nuança de cor, ou mais pálida, ou mais escura que o fundo, o que 

se chamava “rechampir”: este procedimento realçava os ornamentos e as molduras, conferindo um jogo sutil à 
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decoração que resultava, assim, mais brilhante. Os appartements (parte interna, localizada no bel étage da casa 

nobre antes de 1789 e destinada a receber os visitantes) eram pintados de verde. A pintura a óleo contribuía 

para conservar a madeira, o ferro etc. e era sempre executada a frio, mas na pintura de grades, balcões e 

portões de ferro se usava o pigmento negro-de-fumo triturado no óleo de nozes, misturado com “vitriol” ou 

“couperose” (que é um sal mineral) ou de “litarge” (litargírio, pigmento de monóxido de chumbo, cristalino, 

amarelo ou vermelho [MAYER]) ou enfim um pouco de essência de terebintina — tal mistura possivelmente 

entonava em sutis matizes o preparado a ser aplicado. Em detalhes internos e ferragens, usava-se o 

bronzeamento: Blondel informava que o bronze (bronze), quando usado para pintar ferragens, se fazia com 

cobre calcinado e reduzido a pó; era uma cor mais, ou menos escura, distinguindo-se em bronze dourado, 

bronze antigo e bronze cor-de-água, aplicado sobre as obras de serralheria com um mordente. 

No Brasil, os tons mais vivos teriam se tornado mais tênues no segundo reinado, em parte devido às medidas 

sanitaristas, que conduziam à caiação constante para higienização das fachadas, em parte como atributo de 

uma desejada sobriedade urbana, que, entretanto, não foi generalizada. 

Gilberto Freyre oferece quadro vívido da época ao se reportar à rápida europeização brasileira com o 

abrandamento da intensidade cromática das paisagens de cores vistosas, impressas na arquitetura, no 

vestuário e nos objetos cotidianos por influência asiática, africana e indígena: “Esse período de europeização 

da nossa paisagem pelo preto e pelo cinzento — cores civilizadas, urbanas, burguesas, em oposição às 

rústicas, às orientais, às africanas, às plebeias — começou com D. João VI; mas acentuou-se com Dom 

Pedro II [...] e de acordo com a civilização nova da Europa: a industrial, a inglesa, a francesa, a cinzenta, a 

que acabaria pedindo pela boca de Verlaine — uma de suas vítimas, aliás — ‘pas de couler; rien que la 

nuance’.”  

O ‘bom tom’ impregnava os costumes e a arquitetura de palácios e edifícios públicos tornava-se mais 

comedida, como a escola neoclássica postulava, com preponderância do desenho e da forma sobre a cor e com 

uma paleta de tons suaves, tendentes a frios. Nestor Goulart Reis Filho descreve a arquitetura neoclássica 

acadêmica com paredes de pedra ou de tijolo “revestidas e pintadas de cores suaves, como branco, rosa, 

amarelo ou azul-pastel e sobre esse fundo se destacavam janelas e portas, enquadradas em pedra 

aparelhada”. 

Teria sido por isso que a Gilberto Freyre causou estranheza o diário de Vauthier (1840-1846), em sua viagem ao 

Recife:     [FREYRE-2] 

As cartas de Vauthier sobre a arquitetura doméstica no Brasil de há um século não trazem 

informações nem sobre o uso de azulejos nas habitações nem sobre as cores dominantes na 

pintura exterior das paredes dos sobrados urbanos, das casas térreas, das casas de subúrbio 

e das casas-grandes propriamente ditas, embora não deixe de nos informar sobre a cor das 

antigas gelosias ou rótulas: eram verdes. A ausência de pormenores sobre a cor das casas é 

tanto mais estranhável por se tratar não de simples arquiteto mas de alguém que nas horas 
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vagas era pintor — pelo menos de retratos. Vauthier registra no seu diário íntimo o encanto 

de sua primeira impressão do Recife com palavras mais de artista que de puro engenheiro ou 

técnico; aspecto pitoresco de Pernambuco; casas brancas, ou telhados emergindo da fresca 

vegetação. Estaria longe de imaginar esse cenário gracioso. “O sol ao erguer-se, coloriu com 

riqueza a paisagem”.253 Parece que não eram brancas todas as casas do Recife de então, 

embora a maioria delas, no Recife e em Olinda, fossem com efeito “whitened houses”, como 

as viram, quase na mesma época que Vauthier, o Rev. Kidder, e apenas seis anos depois do 

regresso do francês à Europa, o inglês Mansfield: “... generally whitewashed, but some are 

tinted.”.
254

 

No próprio século 19, com mais frequência em sua segunda metade, manteve-se a pintura simples em branco 

ou a cores nas paredes externas, com interiores mais coloridos e por vezes adornados com estuques pintados 

ou painéis figurativos, além dos variados tons de madeira no mobiliário, como descreve Paulo Santos. Houve 

maior adoção do fingimento de materiais, antes interno, agora presente nos revestimentos pictóricos de 

componentes de fachadas. Há referências de seu uso no Rio de Janeiro, tanto em propostas e notícias de 

pintores quanto em descrições de cronistas e estudiosos da época. Cunhais com bossagens e sobrevergas 

imitavam granito, e balaústres, capitéis e bases de colunas recebiam douramento ou bronzeamento (este mais 

habitual) para imitação de ouro e bronze que também eram recurso utilizado em gradis e elementos de ferro 

(além da cor preta obtida com o pigmento pó de sapatos, o chamado ‘pó negro de fuligem’). Paredes externas, 

colunas, trabalhos escultóricos, estátuas e vasos eram pintados em imitação de mármore, cornijas imitavam 

arenito e até madeiras de ‘segunda linha’ recebiam às vezes pintura em imitação de vinhático ou outra madeira 

‘nobre’, assim como a pedra imitava a si mesma, mas melhorada, ou seja, era pintada no intuito de valorizar 

seu aspecto, no chamado ‘faiscado’, ao qual Vasconcellos também alude como ‘fingimento de pedra', a 

‘cimalha fingindo de pedra branca’ etc., o que era feito com alvaiade e secante. O ladrilho hidráulico, ou 

ladrilho de mármore artificial, francês ou nacional, tencionava simbolizar o mármore nos pisos. O mármore real 

utilizava-se em pisos considerados importantes, nas casas abastadas e em prédios públicos, quando o gênero e 

o orçamento o permitiam. O granito, então abundante no Rio, empregava-se em fundações, paredes, 

embasamentos, frisos, cunhais, colunas, escadarias, modilhões, molduras de portas e janelas e, por iniciativa 

de Bethencourt da Silva, passou a ser usado nos peitoris de janelas.
255

 Mas também se praticava a 

hierarquização de fachadas quando não se tratava de arquitetura panóptica, sendo aplicada a pintura em 

                                           
253

 Nota de FREYRE: “Diário íntimo do Engenheiro Vauthier (1840-1846). Publicações do S.P.H.A.N., n. 4, Rio de Janeiro, pág. 

27.” In: FREYRE, id. 
254

 Nota de FREYRE: “C. B. Mansfield  Paraguay, Brazil and the Plate  Cambridge, MDCCCLVI, pág. 27.” In: FREYRE, id. 
255

 “As pedras, dos peitoris das janelas, são comumente feitas para receber, sobre elas, uma tábua que se denomina tábua 

de peito, ― a qual se assenta não só para encosto e batente das janelas, mas especialmente para evitar a entrada da chuva 
por baixo dos caixilhos (quando vem tocada pelo vento), o que só se alcança com alguma dificuldade, por meio de um 
rebaixo feito nessa tábua de peito e moldura para pingadeira. Estas tábuas conquanto feitas sempre da melhor madeira e 
bastante grossas, empenam, racham e encarvoam, vindo mais tarde a se estragar pela continuação das chuvas e do sol. 
Com a modificação, porém, que projeto fazer na pedra dos peitoris e que apenas trará uma despesa de 10.000, evitar-se-á 
o assentamento dessas tábuas, ficando o peitoril só de pedra e portanto sem o inconveniente de vir a apodrecer como 
sucede com as tábuas de peito que custam de 20 a 26 mil réis”.Ofício de Francisco Joaquim BETHENCOURT DA SILVA ao 
diretor da 2ª Diretoria de Obras Públicas, Joaquim José Campos da Costa de Medeiros, 4.1.1876, sobre as obras do edifício-
sede do Instituto Imperial de Cegos [BETHENCOURT-9]. 
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fingimento de pedra em elementos da fachada dos fundos, principalmente. De resto, se, na paleta setecentista 

de Blondel, utilizavam-se a cor-de-ardósia, a cor-de-tijolo, cores de argamassa e de carvalho, cor-de-ouro, 

bronzes, aparência de chumbo etc., os fingidos sempre parecem ter constituído recurso ao alcance de artistas. 

A própria cor, é, em si, uma mimetização simbólica da natureza, e tanto encerra percepção pessoal quanto 

estabelece códigos sociais. 

A aparência pétrea era obtida pela pintura em tons orgânicos com efeito de textura, à semelhança das 

construções palladianas e italianas em geral, que, naturalmente, em vista dos materiais empregados, variavam 

dos brancos e amarelos marmóreos aos amarelos róseos que pretendiam “simbolizar o arenito” e aos tons de 

terra, incluindo a de Siena [RASMUSSEN], que se tornou nome de cor presente na paleta de qualquer pintor. 

Alvaiades brancos e cremes, ocres amarelos, ocres castanhos e avermelhados, vermelhões e outros pigmentos 

misturavam-se a cola e cal (e às vezes a gesso) para a obtenção das tonalidades e texturas desejadas, aplicadas 

com técnicas especializadas que variavam de pintor para pintor. Chamadas simplesmente de ‘fingimento’ nas 

especificações de pintura do período, as técnicas diferiam da escaiola na decoração interior. 

Hilton Berredo comenta, sobre o Rio de Janeiro, ter notícia de que “os palacetes, assim como os edifícios 

públicos, tinham suas fachadas pintadas a fresco em apainelados imitando mármore, prática 

especialmente empregada no segundo reinado”. 

A ‘aparência de mármore branco’ em interiores era um dos recursos ensinados no Liceu de Artes e Ofícios do 

Rio
256

 e é interessante notar como o fingimento generalizou-se na segunda metade do século 19.  Em 1874, em 

uma especificação de pintura e outros serviços no prédio da Secretaria de Negócios Interiores do Império 

(então na rua da Guarda Velha 3, atual avenida Treze de Maio), lia-se a forração de paredes com papel, 

algumas das quais pintadas em cores lisas com barras traçadas; rodapés em pintura a óleo fingindo mármore; 

portas e portais pintados a óleo imitando madeira, tudo envernizado com filetes; “ourinários” (urinários) 

pintados a óleo fingindo madeira; entrada particular com pintura fingindo mármore e portas do lado do jardim 

fingindo vinhático. No mesmo ano, para a Escola Pública da Glória, as propostas de pintura especificavam tetos 

de madeira pintados a óleo com “branco de neve e branco de Oliet para nunca amarelecerem”; portas 

seriam pintadas a óleo fingindo “madeiras diversas ao natural e envernizadas com verniz inglês fino” e no 

exterior, o acabamento das portas seria com “vernizes próprios a não se alterarem com a ação do tempo”; as 

madeiras que não estavam lustradas a fresco, seriam pintadas com cola de pelica segundo as cores escolhidas 

pelo engenheiro da obra (e autor do projeto, o arquiteto Bethencourt da Silva); portais seriam pintados a óleo 

e fingidos de mármore, granito e madeiras diferentes, em acordo com a escolha dirigida pelo engenheiro da 

                                           
256

 “Modo de dar ao estuque e obras de gesso a aparência de mármore. — A fim de dar ao gesso o polido e a aparência de 
mármore branco, derreter-se-á em água quente um pouco de sabão branco, de maneira que não fique muito carregada, e 
com ela se dará uma demão na parede ou figura de gesso que se quiser polir, tendo cuidado em não fazer escuma na água. 
Quando o gesso tiver bem embebido toda a umidade, e estiver bem seco, esfregar-se-á brandamente com um pano de 
linho fino. Este trabalho dará ao gesso um belo lustre e todas as aparências do mármore branco (Extr.)”. Variedade. In: 
Revista Brazil Artístico, tomo IV, Rio de Janeiro: Typ. Imparcial, 1857. Reedição: Revista Brazil Artístico, 1911. op. cit. p.127. 
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obra, e rodapés receberiam fingidos de madeiras. A segunda proposta para a mesma Escola (vencedora da 

concorrência) era muito semelhante, diferindo que os rodapés (“socos”) seriam pintados a óleo em cores lisas 

ou fingindo granito, as persianas (venezianas) seriam pintadas a óleo em verde-paris ou verde-de-antuérpia 

fino, os tetos, caixilhos e bandeiras seriam pintados em branco de Oliet e as paredes não lustradas, em branco 

de neve com cola de pelica, ou em cores lisas; paredes externas seriam caiadas; os balaústres das sacadas (de 

ferro) seriam pintados fingindo granito; vasos e figuras sobre a platibanda (de ferro) seriam pintados fingindo 

mármore de Carrara; grades de mezaninos (janelas baixas), gradis e portões (todos de ferro) seriam pintados a 

óleo fingindo bronze. Na terceira proposta, lia-se a opção de pintura dos vasos e figuras no alto do frontispício 

em fingido de mármore branco. Nesta época, alguns tetos que ainda mantinham caiações (como no Externato 

do Colégio Pedro II) passavam a ser pintados a óleo.
257

 

Observa Paulo Santos que, no chamado período neoclássico, as grades dos guarda-corpos de sacadas eram por 

vezes arrematadas, nos cantos, por “abacaxis e, principalmente, pinhas, estas de overlay cor branca leitosa, 

combinada com cristal vermelho, azul, verde ou amarelo” e que se usam “pisos de mármores coloridos 

(Lioz, Extremoz, Rosa S. Miguel, Carrara, Belga)” ou “tabuões — geralmente de canela preta — que, agora, 

se arrematam por rodapés de grande altura”, aparecendo, nos salões de luxo, os “parquets de duas ou mais 

madeiras”, com tetos ainda em “frisos largos de saia e camisa, com cornijas e abas, contornando os 

compartimentos”, mas também em “frisos radiais, formando leque de rico efeito ornamental” ou em 

“estuque, às vezes, com apainelados em que se inscrevem baixos-relevos com motivos fitomorfos e 

figurados”; “como acabamento das partes de madeira, usa-se a pintura a óleo, e, nas folhas internas 

[portas, janelas, postigos...], passa a ser frequente o verniz”; nas paredes internas, são comuns “a pintura a 

óleo, formando desenhos geométricos ou cenográficos, à trompe-l’oeil” e os papéis de parede acetinados 

[SANTOS]. Notam-se, também, mais adiante, bandeiras e claraboias com composição de vidros em cores 

primárias, inspirados nos vitrais de igrejas, e a disseminação do uso de pinho-de-Riga, então importado com 

preços mais em conta do que as madeiras nacionais, em parte devido à especulação dos fornecedores, 

conforme comenta Bethencourt da Silva, ao discriminar o que, a seu ver, deve ser feito por empreitada e o que 

deve ser feito por administração direta:
258

 

A cantaria, os trabalhos de ferreiro e de fundição, as esquadrias ― portas, janelas e caixilhos 

―, as escadas, os mármores, os canos das águas pluviais, os estuques, serviços estes em que a 

fiscalização pode ser bem exercida sem prejuízo para a segurança da obra nem dolo para o 

Governo, fui sempre de parecer que se fizesse de empreitada, salvo exageração nos preços 

pedidos em relação ao cálculo feito, pois não basta ser de empreitada, para que o trabalho 

                                           
257

 Conta e especificação da pintura feita por João da Silva Carvalho na Secretaria do Império ; Propostas de pintura na 

Escola da Glória, respectivamente, por Figueiredo & Braga, João da Silva Carvalho e Justino de Giudice, anexas a Ofício de 
Bethencourt da Silva. BETHENCOURT DA SILVA, Francisco Joaquim. Ofícios ao ministro João Alfredo Corrêa de Oliveira, 
22.4.1874 e 15.10.1874 (respectivamente). Há várias referências de Bethencourt a pinturas no Externato do Colégio Pedro II 
e em outras obras, sem, contudo, indicação de cores. Série Ministério da Justiça e Negócios Interiores do Arquivo Nacional. 
258

 Francisco Joaquim BETHENCOURT DA SILVA, Ofício ao ministro José Bento da Cunha e Figueiredo, 3.8.1875. Série 

Ministério da Justiça e Negócios Interiores do Arquivo Nacional [BETHENCOURT-9]. 
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seja barato. Nos outros serviços, porém, em que do cumprimento e da execução fiel dos 

princípios da arte, está dependente a estabilidade, a segurança e a duração, e sobretudo a 

perfeição da mão-de-obra, coisa muito para considerar-se, entendi e entendo ainda, baseado 

na larga prática de muitos anos que tenho em obras de grande vulto, que devem ser por 

administração e ficam mais econômicas quando há para dirigi-las um arquiteto entendido e 

capaz de ordenar por si o trabalho, o que nem todos os fiscais sabem fazer profissionalmente, 

por falta de estudo especial da prática na execução, coisa que não se obtém nas academias e 

menos nas [obras] de pontes e calçadas, louvando-se afinal nos mestres de obras que são os 

seus guias, senão os verdadeiros arquitetos da construção. 

No gênero dos que devem ser feitos administrativamente, estão principalmente os soalhos, 

os vigamentos, os madeiramentos, as paredes, os frontais, os emboços e rebocos, os terraços 

etc., por isso que no modo de fazer esse trabalho, na sinceridade da aplicação do material 

próprio e na proporção devida está a boa obra e o segredo da sua duração; e é exatamente 

nesta parte das obras ― note V. Ex.ª, que os empreiteiros, como os contrabandistas, iludem a 

mais atilada fiscalização. 

Como vimos, as madeiras usadas no exterior de edifícios eram pintadas a óleo, por esta época tendendo a tons 

neutros. Cor quente na paisagem, o vermelho das telhas desaparecia de algumas casas maiores e de prédios 

públicos por detrás de platibandas e de áticos de inspiração classicizante, o que contribuía ainda mais para 

‘esfriar’ fisionomias urbanas de cores um tanto tênues ou mais fechadas, próprias da técnica de caiação. Não 

seria vívido, portanto, no sentido que hoje conferimos a esta cor, o amarelo com que era conhecida, antes de 

1827, a “casa amarela” da marquesa de Santos, depois reconstruída para ampliação, conforme comenta 

Cruls,
259

 nem o amarelo referido por Maria Graham no Paço de São Cristóvão remodelado por Manuel da Costa 

em 1822, antes da remodelação por Pézérat em 1829,
260

 ou o amarelo identificado em prospecções no prédio 

do Instituto Benjamin Constant — obra de Bethencourt da Silva (por diversas vezes interrompida) que adotou 

na Escola Pública de Glória, do mesmo ano de 1872, o marmorizado em cores frias de diversos tons, ao qual 

aludiu o crítico de arte oitocentista Félix Ferreira [FERREIRA]. 

Não se pode esquecer, no entanto, que, por essa época, as cores e texturas das paisagens construídas urbanas 

não advinham apenas de telhas de barro, de revestimentos marmóreos ou graníticos (lisos ou rusticados) e de 

paredes, esquadrias e gradis pintados. Além de telhões de louça nos beirais de uma ou outra casa, algumas 

fachadas de casas, sobrados e algumas igrejas foram revestidas total ou parcialmente de azulejos, sobretudo 

entre 1850 e 1890, diz Washt Rodrigues, “estampilhados ou pintados a mão, em azul, azul e amarelo, e, às 

                                           
259

  “Vinda de São Paulo [...] foi instalar-se numa chácara de S. Cristóvão pertencente antes a Teodoro Ferreira de Aguiar, e 
que ficou conhecida por ‘Casa Amarela’. Mais tarde, por aquisição, juntou-se-lhe um sobrado vizinho, levantado em 
terrenos da antiga fazenda dos jesuítas, e foi este, depois de inteiramente reformado e decorado com riqueza, que passou 
a ser a sua residência definitiva (1827). Tomou a si tal reconstrução o arquiteto Pedro Alexandre Cavroé...” [CRULS]. 
260

 Paulo Santos diz que o Paço de São Cristóvão seria um dos primeiros exemplos de ecletismo no século 19: o arquiteto 

inglês John Johnson, ao trazer e montar o portão ofertado a João VI pelo duque de Northumberland, teria construído ali, 
antes de 1816 segundo Debret, uma fachada “decorada em estilo gótico”, sendo o edifício ‘restaurado’ com modernizações 

em 1822 pelo português Manuel da Costa, arquiteto de Pedro II  descrito então por Maria Graham como “construído um 

tanto em estilo mourisco, pintado de amarelo com molduras brancas”  e novamente ‘restaurado’ em 1829 pelo sucessor 
de Manuel da Costa no cargo de arquiteto imperial, o francês Pierre Pézérat, que construiu o novo pavilhão paralelo ao 
antigo no gosto neoclássico, ou, como disse Debret, com “bom gosto de arquitetura” [SANTOS]. 
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vezes, filetados de cor-de-vinho”, sendo raros os de cor verde e por vezes aparecendo em “modelos com 

relevos em azul e amarelo” [WASHT-2]. 

Na arquitetura historicista acadêmica de fins do século 19 e início do século 20, os tons continuaram tênues ou 

tendendo a fechados, em parte para dotar de aparência ‘antiga’ os edifícios. Imagina-se, então, a crescente 

explosão de cores migrando da decoração interna (como ocorreu com os azulejos) e de portas e janelas para a 

superfície das fachadas, arriscando o tom mais vivo e o atrevimento da transgressão bicromática das 

composições externas na medida em que iam sendo disponibilizadas, e se multiplicavam no mercado brasileiro, 

as tintas industriais importadas. Como toda novidade, não se conhecia ainda seu efeito em estruturas antigas e 

eram altos os preços praticados no varejo. Em 1912, em uma tomada pública de preços, viam-se, ainda em uso, 

pigmentos, corantes e tintas em voga no último quartel do século 19 (alvaiade, pós de sapatos vermelhão e 

negro de fuligem, ocres, verde-paris, roxo-rei, tinta Oliet branca, etc.) com preços mais em conta do que 

pigmentos e novas tintas industriais, como era o caso do vermelhão de sapateiro nacional ($120/kg) em 

relação ao vermelhão da china de 1ª qualidade (9$500/kg) e do ocre nacional em pó, claro ou escuro ($140/kg) 

em relação à tinta em cores preparada em latas Brandell Spence & Comp. (9$000/lata), esta última mais cara 

do que a lata da também nova tinta olsina (7$100/lata).
261

 A tinta olsina (base d’água) servia para pintura ou 

‘caiação’ de paredes internas; tetos, esquadrias e ferragens continuavam sendo pintados a óleo (três demãos) 

e ainda se usava a caiação tradicional (três demãos), branca ou a cores, nas paredes de fachadas e de pátios.
262

 

José Washt Rodrigues dá conta da surpresa de cor em sua viagem a Diamantina:  [WASHT-2] 

Mais notável ainda é o colorido alegre, variado e harmonioso, que cobre não só as paredes, 

como molduras, beirais e janelas, de suas casas e igrejas: marmorizados nos batentes, festões 

de flores nos frisos ou ornatos extravagantes, tudo isto pintado em verde, ocre, azul e 

vermelho, em variados tons, bizarramente disposto. O mesmo ocorre nas sacadas de rótulas 

ou de torneados, onde cada uma das partes é pintada em cor diferente; era pelo menos 

assim, ainda em 1930. Encontramos também aí o uso curioso de se estampar nas vidraças 

flores ou ornatos em cor branca, por meio de moldes. Outra particularidade, bem estranha, é 

a de terem certas casas as paredes exteriores forradas de folhas de ferro, cuidadosamente 

ajustadas e pintadas. 

                                           
261

 Alvaiade de chumbo de 1ª, Ville Montaigne ($700/kg), alvaiade de zinco de 1ª, Ville Montaigne ($675/kg), amarelo 
cromo (1$800/kg), azul flor de anil (1$060/kg), azul da prússia (8$500/kg), azul ultramar R.U. (1$060/kg); azul ultramar 
nacional ($980/kg), breu em pedra ($360/kg), jaune de chrome (1$800/kg), jaune de flor (1$800/kg), jaune de laranja 
(2$000/kg), ocre francês em pó, claro ou escuro ($180/kg), ocre nacional em pó, claro ou escuro ($140/kg), pós de sapatos, 
em pacotes ($180/kg), preto leve (2$500/kg), preto marfim (2$800/kg), preto marfim em pingos (2$800/kg), roxo rei 
comum ($395/kg), roxo rei de Hard Millori ($900/kg) roxo terra ($640/kg), terra de sienne calcinada ($850/kg), terra de 
sienne crua ($850/kg), terra de sienne em pingos (1$000/kg), terra de sienne queimada ($850/kg), tinta branca Oliet em 
massa (1$000/kg), tinta chumbo em massa ($550/kg), tinto zinco em massa, Ville Montaigne (1$650/kg), tinta de cores 
preparada em latas Brandell Spence & Comp. (9$000/lata), tinta em massa de esmalte de diversas cores, Repolin 
(6$000/kg), tinta Olsina, lata de 14 libras (7$100/lata), tinta preparada líquida de Gensin & Nicholin (1$000/kg), verde 
composto Hard Millori, claro ou escuro (1$150/kg), verde londres Hard Millori, qualquer número (1$100/kg), verde nativo 
R.U. (1$300/kg), verde paris (1$500/kg), vermelhão da china de 1ª (9$500/kg), vermelhão francês de 1ª (7$000/kg), 
vermelhão de sapateiro, nacional ($120/kg). Diario Official (da União) de 16.6.1912, p.9362. 
262

 Cf., p.ex., Aviso do Ministério da Justiça e Negócios Interiores nº 1855, de 17.4.1912, tratando da “Concorrência para a 

execução das obras que carece o edifício do Instituto Benjamin Constant”, no DOU de 23.4.1912. 
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A cor colore a cidade, nestas palavras de Italo Campofiorito sobre o Rio:
263

 

Para não aumentar demais estas notas, basta apontar para mais uma pista, a mais bonita e 

alegre entre todas as que foram eludidas: a cor. Nesse retrato da cultura nacional, pintado a 

partir da arquitetura, onde e que ficou a cor que, sendo alegria em arte, é sinônimo de 

liberdade? [...] De fato, durante todo o século XIX na França da grande burguesia industrial e 

financeira, a brancura pareceu essencial à alegoria greco-romana, tomada como homenagem 

à ordem e à racionalidade da juventude helênica da civilização ocidental. Libertada a Grécia 

dos turcos e aberta a visitantes franceses, foi preciso um escândalo para convencer os 

guardiães e turiferários das Belas-Artes de que os templos gregos eram berrantemente 

maquilados, pintados como cortesãs orientais. E ainda, depois que souberam, fingiram que 

não- tinham visto continuando as ordens neoclássicas brancas e serenas. Nos anos 30, o 

modernismo, de novo francês, também veio branco. No Brasil, o nosso povo, entretanto, à 

proporção que mestiçava, coloria cada vez mais as suas obras marginais. Paraty foi colorido 

enquanto pertenceu à população que o preservou por tanto tempo. Só foi caiado de branco 

em função daquele retrato ortodoxo do Brasil colônia. As casas do caboclo, pelo chão do 

interior a fora, são todas coloridas e desbotam como delicadas aquarelas populares. Nos 

quarteirões da Lapa no Rio de Janeiro, na medida em que a riqueza e a cultura erudita 

deixaram o centro da cidade, os umbrais e vergas de pedra de galho foram sendo pintados de 

cores fortes e até de purpurina dourada ou prateada. No mesmo centro do Rio tradicional, 

grandes lojas que já comemoraram com sua elegante brancura a belle époque da nossa 

frivolidade importada de Paris, ressurgiram banhadas em verde estridente. E daí por diante, 

há muita coisa suscetível de releitura e de sistemática reabilitação. 

Observa ele, em outra ocasião, com relação ao conjunto da Praça da República, em Niterói:
264

 

Trata-se de raríssimo caso em que o ecletismo Belas Artes — no caso, a combinação 

imaginosa de traços de diferentes arquiteturas históricas — ultrapassa os temas individuais 

de cada prédio, para articular-se na linguagem em que dialogam todos entre si.  É assim que, 

por exemplo, as próprias cores originais das alvenarias acentuavam a homenagem de cada 

construção à sua finalidade ideal de uso: Justiça, República, Literatura, etc. Sabe-se que o ocre 

da Itália alude, no Fórum, ao Direito Romano e o azul Nattier da Biblioteca à cultura francesa, 

assim como o colorido figurado dos tijolos aparentes entre cunhais na sede da Polícia, 

remeteria às típicas cavalariças inglesas da época. 

Tonalidades e técnicas da arquitetura civil, sobretudo do último quartel do século 19 e início do seguinte, 

foram identificadas em diligente pesquisa de Hilton Berredo para o projeto do Corredor Cultural, que facultou 

aos proprietários de imóveis a escolha de cores de alvenarias, esquadrias e gradis, coordenadas segundo uma 

paleta selecionada — prática que estimulou a manutenção das fachadas e embelezou a paisagem do Centro do 

Rio. As construções são ali de interesse à preservação, não são tombadas, daí essa liberdade de recriação 
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 Ítalo CAMPOFIORITO, Muda o Mundo do Patrimônio, in: Revista do Brasil, nº 4. Rio de Janeiro: RIOARTE, 1985. Acesso 

(jul.2011) em <http://www.ivt-rj.net/museus_patri/antariores/mac/artigo.htm>. 
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 Ítalo CAMPOFIORITO, verbete Bens que integram a Praça da República, escrito para o 2º volume do guia de bens 

tombados pelo Inepac. É possível que na versão publicada o texto acima reproduzido, com autorização do autor, tenha 
sofrido alteração. 
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cromática não ser aplicável aos bens tombados pelo IPHAN, que devem ser investigados, reconhecidos e 

restaurados segundo suas próprias características. 

Informa Berredo que a escolha das cores, no Rio oitocentista, “era em função dos pigmentos encontrados no 

mercado, de seu preço, da técnica empregada” e havia a prática recorrente de que “a cor fica ao gosto do 

freguês”, embora houvesse paletas alternativas e registro de usos correntes.
265

  

As técnicas utilizadas pelos pintores de casas no século XIX eram principalmente a caiação e 

a tinta a óleo: a caiação para a alvenaria e os estuques, e a tinta a óleo para as partes de 

madeira e de ferro. Nas casas mais finas usava-se também a têmpera ou pintura a cola para 

as paredes de quartos. [...] 

Outras técnicas mencionadas ainda são o esmalte a fogo para ferragens, os envernizamentos, 

os tingimentos de madeira e mármore e a pintura a fresco para estuque dito italiano. No 

comum das casas a caiação, sendo a mais barata das tintas, era largamente empregada nas 

fachadas, sendo que em casas pobres até as esquadrias eram caiadas. Em o “Vinhola 

Brasileiro” [1880], César de Reinville a indica para os exteriores e para as paredes internas de 

cozinhas, escadas e corredores [...]. Para quartos, salas e salões prescreve a pintura a cola. Já 

Lyrio Ferdinand recomenda a cal para os paramentos exteriores das paredes, para “os 

exteriores dos edifícios quando estão velhos e as igrejas se quer branqueá-las” [...]. Era 

desaconselhável o seu uso com pigmentos caros, uma vez que, como nos ensina o francês 

Paul Fleury no Novo Tratado Usual de Pintura de Edifícios e Decoração (Paris, Rio, 1903): 

“Esse gênero de pintura foi mais usado do que é na atualidade. Foi substituído pela 
têmpera na maioria dos casos, e se ainda agora se emprega é porque resiste muito 
bem às chuvas. É todavia uma pintura grosseira e desagradável que só dá tons 
rudimentares e monótonos porque encerra um princípio cáustico que destrói 
muitas cores e admite apenas as misturas mais restritas”. 

Berredo comenta que a hierarquia do ofício de pintor era proporcional à técnica aplicada, da cal menos 

valorizada, passando pela têmpera a cola, até a pintura a óleo. Ferdinand recomendava a têmpera para 

interiores, paredes não expostas e decorações e cenários de festas ou teatros e “a têmpera comum” para 

tetos, soalhos e escadas; o óleo de nozes indicava-se para portas, bancos de jardim etc. Segundo Italo 

Campofiorito, diz Berredo, “a pintura das esquadrias era a óleo para os exteriores e a têmpera para os 

interiores nas casas simples”, e ele, Berredo comenta que a pintura a óleo em paredes figura “apenas em 

bibliografias estrangeiras, como a do francês Fleury, o que talvez indique seu desuso no Brasil da época”. 

Constatamos, entretanto, em especificações oficiais, que a pintura a óleo de paredes internas não era inusual 

nos prédios públicos, ao menos até os primeiros anos do século 20.
266
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 BERREDO, texto e pesquisa de A Cor, op. cit. 
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 Ver, por exemplo, Relatório do engenheiro Francisco Augusto Peixoto, anexo ao Relatorio apresentado ao Presidente da 
Republica dos Estados Unidos do Brazil pelo Dr. J. J. Seabra Ministro de Estado da Justiça e Negocios Interiores em março de 
1906, volume VI e ultimo, Diretoria do Interior, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1906 [MJNI-3] ; “Concorrência para a 
execução das obras que carece o edifício do Instituto Benjamin Constant” (aviso MJNI 1855, 17.4.1912), cujas 
“Especificações” e edital haviam sido preparados pelo Escritório de Obras do Ministério da Justiça e Negócios Interiores 
(21.4.1912) [DOU 23.4.1912]. 
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Informa ainda Berredo que, segundo Quirino Campofiorito, na década de 1920 podia-se “comprar as tintas a 

óleo prontas e enlatadas e o novo material substitutivo da caiação e da têmpera, o quentone (can-tone), 

uma tinta que utilizava o látex como emulsão e permitia grande variedade de cores sólidas”. 

A não ser pela proeminência da cal, as técnicas e muitos dos materiais não parecem diferir muito dos citados 

por Blondel no século 18, se consideramos esse excerto de Berredo — uma descrição de preparação de tinta de 

impressão, do pintor Lyrio Ferdinand, que parece extraída do Curso de Arquitetura Civil de Blondel: 

Grades de ferro ou madeira, e outros objetos expostos ao tempo: 

1º. — É necessário dar uma camada de impressão preparada com alvaiade triturado com óleo de 

nozes e desfeito com o mesmo óleo, ajuntando-se um pouco de lithargyrio. 

2º. — Dá-se duas camadas de verde triturado e desfeito com óleo de nozes. 

Lyrio Ferdinand — Manual do Pintor, 1893 (Rio). 

Quanto à superfície das paredes, nota-se no Brasil a exibição orgulhosa do sistema construtivo pétreo de 

alguns edifícios, tratando como aparência o que foi feito para ser estrutura. A prática é maior no interior do 

espaço arquitetônico — fosse mostrada no exterior, se disseminaria com a rapidez das tendências de rua, 

hábito que sempre existiu e que parece ser, aliás, outro motivo para a primazia dos efeitos brancos, ocres, 

róseos e cerúleos, em boa parte do século 19. Nos dias de hoje, muito se vê, aliás, nas fachadas, a restituição 

ou recriação de beges e amarelos em tonalidades das mais diversas. Já dizia Kandinski que “o amarelo tem 

uma tal tendência ao claro que não pode haver amarelo muito escuro”, sendo a mais “terrestre” das cores. 

“Pele da terra”, segundo Chevalier & Gheebrant e cor da terra fértil, para os chineses, na mitologia grega o 

amarelo estava associado às maçãs de ouro do jardim das Hespérides, oferecidos por Gaia a Zeus e Hera como 

presente de casamento. Simbolismos clássicos à parte, Goethe, em seu tratado das cores (1810), observava 

que “é a cor mais próxima da luz. Surge à mais leve moderação desta, quer através de meios turvos, quer 

através de reflexos de superfícies brancas” mas “embora em estado puro e nítido, seja agradável e 

reconfortante e tenha nobreza e serenidade em sua máxima intensidade, é, ao contrário, extremamente 

sensível e produz um efeito bastante desagradável ao se sujar”. Sabem disso os pintores (de telas, papéis, 

paredes...). 

A mudança de cor e textura, ou recriação cromática, se revela fato decorrente do gosto e da adoção de paleta 

de cores ‘da moda’ de um momento ou época, mas também pode originar-se de recursos limitados, 

orçamentários e/ou operacionais. Há outros fatores circunstanciais, como programas oficiais com catálogos 

padronizados ou restritos, por exemplo, a cores convencionais. Caso específico no Rio foi a proibição, pelo 

Código de Obras de 1937, da pintura de edifícios em determinadas cores, inclusive a branca [BRANDÃO]. 

O novo Código de Obras do Distrito Federal (decreto 6.000, 1.7.1937), instituído ainda sob inspiração do 

urbanismo de Agache, estabelecia que todos os projetos para construção ou reconstrução deviam ser 

submetidos à Divisão de Estética Urbana “a fim de serem examinados do ponto de vista estético, 
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considerados isoladamente ou em conjunto com as construções existentes no logradouro e com os 

aspectos panorâmicos que possam ser interessados” (art. 184). [BRANDÃO] 

Também dispunha que “as fachadas de um edifício ou fachadas de vários edifícios constituindo um único 

motivo arquitetônico não poderão receber pinturas diferentes ou qualquer tratamento que perturbe a 

harmonia do conjunto” (art. 189), sendo “proibida a pintura das fachadas e demais paredes externas dos 

edifícios e seus anexos e dos muros de alinhamento, em branco, em preto ou em cores berrantes” (art. 190) 

[grifo nosso]. A multa para pintura inadequada (desarmonia no conjunto e cores proibidas) era cinco vezes o 

valor da multa por falta de conservação. A medida se estendia à administração federal, pois, dois anos antes, o 

presidente Getúlio Vargas estabelecera (lei 125, 3.12.1935) que na construção de edifícios públicos seria 

observada, no que coubesse, a legislação de competência estadual e municipal. 

Conquanto se considere a possibilidade de as disposições do decreto 6.000, eventualmente, não serem 

observadas pela totalidade de órgãos e instituições do governo, depreende-se maior probabilidade de sua 

observância no que se refere à composição cromática das fachadas. O decreto 6.000 só foi revogado em 1970, 

pelo decreto “E” 3.800 (20.4.1970). 

Derivariam daí algumas repinturas de prédios em cores diferentes das originais, bem como a autorização ou 

denegação de projetos pela Divisão de Estética Urbana do então Distrito Federal segundo critérios de 

harmonização cromática no conjunto (logradouro ou panorama) — critérios que apontam tanto para 

inferências estéticas de determinado grupo responsável pelo controle das imagens escolhidas para as ruas da 

capital federal, quanto para possíveis razões econômicas, pois pintar todo um conjunto da mesma cor seria, a 

priori, mais barato e mais rápido. Produziam-se, dessa maneira, no Rio, os efeitos de uma homogeneidade 

artificial, obrigatória, reveladora daquela cultura de uma estética de controle urbano. 

Esse fator hipotético que atingiria todas as construções do Rio, quando comprovado como válido 

especificadamente em um edifício pela via documental, deve ser sopesado, conforme dissemos, com a 

concepção pictórica idealizada originalmente, pois embora tenha gerado eventuais recriações de cor, também 

configura uma época, e um gosto, na história deste edifício. Tal ocorreu, por exemplo, na Urca, onde o antigo 

Hospício de Alienados e o Instituto Benjamin Constant foram repintados em tons róseos, talvez por associação 

de ideias com o classicismo do segundo reinado — “a rosa é o emblema da arte, e cor de rosa a sua cor 

simbólica!”
267

, exclamou Araújo Viana; os róseos oitocentistas inspiravam-se no rosa cremoso e suave, 

apelidado de ‘rosa Isabel’ em referência à princesa, o qual se desdobrou depois em várias tonalidades, algumas 

tendendo a lilases. As repinturas provavelmente se deram por causa do decreto 6.000, que também embasou a 

denegação do primeiro projeto do Iate Clube do Rio de Janeiro, pela desarmonia que produziria em relação a 
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 O trecho transcrito está em Ernesto da Cunha de ARAÚJO VIANA, Das artes plásticas no Brasil em geral e na cidade do 

Rio de Janeiro em particular. In: Revista do IHGB, tomo LXXVII, parte II (1915). Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1916. 
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esses dois edifícios. Nessa época também se usava como revestimento de fachadas o pó de pedra, inclusive 

rosado. 

E também se nota, nas ruas do Rio — então capital federal — da década de 1930, a persistência da estética art-

déco, com geometrizações e estilizações, não raro utilizando, nos interiores, trabalhos pictóricos, marmóreos e 

cerâmicos em composições cromáticas de pretos e cremes — numa aparente releitura simplificada do 

celebrado neoclassicismo de Percier e Fontaine, arquitetos de Napoleon Bonaparte — mas também de pretos 

com verdes, com amarelos, cinzas, beges, marrons, róseos. Tal estética predomina nos prédios públicos e na 

arquitetura civil urbana, tentando impor-se como imagem oficial em parte, talvez, para frear a expansão 

eclética, enquanto o modernismo eclode em São Paulo como símbolo da reflexão sobre o antigo e o novo. 

É preciso ter em conta, dessa maneira, o contexto cultural brasileiro dos anos 1930, pós Semana de Arte 

Moderna (1922) e Manifesto Antropófago (1928) que agitaram com graça e clamor de brasilidade o circuito 

intelectual de Mário e Oswald de Andrade e outros escritores e artistas, como um vento soprando a sociedade 

em várias direções. “O Modernismo foi um toque de alarme. Todos acordaram e viram a aurora no ar”, 

disse Mário em 1940.
268

 Não se pode esquecer, da mesma maneira, a febril instituição da república que, ao se 

afirmar, apagava vestígios do passado rumo à ordem e ao progresso, mas, diante dos debates internacionais 

sobre proteção de monumentos e obras de arte, sinalizava para a relativa consideração de suas expressões 

mais antigas, ainda sob a cultura do viés estilístico e do embelezamento que proliferaram no século 19 e 

avançaram pelo século 20.  

Vislumbrava-se a busca de identidade nacional num processo de repúdios e reinvenções que, antes de aceitar 

as obras acadêmicas do século 19 e suas reinterpretações e mixagens nos edifícios das décadas finais daquele 

século e iniciais do seguinte, erguidos com as facilidades da produção serial e vistos, na época, como 

burgueses, hedonistas e inautênticos em termos de brasilidade, acolheu a pureza empírica das obras coloniais 

como signo histórico e, sobretudo, estético — estas últimas, ademais, supostamente mais frágeis, em virtude 

de sua maior (e mais valorizada) antiguidade. 

A legislação, entretanto, nem sempre era rigorosamente observada. O então edifício-sede do MES (Educação e 

Saúde), depois MEC (Educação e Cultura), atual Palácio Gustavo Capanema, que nasceu excepcional e se 

construía na mesma época em que se instituiu o decreto 6.000 (projeto de Lucio Costa, Oscar Niemeyer, 

Afonso Reidy, Jorge Moreira, Carlos Leão e Ernani Vasconcelos, com risco original de Le Corbusier e construído 

entre 1937-1945), não obedeceu aos parâmetros do Plano Agache para a esplanada do Castelo, erguendo-se 

em centro de quadra e com gabarito (15 pisos mais cobertura) maior do que o estabelecido (10 pisos) — a 

altura inicial seria 10 pisos, mas o programa aumentou durante a obra, acrescentando-se mais 5 pavimentos-

tipo depois de comprovado que a estrutura inovadora, projetada por Emílio Baumgart, suportaria o acréscimo. 
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Por isso mencionamos antes a legislação edilícia dentre os fatores que atuaram ‘em maior ou menor grau’ na 

concepção e construção arquitetônica. O Palácio Capanema, aliás, além dos painéis de azulejos em matizes de 

azul e branco, teve seus tons de azul de revestimentos — no exterior, pastilhas cerâmicas dos corpos de caixas 

d’água e casas de máquinas na cobertura, brise-soleils da fachada norte, e no interior, venezianas de madeira 

da fachada sul e paredes no salão de exposições e nos pavimentos — escolhidos atentamente em harmonia 

com a já então tombada (1938) Igreja de Santa Luzia, cuja tonalidade de azul teria sido estudada por Lucio 

Costa (e que, de resto, não é mais a mesma). 

Nas especificações de construção do edifício-sede do Ministério da Educação e Saúde Pública, no Centro do Rio 

— que aqui nos interessam pois foram simultâneas às da segunda etapa de obras do prédio principal do IBC, e 

acompanhadas pela Divisão de Obras do mesmo ministério —, indicavam-se granito lavrado na pavimentação 

esplanada, com concreto nas ruas internas, garagem e terraços e pedra portuguesa nos passeios; colunas 

externas em granito Juparaná; revestimento externo de fachadas em granito lavrado do Morro da Viúva; 

esquadrias de ferro (portas e janelas) e vidro cristal nas janelas; azulejos pintados nos corpos externos; tijolos 

de vidro no térreo; e interiores com pisos de mármore amarelo português (halls no térreo e escada circular), 

marmorite (sanitários, copas, cozinha, casa de máquinas) ou linóleo (áreas de trabalho e escadas); colunas 

retangulares e algumas paredes revestidas em madeira (pau-marfim no Salão de Conferências e Exposições e 

no 2ª andar, sucupira nos pavimentos-tipo); aparelhos sanitários de louça duplamente vitrificada “Standard”; 

relógios nos pavimentos-tipo; elevadores com cabines de aço inoxidável; pinturas de tetos, paredes, colunas 

circulares, esquadrias de ferro e placas móveis do quebra-sol, sem informar-se a cor. Na especificação das 

pinturas realizadas, após a última especificação fornecida pelos arquitetos autores do projeto em abril de 1940, 

constavam apenas as tintas ou técnicas: Vitrolak nos caixinhos dos brises, tinta Duraloide (Condor Oil) nas 

esquadrias de ferro das janelas externas, parte externa dos parapeitos, tetos das lajes da fachada sul, quadros e 

portas de ferro da instalação elétrica e corrimãos de metal, tinta Igaro (Montana) com neutralização a ácido 

nas placas móveis dos brises, tinta Kem-Lustral Enamel (Sherwin-Williams) nas esquadrias externas do último 

piso (restaurante), tinta Air Drying Enamel (Sherwin-Williams) com neutralização a ácido nas colunas circulares, 

caiação (emulsão) nos tetos em geral, tinta Flat-tone Paint (Sherwin-Williams) as paredes dos pavimentos-tipo, 

tetos e paredes dos andares do ministro e do Arquivo e tetos dos halls de entrada, pórtico e restaurante, tinta 

Kem-Lustral Enamel acetinada (Sherwin-Williams) nos tetos e paredes dos sanitários, do restaurante reservado 

e das copas e nas paredes do restaurante, dos pavimentos-tipo, dos halls de escada e partes internas dos 

parapeitos, tinta Kem-Lustral em portas internas, tinta Iris em poços de ventilação, tinta Kem-Lustral acetinada 

nas paredes da garagem, tinta Kem-Lustral ou Flat-tone nos caixilhos internos (sanitários), envernizamento 

(Sherwin-Williams) dos lambris de madeira, tinta zarcão nos fechos das janelas. Durante os levantamentos do 

edifício no início dos anos 1980, identificou-se o gnaisse (pedra de galho) proveniente do Morro da Viúva 

revestindo fachadas, colunas externas e peitoris dos terraços; granito oriundo do maciço da Tijuca no lajeado 

da esplanada; vidros externos, tijolos de vidro, luminárias e louças vitrificadas de sanitários importados da 

Inglaterra e o aço dos caixilhos, da Bélgica; azulejos desenhados por Portinari (pintados a mão por Paulo Rossi, 
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Djanira, Bianco, Volpi...) formando dois painéis de padrão e sete de tapete com motivos do mar (conchas, 

cavalos-marinhos, peixes, sereias, delfins, moluscos) em azul ultramar e branco; a escultura “Prometeu”, em 

bronze, de Jacques Lipchitz, aposta na empena de granito do Salão de Conferências; afrescos da série “Ciclos 

Econômicos”, de Portinari, no salão nobre do 2º andar e painel “Jogos Infantis” no hall do mesmo pavimento, 

além de dois painéis (inacabados) no Salão de Conferências e as telas “Quatro Elementos” (2º); esculturas em 

mármore, granito cinza e granito rosa de Bruno Giorgi, Adriana Janacopoulos e Celso Antonio, destacando-se 

no exterior o “Monumento à Juventude”, de Bruno Giorgi, no jardim de Burle Marx no rês-do-chão (fora 

suprimido o do 16º pavimento, por problemas de infiltração e dos fortes ventos); colunas internas pintadas em 

creme ou revestidas em madeira mais, ou menos clara (pau-marfim no 2º andar, sucupira nos demais, assim 

como lambris e mobiliário); brise-soleils pintados em azul; portas e esquadrias externas com caixilho de ferro 

pintado de preto-fosco; tetos pintados de branco; portas internas pintadas de creme; paredes internas 

pintadas de creme e de azul, com rodapés delgados de madeira; pisos de mármore nos halls social e privativo, 

com linóleo marrom assemelhado à sucupira clara nas áreas de trabalho, marmorite nas copas e sanitários.
269

 

Os edifícios da arquitetura moderna, embora privilegiem a forma e o jogo de volumes, nem por isto deixam de 

atentar para a cor, expressando-a em materiais naturais e por vezes escolhendo um ou dois tons marcantes 

para destacar uma parte da composição. São muitos os exemplos: o granito cinza e os azuis do edifício-sede do 

MEC (Rio), o concreto também com azulejos em azul e branco de Portinari na capela da Pampulha de Niemeyer 

(Belo Horizonte), o concreto, o branco e os cobogós em vermelho-telha no conjunto habitacional do 

Pedregulho de Reidy com azulejos coloridos de Portinari, Anísio Medeiros e Burle Marx (Rio), o tijolo e concreto 

aparentes do MAM de Reidy (Rio), o branco e o amarelo despontando nos prédios dos hospitais Sara 

Kubitschek de João Filgueiras Lima (Lelé) com painéis coloridos de Athos Bulcão (Brasília e Salvador), o concreto 

e o vermelho do MASP de Lina Bo Bardi (São Paulo), o concreto com jogo de vermelho e amarelo nas 

venezianas do edifício Louveira de Vilanova Artiga e Carlos Cascaldi (São Paulo), o concreto, o branco e o ocre 

na residência Olívio Gomes de Rino Levi com painel de pastilhas coloridas de Burle Marx (São Paulo), as 

venezianas azuis destacando-se no concreto do edifício A Nacional dos irmãos Roberto (Cataguases), os tijolos 

nas escolas cariocas e as composições em cerâmica e pedra com paredes internas coloridas da residência 

Nanzita Salgado de Francisco Bolonha com painel de Anísio Medeiros (Cataguases), o branco e o amarelo-folha 

do Museu Oscar Niemeyer (Curitiba) etc. etc. Não se pode esquecer, igualmente, o colorido dos jardins quase 

sempre presentes nos edifícios modernos, onde em meio a caminhos de saibro, lajeados de granito cinza e 

mosaicos de pedra portuguesa branca, preta e também vermelha, aflora com grande força a vegetação, com 

seus verdes em infinitos tons e marrons salpicados das cores variegadas de flores e frutos. A pureza do branco 
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absoluto revela-se cor impositiva na paisagem, pois se destaca bem mais do que os tons cinzas de granitos e de 

concretos, estes últimos, hoje, também pintados (o que retira a verdade construtiva que o modernismo lhes 

atribuiu) e, por vezes, ‘clareados’. Os panos de vidro têm uma relação interessante com o ambiente, ao 

refletirem suavemente o que está em volta, deixando entrever o interior. Os mais recentes vidros espelhados, 

ao contrário, conquanto possam em determinados ambientes, conforme ainda suas dimensões e localização no 

edifício, resultar em situações interessantes, inusitadas, levam a reflexão ao extremo, mimetizando o ambiente 

para se ocultar, e não raro têm o efeito de poluição visual generalizada. 

A composição com cores naturais era essencial para Frank Lloyd Wright, ao contrário de Le Corbusier, que 

defendia as cores artificiais das tintas industriais nos prédios novos de sua época. Nos cincos dias a bordo do 

Zeppelin, rumo ao Rio de Janeiro em 1936 (conta Lucio Costa na apresentação), Le Corbusier escreveu um texto 

sobre arquitetura em que abordou a questão da policromia arquitetônica — tema que mais de 30 anos após 

sua morte renderia uma publicação com suas duas paletas (1931 e 1959) totalizando 16 tonalidades de branco 

e 68 máscaras de cor, exemplos de seus projetos e seus escritos a respeito, como a qualificação das cores por 

seus efeitos fisiológicos e psicológicos sobre o observador, segundo três princípios: cores que modificam o 

espaço; cores que classificam objetos; cores que atuam psicologicamente sobre nós e agem fortemente sobre 

nossa sensibilidade.
270

 Escreveu ele, em 1936:
271

 

Uma questão crucial de arquitetura: a POLICROMIA. Aqui, outra vez, uma verdade 

fundamental: o homem tem necessidade de cores. 

A cor é a expressão imediata, espontânea da vida. 

A cor entra na arquitetura pela intervenção do artista pintor?  

Absolutamente, o artista pintor, em suma — e por mais intensamente colorista que seja —, 

não traz massas de cores suficientemente compactas para qualificar uma parede — a parede, 

suporte da sensação arquitetônica —; ele antes desqualifica a parede, fá-la estalar, explodir, 

arrebatando sua própria existência: "Conservarei a integridade de sua parede", promete o 

pintor ao arquiteto. Ilusão! Apraz-me insistir sobre este pequeno detalhe. Isso me prova que 

os pintores têm, ai de mim, muito pouco desenvolvido o dom profundo da observação: eles 

não veem, sob cinco linhas e três cores, desmoronar, fugir essa parede que pretendem 

respeitar!!! Não nos enervemos nem discutamos! Daqui a pouco iremos procurar os pintores 

para fazerem saltar paredes que nos estorvam. 

A policromia arquitetônica é outra coisa; ela se apossa de toda a parede e a qualifica com a 

potência do sangue, ou o frescor da pradaria, ou o clarão do sol, ou a profundeza do céu ou do 

mar. Que forças disponíveis! É a dinâmica, que eu poderia escrever muito bem a dinamite, 

com meu pintor introduzido na casa. Se uma parede assim fosse azul, ela fugiria, se fose 

vermelha, manteria o plano, o mesmo ocorrendo caso fosse castanha; posso pintá-la de preto 

ou de amarelo. 
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O Sr. Chevreul, salvo erro, criara trinta mil cores! Creio que o arquiteto recusa na policromia, 

a aplicação das cores ditas pigmentares, isto é, de aspecto "químico": as anilinas, etc., 

designação popular do que é estridente, móvel e parece convir muito particularmente à 

moda. 

As grandes cores de base, as cores "eternas", os terras e ocres, o ultramarino. Mas verdes 

ingleses intensos e vermelhões violentos podem também entrar sinfonicamente na 

policromia arquitetônica. 

A policromia arquitetônica não mata as paredes; pode deslocá-las em profundidade e 

classificá-las em importância. Se for hábil, o arquiteto tem diante de si recursos de uma 

saúde e de uma potência totais. A policromia pertence à grande arquitetura viva de sempre e 

de amanhã. O papel de parede permitiu vê-lo claramente, repudiar tais jogos desonestos e 

abrir todas as portas aos grandes clarões da policromia, dispensadores de espaço 

classificadores das coisas essenciais e das coisas acessórias. A policromia, recurso 

arquitetônico tão poderoso quanto o plano e o corte. Mais do que isso: a policromia, 

elemento mesmo do plano e do corte. 

Rejeitando o papel de parede de cores variadas, eu disse que em certos momentos é preciso 

recorrer à pintura. Racionalmente, para fazer saltar uma parede, dinamitar uma parede; 

liricamente, para que se faça ouvir, em acordes exatos, um discurso dirigido a ela. 

Ah, mas logo em seguida eu me defendo! Exclamo diante do pintor: "Quem é você? Não se 

trata de decoração, nem de frivolidades. Você vai estar em minha casa toda a vida. Você 

falará em minha casa toda a vida! Que tem você a dizer" Êh, êh, eis o que é sério e explica por 

que, malgrado toda a boa vontade possível, a sociedade não poderá, desta maneira, salvar os 

20.000 pintores ociosos de Paris. Há lugar para eles em outras ocupações úteis; e ficarão 

todos muito satisfeitos de ser, afinal úteis a alguma coisa. Não há lugar na arquitetura senão 

para pintores suficientemente dignos e competentes. 

Esse é meu pensamento. Não creio que se possa automaticamente formar homens dignos e 

poderosos — pintores para a arquitetura. 

Não há nenhuma necessidade de pintores medianos ou medíocres. Prefiro admitir que as 

ocasiões serão excepcionais, quando então o grande pintor digno da arquitetura será 

encarregado de alguma tarefa. A arquitetura que é matemática imanente, em sua substância 

e em sua seiva, possui a radiação que projetam as funções das curvas e das retas. Em torno do 

edifício, dentro do edifício, há lugares precisos — lugares matemáticos que integram o 

conjunto e que constituem tribunas onde a voz de um discurso encontrará seu eco em 

derredor. Tais são os lugares da estatuária. E isso não terá nada a ver com métopa, tímpano 

ou pórtico. É muito mais sutil e preciso. É um lugar tal como o foco de uma parábola ou uma 

elipse, como o ponto exato onde se interceptam os diferentes planos que compõem a 

paisagem arquitetônica. Lugares porta-vozes, porta-palavras, alto-falantes. Entra aqui, 

escultor, se vale a pena sustentar o teu discurso. 

Esse sentimento dos ecos, das ressonâncias, das consonâncias é tão bem percebido por 

alguns, que se viu, em seguida à revolta e à revolução cubistas, estatuários criarem a 

"escultura vazada" porque eles discerniram que se incorporava mais multiplamente ainda ao 

local, a toda a paisagem, a todo o recinto. Esses lugares matemáticos são a própria integral da 

arquitetura dos novos tempos, cuja lei essencial é a do ser dos organismos palpitantes, 

exatos, eficazes, simples, harmoniosos, de eflúvios longínquos, de ondas irradiantes. 

Adivinha-se muito bem que a aventura dessa estatuária é inédita ainda e que dela surgirá o 

novo. 

Da mesma forma, a explosão da pintura não ocorrerá senão em certos lugares intensos, 

indiscutíveis, estupefacientes, concludentes, exatos. Há anos observo, no âmbito de uma 

experiência arquitetônica incessantemente renovada, quando e onde a pintura pode ser 
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acolhida como uma rainha. Eu mesmo sou pintor, pinto cada dia e estou muito preocupado 

com o problema. Raras ocasiões, muito particulares, muito exatas, bem explicáveis, assim 

que as descobrimos. Explosão da parede antes de mais nada: há paredes incômodas, 

impostas — ou tetos ou solos — por razões intempestivas alheias à disciplina arquitetural. 

Essa dinamitação repõe em ordem as coisas da arquitetura. 

Nesse painel que rodopia, nesse tabique escorregadio também o pintor pode encontrar a 

ocasião de ser ator na arena arquitetônica. 

Resta saber como! 

Nada há a esperar desses lugares fatídicos dotados do fatídico afresco. Não, nada disso é mais 

de hoje. Afresco, por que afresco? Nobreza insigne do afresco? Digamos ainda que os homens 

são tão mediocremente descarados que, quando não dispõem senão de uma técnica tão 

enganosa e miseravelmente pobre, chegam a deter-se a priori no próprio limiar de seu 

descaramento. Não gosto desse malthusianismo. O afresco era outrora a única técnica 

possível. O mosaico era incomparavelmente melhor. Mas, nos dias de hoje, a química todo-

poderosa criou as cores artificiais, os revestimentos, os painéis, os aglutinantes artificiais, 

sólidos, poderosos, explodindo à vontade. Ao lado deles, o afresco não passa de um vagido de 

bebê. Por que se obstinar nesse vagido? Por discrição, por modéstia? Eu não peço a meu 

pintor que seja discreto. Digo-lhe: "Aqui você tem a palavra, fale!" 

Resta pôr a mão em verdadeiros pintores, dignos da arquitetura. 

O arquiteto Vilanova Artigas, que reconhece na elegância do edifício-sede do MEC, na graça brasileira do 

conjunto da Pampulha e na sobriedade do edifício-sede da ABI “uma nota nova, uma elaboração inédita e 

uma busca constante do espírito nacional” (1955), cita a cor, em seu texto mais famoso, ao comparar aqueles 

dois grandes expoentes da arquitetura moderna (1952):
272

 

Algumas formas da arquitetura moderna parecem absurdas e chocam, dando a impressão de 

serem produtos do acaso, da fantasia, unicamente da fantasia do arquiteto que as imaginou. 

Entretanto, não é assim. Cada escola, cada tendência, está montada sobre um certo número 

de premissas, e as formas dos edifícios que criam os arquitetos filiados a cada uma delas não 

são somente produto de sua fantasia, mas também uma consequência lógica dessas 

premissas. 

Se as formas são absurdas, é porque as premissas são irracionais. 

Frank Lloyd Wright, por exemplo, o famoso arquiteto americano de oitenta anos de idade, 

constrói prédios de aspecto característico — têm as cores dos materiais de que são feitos. A 

madeira, o tijolo, a pedra, aparecem sempre com suas cores características, sua textura, suas 

próprias qualidades. As casas de Wright abrem-se para os jardins, para a natureza a fim de 

realizarem um entrelaçamento entre o que está dentro e o que está fora, um entrelaçamento 

com os arredores, com as árvores, com as colinas, a paisagem, adaptando-se às condições da 

natureza. Da maneira de empregar os materiais e de aproveitar a paisagem resultam formas 

que são a consequência lógica de uma posição teórica bem definida. Os materiais devem ter a 

sua cor, a sua textura própria, porque o seu funcionamento deve ser “orgânico”, diz Wright: 

as qualidades, a natureza dos materiais, são um dado do problema. Pintá-los, acrescentar-
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lhes qualidades que não são as suas próprias, empregá-los de maneira que constranja seus 

valores característicos, é mentir e vilipendiar o material. A adaptação da forma, da casa, à 

natureza, ele chama “integrar-se na natureza”. Há, para Wright, uma forma para a casa, que 

assenta, ajusta-se aos arredores e “se integra” na paisagem. Resumindo, isto quer dizer que a 

natureza, a realidade, tal como ela é, tal como Wright e seus discípulos a veem, não deve ser 

mudada. É um dado do problema, um absoluto, ao qual as formas se devem adaptar, ao qual 

deve adaptar-se a vida humana, afinal. 

Nas formulações teóricas de Wright, como se pode imaginar, Deus aparece frequentemente, 

para dar uma ajuda à régua-tê e ao esquadro. 

No lado oposto, está o famoso arquiteto francês Le Corbusier. 

Os materiais que Le Corbusier aconselha e emprega são essencialmente a expressão da 

indústria moderna. A cor, a textura, a forma deles devem ter o refinamento, o sentido esbelto 

de eficiência, de economia de supérfluos, que caracterizam as peças de máquinas — 

destinadas como são a cumprir missões específicas. A natureza deve participar da casa. O 

homem deve gozar a natureza, porém uma natureza organizada, controlada segundo uma 

ordem preestabelecida. Os próprios edifícios são construídos sobre colunas, para que por 

baixo deles possam atravessar vias de comunicação que, afinal, é o edifício que organiza, pois 

[as] prevê. Os jardins não são a paisagem tal como ela é; são a paisagem organizada, são os 

tetos-jardins. Le Corbusier propõe uma ordem realizada com o instrumento da sociedade do 

presente: a técnica. Para ele, a técnica é a nova ferramenta capaz de resolver todos os 

problemas do mundo moderno, desde os problemas mais mirabolantes da arquitetura, como 

plantar jardins no topo de edifícios ou construir autoestradas em viaduto atravessando 

cidades inteiras, até os problemas sociais. 

Enquanto a natureza de Wright nos evoca o campo, a paisagem aberta e as condições 

existentes, Le Corbusier sugere a cidade com seus problemas de organização, de polícia, de 

domínio do caos a todo custo. 

Entre estes dois arquitetos, que chefiam as duas grandes correntes da arte de construir no 

Ocidente, há variantes. Uns se aproximam mais do “organicismo” de Wright, como Alvar 

Aalto e outros arquitetos nórdicos. Outros preferem a variante “maquinista” de Le Corbusier. 

..................................................................................................................................................... 

E lhes confesso que tenho uma posição altamente conservadora, de quem acha que o diálogo 

que hoje se trava, mesmo que paupérimo, entre uma pequena casinha e um edifício do lado 

de cá, faz com que tenhamos acuidade suficiente para perceber a simplicidade desse diálogo 

cultural, de épocas tão diversas, porque já não nos cabe mais pensar em villes radieuses, em 

arrasar espaço. Há necessidade de manter a propriedade já tida como memória absoluta, 

qualquer pequena coisa construída que já exista em algum lugar. Como desenho 

arquitetônico, para meu gosto atualmente, que extravasa o edifício, mas passa a ser o 

desenho ambiental em que cada aspecto do espaço existente, com sua linguagem, ainda que 

um tanto humilde, possa conviver com as formas altamente necessárias do ambiente 

histórico, sem que nada precise ser feito ali. Uma atitude conservadora, com uma 

racionalidade típica do Terceiro Mundo, como o nosso, que não pode se dar ao luxo de 

construir uma quarta cidade — já que a primeira foi feita de taipa; a segunda, de tijolos; e a 

terceira, nós a fizemos de concreto armado. 
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Para Alberti, a concepção da forma arquitetônica devia se fazer sem o atrativo da cor, devido a seu poder de 

desviar a atenção antes de se plasmar a ideia. Por essa razão, Alberti recomendava aos arquitetos maquetes 

simples, sem pinturas:
273

 

É minha opinião que não se deve esquecer algo que vem muito em conta: construir modelos 

a cores e, por assim dizer, enganosos pelos enfeites sedutores da pintura é próprio não do 

arquiteto que se esforça por fazer claro seu projeto, mas do pretensioso que intenta desviar e 

entreter o olhar do que contempla o modelo e apartar sua atenção de uma estrita análise das 

partes que há que considerar, com o fim de suscitar admiração para sua pessoa. Por isso não 

terá que oferecer, em minha opinião, os modelos acabados com completa habilidade, 

elegantes, cheios de colorido, mas desnudos e singelos, nos quais possa ver refletida a 

inteligência do autor do projeto, não a habilidade do operário. [...] Assim, pois, há de fazer os 

modelos como acabamos de dizer e analisá-los e estudá-los uma e outra vez, tanto a sós 

como com outras pessoas, com grande cuidado que não haja na obra nem o mais mínimo 

detalhe dela que não saiba com segurança o que é, de que classe, que lugar, quanto espaço e 

que função terá. 

É importante, assim, considerar as relações, inclusive cromáticas, do exterior e interior dos edifícios com o 

ambiente próximo e observar não apenas seus revestimentos pictóricos, mas pedra, concreto, vidro, cerâmica, 

metal, asfalto, vegetação, elementos reflexivos e demais materiais. Como disse Anita Malfatti, “nada nesse 

mundo é incolor ou sem luz”.
274
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9 ARQUITETURA DO PRÉDIO PRINCIPAL 

9.1  UM PROJETO, MUITAS ESCOLHAS 

 

Nesta época, ainda não se usa, como hoje, o termo ‘projeto’ indicando a concepção arquitetônica. O ministro 

João Alfredo ‘projetara’ (decidira, autorizara) fazer o edifício, incumbindo Bethencourt do ‘plano’. A formulação 

do projeto (plano) do prédio-sede do então Instituto Imperial dos Cegos é condicionada pelos usuais fatores 

(posturas edilícias, programa, características do sítio, orçamento disponível etc.) e também pela observância do 

“gênero e estilo” praticado nos edifícios públicos, como mencionara o ministro João Alfredo, mas Bethencourt, 

como arquiteto da casa imperial, tem certa liberdade de criar o que deseja [ver 5, 6.1].
275

 

O gênero é único: uma escola para ambos os sexos em regimes de internato e externato, com serviço médico 

especializado e um circuito de acessos e de corredores bem definido, de modo a facilitar a circulação de 

crianças e adultos com deficiências visuais. Bethencourt já projetara o asilo de meninas que se tornou o 

Educandário de Santa Teresa e na época do projeto do então Instituto Imperial dos Cegos está projetando e 

erguendo as escolas públicas da Glória e de Santa Rita, mas trata-se de programa bem mais amplo. 

O estilo oficial corresponde ao entendimento que cada projetista tem do neoclassicismo nesta época, mas 

depende de autorização ministerial [ver 8.2, 8,3]; de resto, mesmo no ápice da arquitetura neoclássica no Brasil, 

um projeto desenvolvido segundo todos os cânones podia não agradar a gregos e a troianos. Já dissera 

Bethencourt, ao se referir ao projeto inicial do edifício com pórtico e zimbório na frente, frontão, cúpula e 

pilastras na fachada, que lhe fora mostrado rapidamente pelo engenheiro Carlos de Araújo Ledo Neves: “cada 

cabeça cada sentença” — e ele, Bethencourt, não faria daquela forma [BETHENCOURT]. Incumbido do projeto 

pelo ministro, ele de fato fez do seu jeito. Mais importante, contudo, que tentar classificar com referências 

estilísticas, é essencial olhar e ver o edifício e nesse processo considerar a intenção plástica do arquiteto e as 

circunstâncias especiais de construção. 

A divisão da obra em duas etapas principais particulariza o processo de construção do prédio-sede do Instituto. 

A possibilidade de se construir apenas uma porção do edifício parece ter sido aventada já no início das obras, 

quando Benjamin Constant sugerira erguer uma parte para que o Instituto se mudasse logo, e a sugestão foi 

transmitida à Câmara pelo ministro João Alfredo [ver 6.1]. A execução em etapas foi planejada por Bethencourt, 

que deixara prontos todos os desenhos do projeto do Instituto dos Meninos Cegos e que assim escrevera ao 

ministro Leôncio de Carvalho (13.6.1879) sobre outro projeto, para as oficinas do Asilo dos Meninos Desvalidos 
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em Vila Isabel: “O projeto que apresento à ilustrada apreciação de V. Ex.ª tem a vantagem de poder 

construir-se a pouco e pouco, segundo os recursos de que se puder dispor. Quer se trate de metade, quer 

da quarta parte, quer de uma outra seção qualquer, pode ser a planta executada, ficando afinal (quando 

tudo seja construído e sem prejuízo da unidade e do caráter de um edifício destinado a tal mister) uma 

obra regular e não a negação da arte” [BETHENCOURT-9]. 

A admissão de execução de projetos por etapas pressupõe um racionalismo mais pragmático que conceitual, 

delineado, sobretudo, pela necessidade, pela prática do arquiteto em lidar com a realidade das obras oficiais; 

certamente preferiria construir de uma vez, atendendo à recomendação de Palladio de erguer paredes da 

mesma forma e ao mesmo tempo, para evitar as rachaduras que surgem nos edifícios construídos em 

diferentes etapas e terminados desigualmente [PALLADIO]. Mas antes construir uma parte do que sacrificar a 

qualidade e beleza do edifício inteiro, se feito às pressas e destituído de componentes cuja presença e inter-

relações no conjunto o caracterizavam como único; isso, para ele, significava a verdadeira arquitetura. 

Não foram localizados os desenhos (citados em recibos e outros documentos) do projeto original do prédio-

sede do Instituto, os quais incluíam detalhes de escadas, pisos etc. Foi essencial cotejar informações de ofícios 

e de faturas das obras com fotografias e com a edificação atual e ponderar, simultaneamente, a intenção 

plástica do projeto considerando a formação acadêmica do arquiteto, mas também sua independência formal, 

o rigor com a qualidade, o cuidado artesanal e sua estética particular neste e em outros projetos, e comparar 

com as atitudes dos engenheiros que o sucederam, de modo a compreender a construção executada na 

primeira fase etapa de obras (1872-1898), restrita à seção direita do prédio principal. 

Contudo, há de se considerar, também, o edifício imaginado pelo diretor do Instituto dos Cegos e engenheiro 

militar Benjamin Constant em 1872 e esboçado em conjunto com o engenheiro Ledo Neves antes de o 

arquiteto Bethencourt da Silva ser encarregado do projeto. A imagem desse edifício virtual, que talvez nunca 

tenha saído da cabeça de Constant, permeia sua correspondência com o arquiteto e pode ter causado 

estremecimentos na relação entre ambos, prejudicando o próprio andamento do projeto [ver 5]. 

Muitos fatores contribuíram para a demora nas obras. O florescimento da indústria e tecnologia nas últimas 

décadas do século 19 disponibilizava na cidade, porém gradualmente, melhor infraestrutura e novas e mais 

modernas instalações prediais que exigiam, não raro, práticas especializadas e importação de materiais. A 

importação seria facilitada pelo governo imperial, mediante isenção de impostos (1883), mas de todo modo 

tornava-se mais dispendiosa (e demorada) a construção com os devidos aparatos. Além disso, no despontar da 

república em 1889, tratava-se de tocar a obra de um edifício com amplo programa arquitetônico (mesmo pela 

metade) e de perfil nitidamente social, em um período de incremento de obras públicas mas ainda de verbas 

escassas, face às despesas com a guerra do Paraguai. E havia urgência em se mudar o Instituto para a nova 

sede: o prédio na aprazível praia da Saudade despertava interesse, alertara Benjamin Constant, e procedia-se a 
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sucessivas renovações do arrendamento da casa na Aclamação, cujas condições de conservação não eram 

adequadas; ademais, o espaço era insuficiente para abrigar os alunos e os serviços institucionais. 

Além da urbanização do terreno em ligeiro aclive, com um longo processo de aterros e construção de cais na 

praia da Saudade, a primeira etapa de obras (1872-1902) restringiu-se apenas a metade do edifício: as alas da 

seção direita (frente, lateral, fundos, torreão) sem o pórtico no frontispício e as demais alas (seção esquerda e 

centro do pátio). 

A execução da primeira etapa de obras, inclusive, não é contínua, em vista da falta de verbas e, mais tarde, da 

ruptura na condução dos projetos face à proclamação da república. A execução dessa primeira etapa fica a 

cargo de ao menos três arquitetos ou engenheiros do governo em suas três fases. Começa com o arquiteto 

Francisco Joaquim Bethencourt da Silva (1872-1880), é retomada pelo engenheiro civil Evaristo Xavier da Veiga 

(1890-1891) e terminada pelo engenheiro civil Henrique Alvares da Fonseca (1892-1898) [ver 6.1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No centro da foto, prédio do Instituto dos Cegos na primeira etapa de obras.                                                 Marc Ferrez, c.1891 

O prédio principal do Instituto dos Cegos na Praia da Saudade correu o risco de não ser construído, e se a 

construção foi adiante no século 19, o fato deve-se em muito ao empenho do arquiteto autor do projeto, que 

conseguiu convencer o governo imperial de que a obra estava adiantada demais para ser cancelada. Os 

alicerces e paredes mestras de todo o térreo já estavam assentados na primeira fase de obras (pelo 

empreiteiro João Torquato Martins Ribeiro), as alas da direita (direção Praia Vermelha) começavam a receber o 

telhado (por administração direta) e Bethencourt da Silva obteve autorização para continuar a construção da 
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parte do edifício já coberta (ou em vias de ser) com previsão de conclusão rápida — o que não seria possível, 

inclusive pelo corte drástico de verba que repercutiu na folha de féria de operários e no ritmo do trabalho. 

Da segunda fase da primeira etapa — com Benjamin Constant já ministro — também participa o empreiteiro 

João Torquato Martins Ribeiro. Evaristo da Veiga é ligado à Escola Politécnica e já sucedera Bethencourt da 

Silva em outra obra pública, a emblemática cúpula da Igreja da Candelária. De Henrique Fonseca pouco se 

sabe. Ingressa na nova equipe republicana do Ministério do Interior, onde Bethencourt da Silva e a ‘velha 

guarda’ dos tempos imperiais ficam em segundo plano na transição para a nova organização ministerial, 

quando está sendo formado o Ministério da Justiça e Negócios Interiores, reunindo os do Interior, da Instrução 

e da Justiça. Percebe-se claramente o envolvimento gradual de Henrique Fonseca com o projeto de execução 

do edifício na terceira fase de obras: considera-o “correto e de um efeito agradável” (1893) [ver 6.1] e, dez 

anos depois, notável, conforme relata ao ministro J. J. Seabra (1903) [ver 6.2]. 

O Ministério a vosso cargo possui tão poucos edifícios notáveis pelo lado arquitetônico, que a 

terminação do de que me ocupo viria concorrer bastante pra preencher em parte essa lacuna 

sensível. 

Não se tem notícia de modificação da planta arquitetônica nem por Evaristo da Veiga nem por Henrique 

Fonseca. Talvez Benjamin Constant possa ter pensado em uma mudança na ala central ou no pórtico do edifício 

— tal possibilidade existe, na medida em que ele continua a descrever, em 1875, uma capela somente em 3º 

piso, proposta que fora criticada por Bethencourt três anos antes —, porém as obras oitocentistas se 

concentram na seção direita. Mas Henrique Fonseca faz uma alteração importante na seção direita do edifício, 

em 1903: na ala lateral, a substituição de mezaninos de base por mezaninos verticais [ver 6.2]. O Instituto se 

mudara para a nova sede, então incompleta, em 1891. 

O intervalo entre a primeira e a segunda etapa de obras traz outras alterações, iniciadas pelo engenheiro 

assistente Francisco Augusto Peixoto, que se torna responsável pelas obras no Instituto no final de 1905, após a 

saída, por licença, de Henrique Fonseca, que auxiliava desde 1892 [ver 6.2]. Peixoto procede a outra alteração 

importante, decerto em atendimento a solicitação do próprio Instituto: na ala posterior, a transformação de 

três mezaninos em portas [ver 6.2]. Em 1913 são transformados em portas dois mezaninos e as janelas acima 

deles, na ala da frente voltada para o pátio interno [ver 6.2]. 

Outra alteração se dá no interior do prédio principal ainda incompleto, nesse intervalo entre a primeira e a 

segunda etapa de obras, quando o espaço é insuficiente para o funcionamento institucional: em 1931, 

transpõe-se a circulação da ala da frente (1° piso), originalmente contígua ao pátio, para o centro desta ala, de 

modo a criar salas também ao longo do pátio; a circulação fica, deste modo, sem ventilação e iluminação 

diretas. As grandes salas do outro lado, ao longo da fachada principal, são compartimentadas. 



INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT NA URCA... 

 

 
 

364 

“Praia das Saudades”, vista aérea com prédio do IBC e por detrás, a Usina Assucareira               Foto Braz, ant.1926 (detalhe) 

2ª etapa de obras do IBC em fotografia (detalhe) do 1º raid de aviação (1938) durante a construção do Iate Clube. Foto 
autor não identificado [BARROSO].  

Praia Vermelha, vista aérea com ocupação residencial no terreno da antiga Assucareira. Foto Paula Kossatz, 2002 (detalhe) 
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A retomada da obra demora a ocorrer e, para tal demora, contribuiu o próprio fato de parte do terreno ― 

lateral esquerda, da frente aos fundos ― estar arrendado a terceiros (Sport Club Brazil e Lavanderia Parisiense) 

até a década de 1930, como forma de reunir recursos financeiros para a segunda etapa de construção.  Em 

1933, o governo Vargas chega a pensar em sub-rogação da parte do terreno do IBC correspondente à seção 

esquerda, na época ainda por fazer (o recém criado Ministério da Educação e Saúde Pública estava interessado 

em erguer ali a Faculdade de Direito da Universidade do Brasil), mas, conforme comprovado pelo então diretor 

do IBC Sady de Gusmão, a conclusão do prédio principal é condicionada pela doação imperial do terreno com o 

encargo do projeto — argumento que prevalece e resulta na autorização para concluir a obra, cancelando-se os 

arrendamentos ao Sport Club Brazil e à Lavanderia Parisiense [ver 4]. 

A segunda etapa de obras (1937-1943) é fiscalizada pelo Serviço de Obras do Ministério da Educação e Saúde 

Pública e supervisionada, a partir de 1938, pelo então Departamento Administrativo do Serviço Público/DASP. 

As obras no ‘edifício central’ integram o ‘projeto de remodelação’ do Instituto, com a inserção de outras 

construções no conjunto [ver 6.3]. No prédio principal, é suprimido o torreão (banheiros) voltado para o pátio e 

a execução das obras se dá sob a orientação de simplificação redutora e de estilização do projeto oitocentista. 

O projeto idealizado e as alterações [ver 7] são analisados mais à frente.  

Para se compreender a complementação do prédio principal na segunda etapa de obras (1937-1943), deve-se 

considerar que tal complementação era maior do que a parte já construída; seria fácil construir a seção 

esquerda, rebatendo em simetria a seção direita, mas erguer o pórtico e a ala central ― componentes 

diferentes, em forma e composição, da parte já edificada ― já era outra história, pois não havia no local, além 

dos alicerces assentados em 1872-1878 e de alguns materiais (peças de cantaria já cortadas, por exemplo), 

outro elemento que pudesse servir de guia e não se pode afirmar com certeza absoluta se, em 1937, os 

desenhos do projeto original estavam disponíveis. Partamos do pressuposto que sim. Ainda assim, é preciso 

ponderar que era outro momento, com uma nova escolha — seguir o projeto de Bethencourt ou modificá-lo 

―, relacionada às aspirações, aos novos modelos oficiais e a outras injunções, inclusive econômicas. Em 

tempos de concreto armado e de florescimento da arquitetura moderna, em meio a arranha-céus implantados 

segundo o Plano Agache e a elementos pré-moldados e decoração industrial, retomava-se a construção de um 

projeto de base clássica elaborado há 65 anos. 

Já nos referimos à verba na segunda fase de obras, exígua diante de tudo que se pretendia construir no terreno 

na Urca [ver 6.3], e nesse período havia grandes obras públicas em execução na esplanada do Castelo: concluíra-

se o prédio do Ministério do Trabalho e erguiam-se edifícios para sediar o recém-criado Ministério da Educação 

e Saúde e o Ministério da Fazenda, que representavam duas vertentes arquitetônicas distintas (na época, 

contrapostas) e dispunham de grandes dotações orçamentárias. Havia o pendor simplista de considerar a 

arquitetura do século 19 no contexto dos modelos e tipos dos chamados ‘estilos internacionais’ ensinados nas 

escolas de engenharia e arquitetura. Firmava-se um novo Código de Obras (decreto 6.000/37) com tendência a 
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homogeneizar paisagens urbanas. Os materiais de construção estavam mais caros. Tudo isso ia se impregnando 

no imaginário dos técnicos do governo incumbidos da segunda etapa de obras do IBC e certamente fazia parte 

do cotidiano do DASP. E havia os preconceitos, por se tratar de obra de caráter social e ademais destinada a 

usuários com deficiências visuais, que, a priori, não perceberiam discrepâncias na simetria da composição de 

inspiração clássica, como um número menor de janelas. Explica-se, assim, o fato de se terem simplificado ou 

adaptado certas soluções previstas no projeto original de um modo tal que jamais fariam em construções que 

consideravam como ícones monumentais e emblemáticos do governo. Tal simplificação não parece ter sido 

registrada por escrito, mas é documentada no próprio edifício. 

Sonia Gomes Pereira se refere à revisão dos embasamentos teóricos e metodologias da historiografia quando 

afirma ser preciso “superar a pretensão de que seria possível reconstituir o passado totalmente e com a 

máxima verdade possível”. Tal afirmação, que reporta às conclusões possíveis após os trabalhos de pesquisa 

sobre determinado objeto, se aplica também à construção do IBC, pois não seria possível conduzir a segunda 

parte da obra com o mesmo espírito da primeira, décadas à frente, em um prédio percebido de outro modo, 

em uma Urca diferente. Bethencourt devia saber que a execução de um projeto em partes não seria tão fácil 

quanto declarara, porém não poderia imaginar as transformações que adviriam, impedindo-o de ver a obra 

completa; ele falece antes (1911). Após a valorização das artes e ofícios por Ruskin e Morris, sucederam-se as 

polêmicas da virada de século, e, em meio aos estilos internacionais academizantes, às variedades do gosto 

eclético e aos escritos e manifestos de Adolf Loos e dos novos modernos, confrontando novamente técnica e 

arte, e forma e ornamento na arquitetura — polêmicas que, em meio à banalização serial dos elementos e 

ornatos, Bethencourt chega a acompanhar, aborrecido e cético do futuro da arte no Brasil, nas palavras de 

Morales de los Ríos (pai) —, a demora para retomar a obra do prédio principal do Instituto e completá-la 

acentua as dificuldades às quais alude o arquiteto funcionalista Louis Sullivan (1892), sobre o risco de perda da 

unidade orgânica, quando a execução do projeto não parte do mesmo contexto de tensões emocionais. 

O critério que norteia a segunda etapa é o de seguir o projeto, mas com corte de despesas, como no caso da 

cantaria, que fica limitada aos trechos mais visíveis, na frente e na parte inferior das elevações; nos locais 

restantes, emprega-se a massa em todos os elementos que seriam de granito. Conhecido o critério, o 

resultado, embora atente contra a qualidade projetada, em 1872, pelo arquiteto Francisco Joaquim 

Bethencourt da Silva, documenta as partes novas da construção, pois o mesmo aconteceu com guarnições, 

pavimentações e outros componentes internos e com o próprio sistema construtivo, empregando-se o 

concreto armado ao invés da alvenaria de pedra e de tijolos maciços (cornija). Sendo insuficiente a quantidade 

de grades e balaústres de ferro de janelas estocados desde a primeira fase de obras, foi necessário transpor 

alguns deles de certos locais da seção direita para os lugares mais visíveis da esquerda. 

De toda maneira, completa-se o projeto. A estação inicial da Leopoldina Railway, projetada por Robert Prentice 

(1926) em São Cristóvão, não teve a mesma sorte. 
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9.2  O PRÉDIO ATUAL 

Examinemos, então, o edifício. 

 
Esquema do prédio principal do IBC a partir de fotografia aérea de Paula Kossatz, 2002 

 

Para estabelecer o PARTIDO original (e entender o prédio atual), tomamos por base, primeiro, as 

representações do edifício completo na cartografia oitocentista.  

 
 
 
  
 
        City, 1878-79                                                             s.a., 1908                                                      PDF, 1928 
                                              Masheck, c.1890                                          Haenishänslin, c.1914                                         Agache, 1929 

 

Consideramos a Planta Geral de 1935 do Instituto Benjamin Constant (SPU, 20.11.1935), onde figura a metade 

já construída do prédio principal (seção direita) e a representação (tracejada) de paredes mestras assentadas 

na primeira etapa de obras; já observamos [ver 6] que os alicerces e paredes da ala dos fundos (seção 

esquerda), que na planta estão incompletos, devem ter sido integralmente executados e teriam sido 

parcialmente demolidos para permitir o arrendamento do terreno com construções e agenciamentos da 

Lavanderia Parisiense e do Sport Club Brazil, ali representados. 

Na planta esquemática A, vê-se detalhe dessa situação em 1935: seção direita (à esquerda do desenho, 

formando um ‘E’) e alicerces do prédio principal (tracejados à direita), parte do campo de futebol e de duas 

construções do clube e da lavanderia (acima à direita) e parte dos muros separando as áreas arrendadas (acima 

e abaixo). A planta B reproduz apenas a seção direita e os alicerces do prédio principal (situação em 1935). Na 
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planta C, visualiza-se a construção conforme seria o projeto, levando em conta a cartografia oitocentista e na 

planta D, uma outra versão com pórtico nos fundos. Uma dessas duas versões corresponderia ao projeto 

original de Bethencourt da Silva de 1872, mas não foi exatamente o que se fez na segunda etapa de obras, 

conforme se vê na planta E, que representa a situação em 1945. 

 

             
PLANTA ESQUEMÁTICA A                                                      PLANTA ESQUEMÁTICA B 

                  situação (1935) com parte do clube e lavanderia                    situação (1935) apenas com o prédio do IBC                                                                                                     
 

           
PLANTA ESQUEMÁTICA C                                                     PLANTA ESQUEMÁTICA D 

                              hipótese de projeto original                      hipótese de projeto original, versão com pórtico nos fundos 
 

       
PLANTA ESQUEMÁTICA E                                                                 PLANTA ESQUEMÁTICA F 

                                         situação em 1945                                                                            situação em 2008 
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Vejamos por que. Na segunda etapa de obras, optou-se por implantar o anexo da cozinha, que seria 

correspondente a um dos dois pavilhões previstos em 1872 (a lavanderia/rouparia e as oficinas, com acesso 

por portão central nos fundos, segundo descrição do programa por Constant [ver 5]), em justaposição à ala 

posterior do prédio principal, de modo a se comunicar diretamente com a cozinha em funcionamento. Se o 

anexo ficaria justaposto ao prédio principal mais ou menos no centro da fachada dos fundos, evidentemente a 

composição, ali, teria de ser adaptada. Se fossem construídos, na parte central, 3 pisos em continuidade à 

seção direita já construída, se acentuaria a justaposição do pavilhão, que tem parentesco formal com o prédio 

principal mas é claramente diferente e ficaria parecendo um estranho pórtico, sem o ser. Ademais, é possível 

que houvesse vestígios de portas na lateral da ala posterior (2° e 3° piso) cujos vãos datariam da primeira etapa 

de obras; as portas que aparecem na foto de Ferrez com esta ala em construção (c.1895) podem ter sido 

passagens temporárias durante a obra, mas também podem indicar a solução original. 

 

                                                                      portas na ala posterior                                     Foto Marc Ferrez, c, 1895 (recorte) 

Seria esta a explicação mais plausível para se ter deixado praticamente aberto o espaço entre as seções direita 

e esquerda da ala posterior a partir do 2º piso. Construiu-se corpo de um pavimento com cobertura em terraço 

aberto (2º piso) e passadiço fechado e coberto (3º piso), porém mais estreito e bem mais baixo que o prédio 

principal. A solução foi singular, conferiu leveza ao edifício e 

tem um ‘ar’ clássico (como a escada helicoidal, de influência 

palladiana ou romana) a despeito da feição moderna. 

 

 

 

 
Prédio principal do IBC, ala posterior no fundo do pátio. 

Foto Fernanda Greppe e Claudia Girão, 2004 
 

 
Vista aérea. Foto Paula Kossatz, 2002 (detalhe) 
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O pavilhão térreo da lavanderia/cozinha foi ampliado horizontalmente durante as obras, acentuando-se sua 

disposição assimétrica em relação ao prédio principal. 

 

 

 
 

Foto Paula Kossatz, 2002 (detalhe) 
Fotos Claudia Girão, 2004 

 

Outra modificação do projeto de 1872 foi na ala central, transversal ao pátio. Projetada originalmente com 3 

pisos (o último em capela, talvez com cúpula e certamente com os paramentos característicos), a ala central 

provavelmente não faria comunicação direta com o 3º piso da ala dos fundos, onde se situariam, à direita e à 

esquerda, os dormitórios feminino e masculino de alunos. Neste caso, seria razoável pressupor que o corpo 

central se prolongaria até a fachada posterior, terminando em solução correspondente ao pórtico da frente 

mas com tratamento distinto, pois embora fosse igual o número de vãos previstos por Bethencourt nas 

fachadas da frente e dos fundos, isso não quer dizer que as composições seriam iguais, até porque nessas 

fachadas a proporção dos vãos é outra e o tipo de janelas, diferente, como veremos adiante. 

Em seu projeto do Recolhimento de Santa Teresa, em Botafogo, Bethencourt dispusera a ala central 

prolongada até a fachada posterior, formando ali um segundo pórtico, simétrico ao do frontispício. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antigo Recolhimento 
de Santa Teresa. 

Foto internet 

 

 

 

 



INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT NA URCA... 

 

 
 

371 

No Paralelo das despesas de cantaria [ver 6.1], Bethencourt reportou-se ao número de vãos (e ao preço 

unitário, entre parênteses) ao explicar o aumento das janelas quando resolveu suprimir os mezaninos de cima 

(2° e 3° piso). Ele apontou o mesmo número de janelas nos dois pisos (embora no 2° fosse menor, pois há 

portas no pátio) e o fez, provavelmente, para descomplicar a explicação. A quantidade de janelas nas fachadas 

não inclui as da frente dos corpos em avanço nem os vãos da parte central das alas da frente (pórtico) e dos 

fundos, depreendendo-se que não haveria, nesses locais, mezaninos superiores. Citou 24 janelas no torreão 

(30.000), 28 na frente (24.000), 28 no 

fundo (15.000), 106 no pátio (15.000) e 

34 nas laterais (24.000); a estes números 

se somam 6 janelas (3 da frente de cada 

corpo em avanço), totalizando 34 na 

frente e 34 nos fundos (sem contar a 

parte central), 23 em cada lateral, 12 em 

cada torreão e 53 no pátio. 

QUANTIDADE DE JANELAS 
PROJETADAS POR PISO, à exceção 

da parte central da frente 
(pórtico) e dos fundos. Esquema 

 

Na segunda etapa de obras, optou-se por não se construir o corpo central com capela conforme projetado, e 

sim o corpo do auditório, que se comunica com as alas dos fundos e alas laterais por um sistema de circulação 

independente ― as chamadas passagens cobertas e abertas, com marquise junto a cada ala. Talvez o projeto 

original previsse uma articulação à maneira de uma loggia, com galeria central no pátio que se comunicaria 

com a parte central da ala posterior, ideia que parece possível inclusive pelo fato de as passagens cobertas 

terem sido nomeadas, na segunda fase de obras, de ‘passadiço’. Na posterior remodelação do auditório, 

ergueu-se o corpo mais alto que incorporou parte das passagens cobertas, a cantina e marquises, conforme se 

vê na planta F (situação do prédio principal em 2008). 

Partamos, então, para a descrição mais objetiva do partido do prédio que chegou a nossos dias, em analogia 

com o projeto original. A forma é retangular com pátio interno e da planta linear emergem partes avançadas 

que são sempre simétricas, à exceção dos anexos do pavilhão de esportes (antiga lavanderia/cozinha na parte 

posterior) e da cantina (pátio), caso também da escada helicoidal posicionada junto a uma das duas torres de 

elevadores. A planta é formada por quatro alas que se interceptam e se prolongam nas extremidades, de modo 

a formar corpos em avanço em cada canto configurando pequena cruz latina. No eixo transversal, dispõe-se no 

frontispício o pórtico saliente que intercepta a ala da frente e que, no projeto original, se prolongaria em ala 

central atravessando o pátio interno até a ala dos fundos. 
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            PAVILHÃO DE ESPORTES 

      
              AUDITÓRIO 
     
 
 
                        CANTINA 
      ESCADA HELICOIDAL 
 
          
             TORRE DE ELEVADOR                                                                                                           TORRE DE ELEVADOR 
 
 
 
 

PLANTA ESQUEMÁTICA F – situação em 2008 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torres de elevadores e escada helicoidal, 2008 e 2004.                                           Cantina e parte do auditório, 2004.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pavilhão de esportes, 2004.                                                               Pátio junto à ala posterior; à direita, parte do auditório, 2008 

 
Fotos Claudia Girão, 2004 e 2008 
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No prédio do Recolhimento de Santa Teresa, Bethencourt usara a tradicional ala central no pátio, mas não os 

corpos em avanço nas extremidades formando cruz latina. A disposição destes corpos em avanço, aliás, 

também era tradicional, mas não no período neoclássico, representando uma ruptura com a linearidade 

observada, por exemplo, na planta do Hospício de Pedro II. Solução semelhante com extremidades 

interceptadas em cruz latina e ala central no pátio, porém com simetria de pórticos da frente e dos fundos, foi 

adotada, anos depois, pela Comissão Construtora de Belo Horizonte no projeto do Palácio da Justiça.
276

 

 

 

 

 

 
 

Antigo Recolhimento de Santa Teresa. Foto internet                          Antigo Hospício. Foto Sérgio Zalis, 2005 (detalhe) 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                

Prédio IBC 
PLANTAS 

ESQUEMÁTICAS D e E 
                    Hipóteses de 

projeto original, sem e com 
pórtico nos fundos 

 
 

 
PLANTA DO PALÁCIO DA JUSTIÇA DE BELO HORIZONTE 
Comissão Construtora da Nova Capital de MG, c.1892 (detalhe) 

 

Ainda no pátio, no meio de cada ala lateral há um corpo central em avanço, de onde partia a ala ortogonal 

terminada em torreão com planta levemente octogonal, às vezes referido como ‘torreão circular’. O torreão, 

assemelhado a uma rotunda, porém sem cúpula, ficava bem afastado do plano da ala lateral, e não 

incorporado à fachada, como ocorre com as rotundas do solar da marquesa de Santos (após a reforma feita 

pelo arquiteto de Pedro I, Pierre-Joseph Pézérat, 1824-1827), do solar de Grandjean e da Igreja de Nossa 

                                           
276

 Deste projeto do fim do século 19 (c.1892) elaborado pela Comissão Construtora de Belo Horizonte participou o 

engenheiro Aarão Leal de Carvalho Reis, que fazia parte da “Relação dos engenheiros a cargo do Ministério do Império” no 
Rio em 1875 [BETHENCOURT-9], tal qual Bethencourt, que encabeçava a lista. 
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Senhora da Glória. Este torreão de banheiros e a ala que lhe dava acesso foram demolidos na segunda etapa de 

obras, fechando-se a construção no plano do corpo central em avanço. 

            
Torreão do prédio do IBC, em detalhes de fotos de Ferrez, c,1895 e durante as obras do Iate em 1927-39.             [BARROSO] 

          
Solar da marquesa de Santos. [CRULS]                  Solar de Grandjean, Arquivo PUC.             
 

Igreja de N. S. da Glória. Foto Claudia Girão, 2008 

 

Nas fachadas laterais, as partes centrais formam dois planos de ressalto quase imperceptível, cujo objetivo é 

corrigir a ilusão de ótica provocada pela conjugação do plano principal com os corpos em avanço nas 

extremidades, cujo efeito visual seria a perspectiva distorcida de afastamento da parte do meio do plano, não 

fosse a utilização do recurso, amplamente empregado na arquitetura grega. A correção visual também é feita, 

nas fachadas, pela relação entre as janelas superiores, menores no último piso, e pelo acréscimo ou distinção 

de perfis de ornatos ou pela disposição de módulos diferentes de janelas, por princípio, simétricos. 

 

 dois planos de ressalto 

 

 

Foto Paula Kossatz, 2002 (detalhes) 
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O prédio tem ALTURA de 20,60m até o topo da platibanda.
277

 Dos três pisos, o primeiro é semi-enterrado por 

aterro na fachada principal, no terreno (areal) de ligeiro aclive, situação que o qualifica como porão alto na 

frente; o porão era, então, recomendável e no século 20 passou a ser obrigatório, para erguer do solo a 

construção e proteger o piso da umidade. Embora seja de fato um pavimento, o 1º piso do IBC era considerado 

como porão habitável segundo a postura municipal (1838) então vigente (1872), devido, inclusive, ao pé-direito 

(3,45m), inferior ao mínimo exigido para cada pavimento (4,40m). Os demais pés-direitos do edifício (2° e 3° 

pisos) são bem superiores: 6,46m. 

O PROGRAMA é distribuído segundo disposição simétrica nos três pisos: pela escadaria à frente do pórtico, 

sobe-se ao átrio (2º piso) e chega-se ao saguão principal, onde a escada principal tem lanços laterais. À frente, 

haveria um grupo de salões (2º piso) e uma capela (3º), onde hoje se situa o auditório; do saguão principal 

parte a circulação no contorno do pátio, que dá acesso às salas perfiladas de um lado (adjacentes às fachadas), 

ao grupo de escada, saguão e salões em cada corpo avançado (originalmente, nas quatro extremidades) e aos 

banheiros no centro das alas laterais (originalmente, em torreões). 

 

 

 
PLANTA DO PRÉDIO PRINCIPAL DO IBC, 2º PISO 
desenho André Fernandes & equipe, 2007 

 

 

 

Na ala da frente (1° piso), a circulação passou a ser central (1931) para criação de novas salas do outro lado 

(adjacentes ao pátio) e a seção esquerda repetiu a nova disposição, seguindo o partido original nos pisos 

superiores. 

 

 

 

 
ALA PRINCIPAL (1º piso, seção direita) 

                               até 1931                                                                                                                 após modificação em 1931 

                                           
277

 Os pés-direitos e altura do edifício foram informados pelo arquiteto André Fernandes Gomes da Silva e as medidas 

atuais de mezaninos e de janelas (aqui citadas as medidas dos vivos dos vãos) são baseadas no levantamento de esquadrias 
do Projeto de restauração das Fachadas do Prédio principal do Instituto Benjamin Constant (out. 2007), do mesmo arquiteto 
e sua equipe. 
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Além das PORTAS principais no centro da fachada 

da frente (e provavelmente portas na dos fundos), 

que serão comentadas quando examinarmos o 

pórtico, o partido original previa um par de 

pequenas portas, posicionadas uma de frente para 

a outra, na face lateral de cada corpo em avanço 

voltada para o plano de fachada; nesta posição, tais 

portas não aparecem na observação frontal das 

fachadas e não rompem, assim, o ritmo das janelas. 

No frontispício, as 2 outras portas (segunda etapa) 

nas faces laterais externas do pórtico (1º piso), 

podem seguir o partido original; a da esquerda dá 

acesso à portaria principal. 

 

 

 
Porta na face lateral do corpo em avanço direito do frontispício, 
vista da porta na lateral do pórtico. 
 
 

 
 
 

Lateral direita. 
 
Porta na outra lateral do pórtico, 
que dá acesso à portaria.  
 
Fotos Claudia Girão, 2004 e 2008 (2ª foto) 

 
 

Na fachada posterior, foram abertas mais 3 portas na frente do corpo em 

avanço da direita, provavelmente antes da segunda etapa de obras, de 

modo a aproveitar cantarias existentes; Bernardino & Joaquim já haviam 

fornecido ao menos 20 portas externas iguais quando a obra foi reduzida 

à metade [ver 6.1], fato que indica a possibilidade de terem sido colocadas guarnições de cantaria (vergas, 

ombreiras, cepos, soleiras) em vãos então abertos na seção esquerda, depois reaproveitadas. O partido foi 

adaptado na seção esquerda: na fachada lateral só foi aberta uma das portas e na principal, não foi aberta a do 

corpo em avanço. Na fachada posterior, foi aberta e fechada uma porta na outra face lateral do corpo em 
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avanço esquerdo, remanescendo os degraus da escada, e no corpo da direita foram vedadas a porta da face 

lateral e as 2 da frente, que receberam mezaninos, mantendo-se a moldura de granito em ambos os casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corpo em avanço (direito) da fachada posterior, em obras de restauração; a terceira porta da frente aparece na 2ª foto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corpo em avanço (esquerdo) da fachada posterior, 
em obras de restauração. 

 
 
 

Corpo em avanço (frente) da fachada lateral direita, em obras de restauração. 
                                                                                       Fotos Claudia Girão, 2008 
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PORTAS ANTES DE 1937 
branco: portas do partido original (1ª etapa de obras) 
turquesa: portas abertas antes de 1937 
P: portas de piso superior 

                                                                                                                                                                                    
PORTAS EM 2008 * 
branco: portas originais mantidas 
turquesa: portas abertas antes de 1937 mantidas 
vermelho: portas da 2ª etapa de obras e/ou posteriores 
amarelo: vãos parcialmente ou totalmente vedados 
lilás: vãos parcialmente ou totalmente vedados, 

mantendo moldura de cantaria 
P: portas de piso superior 

 
* apenas do prédio principal; não foram assinaladas as portas dos 
blocos do pavilhão de esportes, auditório e cantina 

 

Quanto aos acessos para o pátio interno, o partido (seção direita) inseria 2 portas no centro da ala principal (1º 

e 2º piso), 1 no centro da ala posterior e 4 no corpo central de cada ala lateral, sendo 2 em cada face lateral (1º 

e 2º piso); deste corpo central, nos três pisos, partia o corredor que conduzia aos banheiros no TORREÃO e 

que, no 2º piso, dava acesso dos dois lados a uma ESCADA de ferro fundido que dava no pátio, solução que 

devia lembrar um pouco a escada dos fundos da casa da marquesa de Santos. Nas obras da Secretaria do 

Império (1874) [BETHENCOURT-9], Bethencourt usara escadas de ferro fundido, fornecidas, segundo seu 

desenho, por Miguel Couto dos Santos (Imperial Fábrica de Fundição). 

 
 
 
 
 

                                                                          Meninos em exercícios no pátio, 
vendo-se à direita, a escada do 
torreão; no centro superior, parte da 
porta ‘misteriosa’ e abaixo dela, 
ainda o mezanino original. 

 
Foto ant.1931, Museu IBC 
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Detalhes da escada na foto dos meninos em 
exercícios no pátio. Foto ant.1931, Museu IBC 

 

Com a demolição do torreão e do respectivo corpo alongado de acesso na ala lateral, suprimiu-

se a escada de ferro, que não foi recolocada. Construíram-se, no corpo central em avanço, 

novos banheiros, os vãos foram modificados e a seção esquerda lateral foi edificada segundo 

este novo modelo. 

Consta ter havido, no pátio, outra escada de ferro semelhante à do torreão, partindo de um patamar na porta 

central (2º piso) da ala da frente, hoje porta de sacada; isso explicaria a peça de cantaria horizontal encaixada 

na faixa e as perfurações na ombreira de granito, demonstrando ter havido, ali, afixação anterior de outro tipo. 

 

 

 
 
 

 
 

Porta (janela) de sacada no 2° piso da ala principal. No detalhe, perfurações na ombreira e peça horizontal encaixada na faixa de 
cantaria evidenciam a possível escada removida. 

Foto Claudia Girão, 2008 (e detalhe) 
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Ainda com relação às PORTAS, há uma na ala da frente (2º piso) que, num primeiro momento, chamamos de 

‘misteriosa’ e que também aparece na fotografia dos meninos do pátio. O alargamento e rasgamento do vão 

foram posteriores à primeira etapa de obras, como denota a ausência da moldura de cantaria característica, e 

são anteriores à segunda etapa; possivelmente trata-se de obra de 1931, pois se colocou soleira no mesmo 

ladrilho vermelho com rebaixos em branco assentado em parte da nova circulação (1º piso). O objetivo do 

rasgamento pode ter sido criar uma sacada com vista do pátio 

próxima à sala do diretor e o alargamento do vão, que suprimiu a 

moldura de cantaria da janela de peitoril original, explica-se pela 

inserção das folhas de uma porta almofadada existente, trazida de 

outro lugar do edifício. Esta sacada teria sido guarnecida à época 

com o gradil que, provavelmente na segunda etapa de obras, passa 

para a porta central onde havia a escada. A porta ‘misteriosa’ dá, 

hoje, acesso à laje de cobertura da marquise. 

Detalhe, na foto dos meninos em exercícios no pátio, de parte 
da porta ‘misteriosa’ e abaixo dela, ainda o mezanino original.  
Foto ant.1931, Museu IBC (detalhe) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Na primeira foto, porta ‘misteriosa’ no 2º piso, que substituiu janela de peitoril. Na segunda foto, a mesma porta ‘misteriosa’ e, 
abaixo da marquise, a porta no 1º piso que substituiu o mezanino original para dar acesso ao pátio, em vista da mudança na 
circulação (1931). Na terceira foto, vista desta porta no 1º piso. Fotos Claudia Girão, 2004 
 
 

 

Abaixo da porta ‘misteriosa’ na extremidade direita da ala principal, há uma outra (1° piso) também aberta 

durante a modificação na circulação do 1º piso (1931), pois a disposição de novas salas do lado do pátio 

restringiu o acesso à porta central (1º piso). A guarnição de granito indica provável aproveitamento de material 

fornecido por Bernardino & Joaquim e estocado, pois a porta não faz parte do partido original. Na foto dos 

meninos no pátio, ainda se vê o mezanino ao invés da nova porta. 
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Porta (janela) de sacada que havia sido porta de 
acesso à escada; abaixo dela, a porta original foi 
parcialmente fechada mas manteve a moldura 
de granito. 
 
Foto Claudia Girão, 2004 

 

Nas fotos da missa do centenário do IBC (1954), que teria sido 

celebrada junto à seção esquerda da ala principal ― considerando a 

posição do auditório e a faixa entre o 1º piso e 2º pisos da fachada, 

que parece ser de massa, e não de cantaria ―, aparece uma porta 

central no 1º piso, com moldura de cantaria, que deve ser a da 

seção direita, pois não existe vestígio aparente de porta na ala 

principal esquerda; é provável que as fotografias tenham sido invertidas na reprodução (isto acontecia com 

uma frequência maior do que imaginamos, sobretudo nos tempos dos negativos de vidro) e a aparência de 

massa da faixa seja só um efeito da foto. Uma prospecção futura esclarecerá a questão. 

 
 
 
 

Missa do centenário 
do IBC, 1954. 

 
 

Museu IBC 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mesmas fotos 
com inversão 

horizontal 
 

 

 

Na ala posterior, foi aberta, na segunda etapa de obras, nova porta (seção direita) junto ao corpo central (onde 

também se dispôs uma porta) e a seção esquerda repetiu este modelo (1° piso). 
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Os VÃOS DE PORTAS, JANELAS E MEZANINOS originais, considerando as pequenas e habituais variações nas 

dimensões dos vivos depois de colocadas molduras e esquadrias, podem ser identificados com base nas 

especificações de cantaria por Bethencourt da Silva [ver 6], que não incluem as portas do átrio (pórtico) ― 

provavelmente, essas portas principais, mais elaboradas, foram descritas em 1877 (ano cuja documentação, no 

Arquivo Nacional, não estava acessível para consulta); o mesmo se aplica aos vãos da parte central dos fundos. 

Nota-se a alteração dos mezaninos 2 (pátio e fachada posterior) e 3 

(fachadas laterais) durante a primeira etapa de obras, além das 

mudanças já mencionadas [ver 6]. Os mezaninos 2 seriam 

ligeiramente maiores e verticais (1,004 x 1,26) e passaram a ser de 

base (1,18 x 0,99); os mezaninos 3, inicialmente iguais aos 

mezaninos 1 da fachada principal sendo porém lisos, sem filete e 

meia cana (1,26 x 0,69m), foram aumentados substancialmente de 

tamanho e ficaram com a maior medida na vertical (1,60 x 2,16m). 

Com o aumento, alongamento da proporção e disposição vertical, os 

mezaninos 3 se tornaram quase janelas de peitoril, como em seu 

projeto (1880) para o Palácio da 3ª praça do Comércio, atual Centro 

Cultural Banco do Brasil, onde se conjugam mezaninos de base e 

verticais, mas já vimos que a alteração foi feita em 1903 pelo 

engenheiro Henrique Fonseca, para aumentar a luz nas oficinas. 

Nos desenhos esquemáticos a seguir, são indicados os vãos do 

projeto original assentados na primeira etapa de obras e a situação 

em 2008. 

Acima, mezaninos 
originais de base (1 e 2) e 
vertical (3) do IBC, antes 

e durante a remoção das 
camadas pictóricas 

superpostas. 
Fotos Claudia Girão, 2004 

(1ª e 3ª fotos) e 2008 
 

 
 
À esquerda, mezaninos que 
Bethencourt projetou para a 

fachada lateral do antigo 
Palácio da 3ª praça do 

Comércio (atual CCBB); à 
direita, mezanino vertical que 

Fonseca colocou na lateral 
direita do IBC. 

Foto Claudia Girão, 2008 
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ALOCAÇÃO DE VÃOS DO PROJETO ORIGINAL 
Seção direita, 1º PISO 
 
P: porta original 
M: mezanino original 
J: janela original 
 

 
 
 

LOCALIZAÇÃO DE VÃOS EM 2008, PISO 1 
 

P: porta original 
M: mezanino original 

J: janela original 
p: portas assentadas ou executadas após a 1ª etapa 

m: mezaninos assentados ou executados após a 1ª etapa 
j: janelas assentadas ou executadas após a 1ª etapa 

 
branco: vãos originais mantidos 

turquesa: vãos abertos antes de 1937 mantidos 
vermelho: vãos da 2ª etapa de obras e/ou posteriores 

amarelo: vãos parcialmente ou totalmente vedados 
lilás: vãos parcialmente ou totalmente vedados, mantendo 

moldura de cantaria 
azul: vãos com supressão de elementos 
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ALOCAÇÃO DE VÃOS DO PROJETO ORIGINAL 
Seção direita, 2º PISO 
 
 
P: porta original 
M: mezanino original 
J: janela original 
 
 

 
LOCALIZAÇÃO DE VÃOS EM 2008, PISO 2 

 
P: porta original 

M: mezanino original 
J: janela original 

p: portas assentadas ou executadas após a 1ª etapa 
m: mezaninos assentados ou executados após a 1ª etapa 

j: janelas assentadas ou executadas após a 1ª etapa 
 

branco: vãos originais mantidos 
turquesa: vãos abertos antes de 1937 mantidos 

vermelho: vãos da 2ª etapa de obras e/ou posteriores 
amarelo: vãos parcialmente ou totalmente vedados 

lilás: vãos parcialmente ou totalmente vedados, mantendo 
moldura de cantaria 

azul: vãos com supressão de elementos 
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ALOCAÇÃO DE VÃOS DO PROJETO ORIGINAL 
Seção direita, 3º PISO 
 
 
P: porta original 
M: mezanino original 
J: janela original 
 
 

 
LOCALIZAÇÃO DE VÃOS EM 2008, PISO 3 

 
P: porta original 

M: mezanino original 
J: janela original 

p: portas assentadas ou executadas após a 1ª etapa 
m: mezaninos assentados ou executados após a 1ª etapa 

j: janelas assentadas ou executadas após a 1ª etapa 
 

branco: vãos originais mantidos 
turquesa: vãos abertos antes de 1937 mantidos 

vermelho: vãos da 2ª etapa de obras e/ou posteriores 
amarelo: vãos parcialmente ou totalmente vedados 

lilás: vãos parcialmente ou totalmente vedados, mantendo 
moldura de cantaria 

azul: vãos com supressão de elementos 
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No quadro a seguir, arrolam-se portas, janelas e mezaninos desenhados por Bethencourt da Silva na década de 

1870 e assentados na primeira etapa de obras (P, J, M) e os vãos assentados ou executados depois, ou seja, 

antes de 1937, durante a segunda etapa de obras (1937-1945) ou posteriormente (p, j, m). 

 

 

 
D E S C R I Ç Ã O 

 
L O C A L I Z A Ç Ã O   A T U A L 

 
D: seção direita 

E: seção esquerda 
F: corpo em avanço da frente 
P: corpo em avanço posterior 

 

 
D I M E N S Õ E S 
(vivos) b x h (m) 

 
* sem dados 

** a confirmar 
 
NO PROJETO   

e 
HOJE** 

 

P 1 PORTA n° 1, com cepo e sem soleira, moldura de 
cantaria igual à janela nº 5, com ombreiras e verga 
sem filete, cornija e sobreverga 

FACH. FRENTE, LATERAL DIREITA E 
POSTERIOR: face lateral dos corpos 
em avanço D (1°) 

1,43 x 2,80 

P 2 PORTA n° 2, sem cepo e com soleira, moldura de 
cantaria com ombreiras e verga, soleira com toda 
a grossura da parede 

PÁTIO: centro da ala frente D, centro 
da ala posterior D e faces laterais do 
corpo central da ala lateral direita (1°) 

1,265 x 2,80 

P 3 PORTA n° 3, sem cepo e com soleira, moldura de 
cantaria igual à janela n° 6, com ombreiras e verga 
de frontão, soleira com toda a grossura da parede 

PÁTIO: centro da ala frente D (2°) 1,60 x 4,60 

P 4 PORTA n° 4, porta principal do átrio* FACH. FRENTE: frente do átrio (2°) * 

P 5 PORTA n° 5, porta principal do átrio* FACH. FRENTE: frente do átrio (3°) * 

P 6 PORTA n° 6, vão lateral do átrio* FACH. FRENTE: laterais internas do 
átrio (2°) 

* 

P 7 PORTA n° 7, vão lateral do átrio* FACH. FRENTE: laterais internas do 
átrio (3°) 

* 

p 1 PORTA anterior a 1937 ou assentada na 2ª etapa, 
moldura de cantaria 

FACH. FRENTE: laterais do pórtico (1°) 

FACH. POSTERIOR: frente do corpo em 
avanço D (1°) 

FACH. LATERAL ESQUERDA: face 
lateral do corpo em avanço F (1°) 

* 

p 2 PORTA anterior a 1937, moldura de cantaria PÁTIO: ala frente D e frente do corpo 
central da ala lateral direita (1°) 

* 

p 3 PORTA anterior a 1937, sem moldura PÁTIO: ala frente D (2°) * 

p 4 PORTA principal do átrio executada na 2ª etapa, 
moldura de massa 

FACH. FRENTE: frente do átrio (2°) * 

p 5 PORTA principal do átrio executada na 2ª etapa, 
moldura de massa 

FACH. FRENTE: frente do átrio (3°) * 

p 6 PORTA lateral do átrio executada na 2ª etapa, 
moldura de massa 

FACH. FRENTE: laterais internas do 
átrio (2°) 

* 

p 7 PORTA lateral do átrio executada na 2ª etapa, sem 
moldura 

FACH. FRENTE: laterais internas do 
átrio (3°) 

* 
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p 8 PORTA executada na 2ª etapa, moldura de massa FACH. POSTERIOR: face lateral do 
corpo em avanço E e corpo central (1°) 

* 

p 9 PORTA executada na 2ª etapa, moldura de massa PÁTIO: ala posterior (1°) * 

p10 PORTA executada na 2ª etapa, moldura de massa PÁTIO: frente do corpo central da ala 
lateral direita (1°) 

* 

p11 PORTA de acesso à escada helicoidal executada na 
2ª etapa, sem moldura 

PÁTIO: corpo central da ala frente (3°) * 

p12 PORTA de terraço executada na 2ª etapa, sem 
moldura 

PÁTIO: laterais do corpo central da ala 
posterior, em cada extremidade das 
alas D e E (2°) 

* 

 

 

 
D E S C R I Ç Ã O 

 
L O C A L I Z A Ç Ã O   A T U A L 

 

D: seção direita 

E: seção esquerda 

F: corpo em avanço da frente 

P: corpo em avanço posterior 

 

 
D I M E N S Õ E S 

(vivos) b x h (m) 

 

* sem dados 

** a confirmar 

 

NO PROJETO   

e 

HOJE** 

 

M 1 MEZANINO n° 1, de base, moldura de cantaria, 
com filete e meia cana 

FACH. FRENTE: planos e corpos em 
avanço D (1°)  

FACH. LATERAL DIREITA: corpos em 
avanço (1°) 

FACH. POSTERIOR: face lateral do 
corpo em avanço D (1°) 

1,26 x 0,69 

M 2 MEZANINO n° 2, de base, moldura de cantaria, liso PÁTIO: alas D (1°) 

FACH. POSTERIOR: plano D (1°) (prov.) 

1,004 x 1,26  

1,18 x 0,99 

M 3 MEZANINO n° 3, vertical, moldura de cantaria, liso FACH. LATERAL DIREITA: planos (1°) 1,26 x 0,69 

1,20 x 2,15 

m 1 MEZANINO assentado na 2ª etapa de obras, de 
base, moldura de cantaria, com filete e meia cana 

FACH. FRENTE: planos e corpos em 
avanço E (1°)  

FACH. LATERAL ESQUERDA: corpo em 
avanço F (1°) 

1,26 x 0,69 

 

m 2 MEZANINO assentado na 2ª etapa de obras, de 
base, moldura de cantaria, liso 

PÁTIO: ala frente E e ala lateral 
esquerda (1°) 

1,18 x 0,99 

m 3 MEZANINO assentado na 2ª etapa de obras, 
vertical, moldura de cantaria, liso 

FACH. LATERAL ESQUERDA: planos (1°) 1,20 x 2,15 

m 4 MEZANINO executado na 2ª etapa de obras ou 
posteriormente, de base, moldura de massa, liso 

FACH. LATERAL ESQUERDA: corpo em 
avanço P (1°) 

1,66 x 0,69 
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m 5 MEZANINO executado na 2ª etapa de obras, de 
base, moldura de massa, liso 

FACH. POSTERIOR: plano E e corpo 
central (1°) 

PÁTIO: ala posterior E, corpo central 
posterior e corpos centrais das alas 
laterais direita e esquerda (1°)  

1,06 X 1,00 

 

 

 

 
D E S C R I Ç Ã O 

 
L O C A L I Z A Ç Ã O   A T U A L 

 

D: seção direita 

E: seção esquerda 

F: corpo em avanço da frente 

P: corpo em avanço posterior 

 

 
D I M E N S Õ E S 

(vivos) b x h (m) 

 

* sem dados 

** a confirmar 

 

NO PROJETO   

e 

HOJE** 

J 1 JANELA nº 1, de sacada com frontão, moldura de 
cantaria, sacada com filete e meia cana, bacia, 
modilhões canelados, pedestais com almofada 
chanfrada e cornija, chapim e parapeito com 
moldura, ombreiras e verga com filete e gola, 
frontão com modilhões e sobreverga, declive para 
águas 

FACH. FRENTE, LATERAL DIREITA E 
POSTERIOR: frente dos corpos em 
avanço D (2°) 

1,60 x 4,60 

J 2 JANELA nº 2, de sacada sem frontão, moldura de 
cantaria, sacada com filete e meia cana, bacia, 
modilhões canelados, pedestais com almofada 
chanfrada e cornija, chapim e parapeito com 
moldura, ombreiras com filete e meia cana, cornija, 
modilhões e sobreverga, declive para águas  

FACH. FRENTE, LATERAL DIREITA E 
POSTERIOR: laterais dos corpos em 
avanço D (2°) 

FACH. FRENTE: plano D (2°) 

1,60 x 4,60 

J 3 

 

JANELA n° 3, de peitoril com frontão, moldura de 
cantaria, frontão com modilhões e sobreverga, 
ombreiras e verga com filete e meia cana, peitoril 
com bacia, modilhões canelados, declive para águas 

FACH. LATERAL DIREITA: corpo central 
(2°) 

1,60 x 3,60 

 

J 4 JANELA n° 4, de peitoril sem frontão, moldura de 
cantaria, cornija, sobreverga e modilhões 
canelados, ombreiras e verga com filete e meia 
cana, peitoril com bacia, modilhões canelados, 
declive para águas 

FACH. LATERAL DIREITA: planos 
intermediários (2°) 

1,60 x 3,60 

 

J 5 JANELA n° 5, de peitoril sem frontão e sem 
modilhões, moldura de cantaria, cornija e 
sobreverga, ombreiras e verga com filete e meia 
cana, peitoril com bacia, modilhões canelados, 
declive para águas 

FACH. LATERAL DIREITA: planos e face 
lateral dos corpos em avanço (2°) 

1,60 x 3,60 

 

J 6 JANELA n° 6, de peitoril com verga de frontão, 
moldura de cantaria, sem cornija e sem sobreverga, 
ombreiras e verga de frontão com filete e meia 
cana, peitoril com bacia, modilhões canelados, 
declive para águas 

FACH. POSTERIOR: plano D e face 
lateral do corpo em avanço D (2°) 

PÁTIO: planos D da ala frente e ala 
posterior e planos da ala lateral direita 
(2°) 

1,60 x 3,60 
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J 7 JANELA n° 7, de sacada com frontão, moldura de 
cantaria, sacada com filete e meia cana, bacia, 
modilhões, pedestais com almofada chanfrada e 
cornija com moldura, chapim e parapeito com 
moldura, ombreiras e verga com filete e gola, 
frontão com modilhões e sobreverga, declive para 
águas 

FACH. FRENTE, LATERAL DIREITA E 
POSTERIOR: frente dos corpos em 
avanço D (3°) 

1,43 x 4,10 

 

J 8 JANELA n° 8, de sacada sem frontão, moldura de 
cantaria, sacada com filete e meia cana, bacia, 
modilhões, pedestais com almofada e cornija com 
moldura, chapim e parapeito com moldura, 
ombreiras e verga com filete e meia cana, cornija, 
modilhões e sobreverga, declive para águas 

FACH. FRENTE, LATERAL DIREITA E 
POSTERIOR: faces laterais dos corpos 
em avanço D (3°) 

FACH. FRENTE: plano D (3°) 

1,43 x 4,10 

 

J 9 JANELA n° 9, de peitoril com frontão, moldura de 
cantaria, peitoril com bacia, modilhões canelados, 
ombreiras e verga com filete, frontão com 
modilhões e sobreverga, declive para águas 

FACH. LATERAL DIREITA: corpo central 
(3°) 

1,43 x 3,10 

 

J10 JANELA n° 10, de peitoril sem frontão, moldura de 
cantaria, peitoril com bacia, modilhões canelados, 
ombreiras e verga com filete e meia cana, cornija, 
modilhões e sobreverga, declive para águas 

FACH. LATERAL DIREITA: planos 
intermediários (3°) 

1,43 x 3,10 

 

J11 JANELA n° 11, de peitoril sem frontão e sem 
modilhões, moldura de cantaria, ombreiras e verga 
com filete e meia cana, cornija e sobreverga, peitoril 
com bacia, modilhões canelados, declive para águas                                                              

FACH. LATERAL DIREITA: planos e face 
lateral dos corpos em avanço (3°) 

1,43 x 3,10 

 

J12 JANELA n° 12, de peitoril com verga de frontão, 
moldura de cantaria, sem cornija e sem sobreverga, 
ombreiras e verga de frontão, peitoril com bacia, 
modilhões canelados, declive para águas 

FACH. POSTERIOR: plano D e face 
lateral do corpo em avanço D (3°) 

PÁTIO: planos D da ala frente e ala 
posterior, plano da ala lateral direita 
(3°) 

1,43 x 3,10 

 

j 1 JANELA assentada na 2ª etapa, de sacada com 
frontão, moldura de cantaria 

FACH. FRENTE: frente dos corpos em 
avanço D (2°) 

1,57 x 4,66 

j 2 JANELA assentada na 2ª etapa, de sacada sem 
frontão, moldura de cantaria 

 

FACH. FRENTE: faces laterais dos 
corpos em avanço e plano E (2°) 

FACH. LATERAL DIREITA: lateral do 
corpo em avanço F (2°) 

1,57 x 4,66 

j 3 

 

JANELA executada na 2ª etapa, de peitoril com 
verga de frontão, moldura de massa 

FACH. LATERAL ESQUERDA: corpo 
central (2°) 

1,51 x 3,54 

j 4 JANELA executada na 2ª etapa, de peitoril com 
verga de frontão, moldura de massa 

FACH. LATERAL ESQUERDA: planos 
intermediários (2°) 

1,51 x 3,54 

j 5 JANELA executada na 2ª etapa, de peitoril com 
verga de frontão, moldura de massa 

FACH. LATERAL ESQUERDA: planos (2°) 1,51 x 3,54 

j 6 JANELA executada na 2ª etapa, de peitoril com 
verga de frontão, moldura de massa 

FACH. POSTERIOR: plano E (2°) 

PÁTIO: planos E da ala frente e ala 
posterior, planos da ala lateral 
esquerda (2°) 

1,51 x 3,54 

j 7 JANELA assentada na 2ª etapa, de sacada com 
frontão, moldura de cantaria 

FACH. FRENTE: frente do corpo em 
avanço E (3°) 

1,57 x 4,66 
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j 8 JANELA assentada na 2ª etapa, de sacada sem 
frontão, moldura de cantaria 

FACH. FRENTE: faces laterais do corpo 
em avanço e plano E (3°) 

FACH. LATERAL DIREITA: lateral do 
corpo em avanço F (3°) 

1,57 x 4,66 

j 9 JANELA executada na 2ª etapa, de peitoril com 
verga de frontão, moldura de massa 

FACH. LATERAL ESQUERDA: corpo 
central (3°) 

1,51 x 3,54 

j10 JANELA executada na 2ª etapa, de peitoril com 
verga de frontão, moldura de massa 

FACH. LATERAL ESQUERDA: planos 
intermediários (3°) 

1,51 x 3,54 

j11 JANELA executada na 2ª etapa, de peitoril com 
verga de frontão, moldura de massa 

FACH. LATERAL ESQUERDA: planos (3°) 1,51 x 3,54 

j12 JANELA executada na 2ª etapa, de peitoril com 
verga de frontão, moldura de massa 

FACH. POSTERIOR: plano E (3°) 

PÁTIO: planos E da ala frente e ala 
posterior, planos da ala lateral 
esquerda (3°) 

1,51 x 3,54 

j13 JANELA executada na 2ª etapa, de peitoril 
imitando sacada sem frontão, moldura de massa 

FACH. POSTERIOR: frente e laterais do 
corpo em avanço E (2°) 

1,57 x 4,66 

j14 JANELA executada na 2ª etapa, de peitoril 
imitando sacada com verga de frontão, moldura 
de massa 

FACH. LATERAL ESQUERDA: frente e 
laterais dos corpos em avanço (2°) 

1,50 x 3,20 

 

j15 JANELA executada na 2ª etapa, de peitoril com 
verga de frontão, moldura de massa 

FACH. POSTERIOR: frente e laterais 
dos corpos em avanço E (3°) 

1,51 x 3,54 

j16 JANELA executada na 2ª etapa, de peitoril com 
verga de frontão, moldura de massa 

FACH. LATERAL ESQUERDA: frente e 
laterais dos corpos em avanço (3°) 

1,51 x 3,54 

j17 JANELA executada na 2ª etapa, alta com verga de 
frontão, moldura de massa 

PÁTIO: corpo central da ala lateral 
direita e lateral esquerda (2°, 3°) 

1,38 x 1,88 

 

j18 JANELA executada na 2ª etapa, de peitoril, sem 
moldura 

PÁTIO: corpo central da ala posterior, 
passadiço, janelas de canto (3°) 

0,85 x 1,15 

 

j19 JANELA executada na 2ª etapa, de peitoril, sem 
moldura 

PÁTIO: corpo central da ala posterior, 
passadiço, janelas do meio (3°) 

0,60 x 1,15 

 

j20 JANELA executada na 2ª etapa, alta, sem moldura PÁTIO: corpo central da ala frente (3°) * 

 

As portas, janelas e mezaninos foram desenhados pelo arquiteto especialmente para o prédio do Instituto, 

conforme costumava fazer em seus projetos. Os trabalhos de cantaria são de esmerada execução, a 

modenatura é refinada e a distribuição nas fachadas segue alguns princípios essenciais: portas das fachadas 

(faces laterais dos corpos em avanço) um pouco mais largas que as portas do pátio (1° piso); mesmas janelas 

com verga de frontão (2° e 3°) e mesmos mezaninos de base (1°) na fachada posterior e no pátio; mezaninos de 

base (1°) iguais na fachada da frente e nos corpos em avanço; mezaninos verticais nos planos das fachadas 

laterais; em fachadas e pátio, janelas superiores (3°) aparentemente iguais às do 2° porém menores (em altura 

e largura) e com ornatos ligeiramente diferentes; janelas de sacada alocadas na fachada da frente e nos corpos 

em avanço (2° e 3°) e nas demais fachadas, janelas de peitoril; janelas da frente dos corpos em avanço e da 
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parte central (em ligeiro avanço) das fachadas laterais com ornatos mais marcados e frontão triangular (2° e 3°) 

e verga reta nos demais planos das fachadas laterais, no frontispício e nas faces laterais dos corpos em avanço; 

face lateral dos corpos em avanço com janelas iguais à do plano de cada fachada com que se confronta. 

Ao reduzir dimensões e ornatos nas janelas do 3° piso, a intenção de Bethencourt da Silva não era a economia 

de verba. Projetando janelas um pouco menores no último piso, o arquiteto criou sensação de verticalidade 

com um ponto de fuga imaginário no céu, que parece erguer o edifício, conferindo-lhe leveza e um ambiente 

monumental. Os ornatos mais marcados, dispostos nas partes em avanço, acentuam sua posição à frente do 

plano, reforçando a sensação de profundidade. Com os dois recursos, ele contrabalançou a predominância 

horizontal e linear do edifício e o ‘peso’ da cornija. A solução de utilizar o mesmo modelo de janelas nos planos 

de fachada e nas faces laterais dos corpos em avanço, por outro lado, equilibra tanto dinamismo e confere 

continuidade e unidade à composição. 

 

 

 

 

 

 

Fachadas lateral direita e principal.                                                                                                  Foto Marc Ferrez, c.1891 (detalhe) 

 

Nos corpos em avanço nas extremidades das 

fachadas, segundo o projeto original 

executado, as faces laterais têm 1 janela por 

piso (que no 1° piso é porta em uma das 

laterais, conforme citado) e a frente tem 3 

janelas nos três pisos. Em todas as fachadas, 

há mezaninos (1º) e as janelas eram de sacada 

nos corpos em avanço (2° e 3°), mas na 

segunda etapa de obras as sacadas das 

fachadas lateral e posterior (seção direita) 

foram transpostas para a fachada principal 

(seção esquerda). 

Corpo em avanço da fachada principal (seção direita) e janela de sacada com frontão (J1). Fotos Claudia Girão, 2004 
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Janelas de sacada sem frontão (J2), de peitoril com frontão (J3), de 
peitoril sem frontão (J5) e de verga de frontão (J6). 
Fotos Claudia Girão, 2004 e 2008 (3ª foto) 
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As janelas de sacada (1,57 x 4,66m) são bem mais altas do que o mínimo exigido para portas e janelas de 

sacada pela postura municipal vigente (1838) à época do projeto: 5 ½ de vivo em largura (1,21m) e 13 palmos 

de vivo em altura (2,86m) [VIEIRA SOUTO]. A verticalidade de portas e janelas era uma propensão de 

Bethencourt da Silva nesta fase e as janelas se assemelham às que projetou para as escolas das freguesias, 

sendo contudo mais verticais. 

 

 

 

Janelas de sacada do corpo em avanço da Escola da Glória. 
Foto Claudia Girão (e detalhe) 

 

Nas molduras das janelas de sacada, a diferença nos adornos é sutil: no 2º piso, os modilhões da cornija são 

mísulas retilíneas, com almofada, três círculos e tríglifos (caneluras) e os modilhões da sacada são delineados 

por escócia que termina retilínea com tríglifos e que se encaixa em um chapim liso; no 3º piso, as mísulas são 

mais robustas na parte superior de almofada com escócia de curva pronunciada, semelhante à dos modilhões 

da sacada, que são mais recurvados. Nas janelas de peitoril de verga reta, as mísulas da cornija são idênticas às 

das janelas de sacada mas as mísulas inferiores são simples, com tríglifos ― as únicas nas janelas com verga de 

frontão. As cornijas das janelas de verga reta e os frontões triangulares das janelas da frente dos corpos 

avançados e do corpo central da fachada lateral têm perfil destacado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Janela de sacada do frontispício, 2° piso: mísulas da cornija e modilhão da sacada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Janela de sacada do frontispício, 3° piso: modilhão da sacada e mísulas da cornija. Fotos Claudia Girão, 2004 (detalhes) 
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Nas sacadas, com bacia e peitoril em cantaria, o tratamento é de filete e meia cana com colunas laterais de 

almofada. Sobre o embasamento do edifício em granito rusticado, as paredes externas do frontispício e dos 

corpos em avanço receberam, até a altura do 1° piso, revestimento em cantaria almofadada. Nos corpos em 

avanço laterais, os cunhais de granito com bossagens de almofada (1º piso) servem de pilastra extrema das 

fachadas, conforme salientou Bethencourt da Silva, e se 

distinguem dos cunhais de cantos redondos (1° piso) nos 

corpos em avanço do frontispício e da fachada posterior. 

Também de granito são as faixas corridas com gola que nas 

fachadas e no pátio definem os pavimentos.                                                                                                                                                                          

As demais ARTES APLICADAS da construção original são 

simples mas de desenho elegante e execução apurada, caso 

também das ESQUADRIAS originais. Nas sacadas, os elegantes 

BALAÚSTRES de ferro fundido desenhados pelo arquiteto são 

alongados e têm pedestal, plinto, toros, fuste canelado, 

equino e ábaco, remetendo à acepção clássica dos balaústres 

como ‘pequenas colunas’, aqui adornadas com motivos 

fitomórficos (folhas). Para a Escola da Glória (atual Colégio 

Estadual Amaro Cavalcanti), Bethencourt desenhou 

balaústres cujo fuste tem caneluras mais pronunciadas. Como 

os demais elementos de ferro fundido, os balaústres foram 

pintados em tom diferente do original, assunto que será 

comentado mais adiante, quando tratarmos da composição 

cromática.                                                                                                           Prédio do IBC. Fotos Claudia Girão, 2009 e 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Balaústres da sacada, prédio do IBC.                                                        Balaústres da sacada, Escola da Glória. 
                             Foto Claudia Girão, 2004                                                                            Foto Claudia Girão, 2006 
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Os mezaninos de base (1) do frontispício e dos corpos em 

avanço têm grades externas de ferro fundido com cercadura 

de círculos e motivos fitomórficos em volutas, com 

quadrifólio central e duas flores-de-lis, alusão à casa de 

Bourbon; as esquadrias internas são duas folhas de abrir, 

com caixilhos envidraçados. Na segunda etapa de obras, o 

corpo em avanço (fundos) da fachada lateral esquerda 

recebeu apenas um caixilho envidraçado fixo. 

Mezanino original 1                                      Foto Claudia Girão, 2008 (detalhe). Desenhos André Fernandes & equipe, 2007 
 
                                                                                     
 
 

 

 

 

Nas fachadas laterais, os mezaninos verticais (3) têm grades 

externas de ferro fundido bem maiores, com cercadura em círculos 

enquadrando motivos fitomórficos em volutas e duas palmetas; as 

folhas internas são de abrir, com caixilhos envidraçados e parte 

inferior com venezianas 

 
 

Mezanino original 3 
Foto Claudia Girão, 2008 (detalhe) 

Desenhos André Fernandes & equipe, 2007 
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No pátio, os mezaninos de base (2) têm grade externa de ferro fundido 

semelhante à do frontispício e dos corpos em avanço, com cercadura em 

círculos enquadrando motivos fitomórficos de linhas mais geométricas, 

com caixilharia interna envidraçada. É provável que as grades destes 

mezaninos também estivessem presentes na fachada posterior (seção 

direita) e tenham sido deslocadas, na segunda etapa de obras, para 

completar os mezaninos do pátio. Hoje os mezaninos da fachada 

posterior não têm grades, apenas caixilharia envidraçada com 

basculantes na parte central. 

Mezanino original 2                                             Foto Claudia Girão, 2008 (detalhe). Desenhos André Fernandes & equipe, 2007 

 

 

 

 

 

As janelas de sacada têm bandeiras retilíneas de caixilhos envidraçados fixos, portas de abrir internas com 

folhas de madeira almofadada e folhas externas de caixilharia envidraçada em três seções com parte inferior 

de almofadas; no frontispício, a seção inferior é de venezianas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquadrias das janelas de sacada originais                                                       Desenhos André Fernandes & equipe, 2007 
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Nas janelas de peitoril, também de bandeiras fixas, as quatro folhas de abrir externas têm duas seções de 

venezianas e as folhas internas variam: na fachada lateral direita, são quatro caixilhos envidraçados de duas 

seções (e o mesmo modelo seria o da fachada lateral esquerda) e na fachada posterior e no pátio (seção 

direita, que se repetiria na esquerda) são dois caixilhos envidraçados de três seções. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Esquadrias de janelas de peitoril originais.             Foto Claudia Girão, 2004. Desenhos André Fernandes & equipe, 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
 
 
 

 
gradil de sacada e novas esquadrias                                                                                              

 

 

Já nos referimos à (hoje) janela de sacada no pátio; seu gradil em ferro fundido tem hastes cilíndricas, arremate 

superior e inferior por hastes planas em padrão cruzado e peças laterais volteadas, e Washt Rodrigues 

encontrou exemplar idêntico, mas de ferro forjado, em Ouro Preto. Na segunda etapa de obras, colocam-se 

outras esquadrias. Para completar as janelas de peitoril das fachadas, criou-se modelo semelhante ao da janela 

de sacada do frontispício, com bandeira, caixilharia envidraçada, venezianas mas sem almofadas. No corpo 

central das alas laterais do pátio, as janelas altas com verga de frontão em massa são inspiradas nas janelas de 

peitoril originais com verga de frontão, sendo porém menores e mais largas; têm folhas em caixilharia 
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envidraçada com três basculantes centrais. No passadiço elevado, as janelas, mais modernas e sem moldura, 

têm folhas em variante das janelas de base com caixilharia envidraçada da fachada posterior, sendo duplas as 

dos cantos. Na parte central da ala da frente do pátio, as janelas (fixas) são semelhantes. 

Na composição geral das fachadas, destacam-se também os CONDUTORES de águas pluviais, de provável 

fabricação francesa, que, além da funcionalidade, demarcam módulos nas fachadas da primeira etapa de 

construção. São tubos facetados de ferro fundido, alguns com base em protomo de peixe fabuloso (por cuja 

boca escoam as águas) e todos com coroamento em bacia onde o ornato central é um protomo caprino. O 

ornato pode ser uma versão light do egicrânio clássico, representação de crânio de bode ou cabra que 

simbolizava o sacrifício ritual; tal ornamentação fora retomada na arte renascentista [TEIXEIRA]. O peixe tal 

como é figurado, quase uma gárgula medieval, era usado nas decorações de frisos e outros elementos 

arquitetônicos e também na de vasos e demais utilitários e não parece ser símbolo associado à religião cristã,  

mas alusivo a formas primordiais. Ambos os ornatos estavam ocultos por camadas pictóricas e se revelaram, os 

da bacia, em fotografias tomadas da 

cobertura pelo alpinista Michel e nas 

prospecções preparatórias para as obras 

de restauração (2008) realizadas pelo 

arquiteto André Fernandes, que também 

removeram a tinta dos ornatos da base. 

No prédio do antigo Hospício de 

Alienados há condutores semelhantes, 

se não iguais ao do IBC, com protomo 

caprino no topo.   

 

 

 

 

 

 

Fachada principal 
Foto Claudia Girão, 2008 
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Egicrânio em arquitrave dórica 
no desenho de PALLADIO (1° 

livro, e detalhe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                             
 
    
 
 
 
 
 
 

Condutores de águas pluviais do prédio principal do IBC: tubos facetados, protomo caprino no centro da bacia e protomo 
de peixe fabuloso na base. Fotos Claudia Girão, 2008 (e detlhes) 
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Sobre a composição das FACHADAS, resta comentar outras adaptações da segunda etapa de obras. 

 

 

 

 

 
FACHADA DA FRENTE/NORTE 

Desenho André Fernandes & equipe, 2007 

 

Na FACHADA DA FRENTE/norte, mantém-se o mesmo ritmo de espaçamento de janelas nos planos do 

frontispício e dos corpos avançados, mas nos planos alternam-se módulos (definidos pela disposição dos 

condutores pluviais) de 3 e de 4 janelas nos três pisos, perfazendo 11 janelas no plano de cada lado do pórtico, 

mais as 3 do corpo em avanço e mais 1 na extremidade (que é face lateral do corpo em avanço da fachada 

lateral). A vista frontal é de 3 portas (frente do pórtico) e 30 janelas, mas o número de janelas (2° e 3° pisos) 

sobe para 36 somando-se as das faces laterais (corpo avançado e pórtico). No 1° piso, 4 destes vãos seriam 

portas em par, mas há apenas 3, pois na segunda etapa de obras colocou-se um mezanino no lugar da porta 

que haveria na face lateral do corpo em avanço (seção esquerda). Foi esta a única adaptação digna de registro 

no frontispício além do pórtico e do coroamento, tratados mais adiante. 

 

 

 

 

 

 
FACHADA POSTERIOR/SUL 

Desenho André Fernandes & equipe, 2007 

 

Com relação à FACHADA POSTERIOR/sul, tomando como referência a seção direita (com o mesmo número de 

vãos do frontispício), a seção esquerda seria idêntica, em rebatimento; contudo, na segunda etapa de obras, ao 

invés de se abrirem 11 vãos de janela no plano da fachada da seção esquerda, o espaçamento foi aumentado e 

foram abertos apenas 9 vãos. Situação semelhante ocorreu no pátio interno. O fato demonstra que o critério 
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na segunda etapa de obras era de apenas dar aparência de simetria e a economia de verba, além da 

simplificação de guarnições de janelas, também fez com que em lugares mais ‘escondidos’ da seção esquerda 

(laterais dos corpos em avanço nas fachadas e no pátio) não fossem abertos vãos de portas e janelas que 

estavam previstos no projeto ou fossem assinalados apenas com molduras de massa sem a respectiva 

envasadura, mas deve-se considerar a possibilidade de os vãos terem sido vedados posteriormente. Isso 

aconteceu com a (hoje) misteriosa ‘não porta’ no corpo em avanço esquerdo da fachada posterior, onde 

remanescem os degraus sem porta na frente de um mezanino. 

O espaçamento original entre os vãos, na fachada de fundos, é maior que no frontispício, pois as janelas são 

mais estreitas, revelando a habitual hierarquização que também parece estar ligada a uma atmosfera de maior 

recolhimento; tal diferença reforça a ideia de solução central, nos fundos, diversa do pórtico fronteiro, 

presente em certas obras de Palladio (villa Chiericati, villa Foscari) e que foi a mais praticada no Brasil 

(independente de Palladio). 

 

 

 

 

 

 
FACHADA LATERAL DIREITA/LESTE 

Desenho André Fernandes & equipe, 2007 

 

Nas fachadas laterais, cujas composições seriam iguais, a referência é a FACHADA LATERAL DIREITA/leste. O 

espaçamento dos vãos no plano é semelhante ao do plano da fachada principal, porém com módulos de 5, 1 e 

3 janelas, onde os módulos de 1 janela são planos intermediários entre os planos da fachada e o plano, mais à 

frente, do corpo central de 3 janelas com frontão. Em cada extremidade, aparece 1 janela do corpo em avanço 

das fachadas da frente e dos fundos. 

Na segunda etapa de obras, a prioridade conferida ao frontispício ocasionou a única intervenção na 

composição da fachada lateral direita: a remoção de balaústres das janelas de sacada dos corpos em avanço, 

transpostos para a fachada principal (seção esquerda). Remanescem as molduras de granito definindo a área 

de sacadas (muradas) que, ali, são parapeitos. A rampa que se vê junto ao corpo em avanço da frente foi feita 

em 1905, em vista do desnível do terreno, em prolongamento do passeio de cantaria que acompanha a seção 

direita da fachada principal, assentado na mesma época. 
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FACHADA LATERAL ESQUERDA/OESTE 
Desenho André Fernandes & equipe, 2007 

 

A nova FACHADA LATERAL ESQUERDA/oeste segue, de modo geral, a composição da fachada direita, mas todas  

as janelas superiores são de um outro e único tipo, repetindo em massa a moldura da janela original de verga 

de frontão (fachada posterior e pátio) porém com dimensões um pouco menores. Embora se tenham 

construído os planos com ligeiro avanço, não há distinção nas janelas, como na lateral direita. 

Os vãos dos corpos em avanço revelam a prioridade dada aos trechos mais visíveis a partir da avenida Pasteur. 

No corpo em avanço da frente, a face voltada para a rua faz parte do frontispício e seguiu-se a composição, 

mas já nas faces laterais, com as mesmas janelas de verga de frontão do plano de fachada, e sem sacadas, 

nota-se a adaptação, que é ainda maior no corpo em avanço dos fundos, onde uma das envasaduras (2° piso) 

não foi aberta ou foi vedada depois e está assinalada pela moldura em massa; a porta abaixo dela, que faria par 

com a outra, conforme comentado, também não foi aberta. A porta no corpo em avanço da frente tem degraus 

para vencer o desnível do terreno. 

 

 

 

 

 

ALA DA FRENTE DO PÁTIO DA FRENTE/SUL 
Desenho André Fernandes & equipe, 2007 

 

 

 

 

 
ALA POSTERIOR DO PÁTIO/NORTE 

Desenho André Fernandes & equipe, 2007 
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ALA LATERAL DIREITA DO PÁTIO /OESTE 
Desenho André Fernandes & equipe, 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ALA LATERAL ESQUERDA DO PÁTIO /LESTE 
Desenho André Fernandes & equipe, 2007 

 

No PÁTIO INTERNO é onde se notam as modificações mais significativas do projeto original, que já foram 

comentadas: supressão do torreão, construção do auditório como adaptação da ala central prevista e posterior 

reforma, construção da cantina, abertura e vedação de portas. Na seção direita, um ressalto para abrigar caixa 

d’água e tubulação foi adaptado no encontro da ala lateral direita com a posterior e repetido na seção 

esquerda; na seção direita, o ressalto interceptou janelas nestas alas e alguns vãos foram vedados, mantendo-

se, em geral, as molduras. A interceptação de janelas ocorre na seção esquerda, fazendo pensar na 

possibilidade de se tratar de obra posterior a 1945 (embora não seja provável). 

 

 

 

 

Ressaltos de caixa d’água 
nas seções direita e 
esquerda.  
 
Fotos Claudia Girão, 
2004 e 2008 
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Em todo caso, na seção esquerda, adotou-se na segunda etapa de obras o mesmo critério da fachada posterior, 

de diminuir o número de vãos e aumentar o espaçamento. Na seção esquerda da ala posterior, ao invés de 11 

vãos, foram abertos apenas 9 (e 1 está interceptado pelo ressalto). Na ala lateral esquerda, há 5 janelas de um 

lado e apenas 4 do outro, junto à ala posterior; ali, não foram abertas 3 portas na frente, como na ala lateral 

direita, e também não foram abertos alguns vãos nas faces laterais do corpo central (1º e 3º piso na face 

voltada para a ala posterior, 3º piso na face voltada para a ala da frente). 

O COROAMENTO do edifício é em platibanda corrida, sem balaústres ou adornos na parte superior, com  

corpos recuados de cobertura em telhas francesas. A prospecção nas cimalhas [BIAPÓ] revelou alvenaria de 

tijolos cerâmicos maciços na seção direita e concreto armado na seção esquerda (segunda etapa de obras). 

Informa o artífice restaurador das cimalhas, Carlos Lima Nunes, ter encontrado, na seção direita, cal de marisco 

e na seção esquerda cal e areia e também pontos com saibro e cimento e reparos com gesso em alguns pontos 

da cimalha. A parte mais antiga encontrava-se em melhores condições de conservação do que a parte nova, 

fato que demonstra, na prática, a qualidade da execução na 

primeira etapa de obras. 

A CORNIJA tem modenatura refinada, com sombras sutis. É 

contínua e larga, como resultado dos altos pés-direitos e das 

proporções clássicas. Em fotografias do alpinista Michel (2007), 

verifica-se, nos corpos avançados das extremidades (fachada 

lateral direita, frente e fundos), o friso curvilíneo com ondulações 

assemelhadas a caneluras que, nos vértices, faz ressaltos com 

perfis sobrepostos, de modo a formar capitéis com ornatos 

fitomórficos para os cunhais que se elevam com efeito de 

pilastras. Nas faturas dos trabalhos de estuque na primeira etapa 

de obras [ver 6.1], constavam 62m de faixa para a cornija com 12 

florões. Nos corpos em avanço do frontispício e da fachada 

posterior, cujo cunhal tem cantos redondos, o friso da cornija é 

curvilíneo mas liso e o capitel-cunhal tem perfis retilíneos. 

O capitel-cunhal modelado na segunda etapa de obras, quando o critério 

era a estilização do projeto oitocentista para reduzir custos [ver 6, 9.1], 

tem perfis bem simplificados, conquanto alusivos à cornija desenhada por 

Bethencourt da Silva. Conforme mencionado, as duas etapas de obras 

resultaram em elementos semelhantes cuja diferenciação acabou por 

documentar as duas etapas de obras e tal aconteceu com as cornijas da 

seção direita e da seção esquerda do edifício. 

Cornijas do IBC na seção direita e na seção direita. Fotos Michel, 2007 (detalhes) 
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A cornija foi refeita em toda a extensão do 

edifício nas obras de restauração de 2008. 

Infelizmente, faltou aos responsáveis por 

essa restauração o respeito às duas etapas 

de obras, pois foi feita uma modelagem 

diferente e padronizada para todo o 

edifício, produzindo-se um pastiche de 

cornija que nunca houve, com perfil de 

releitura do eclético francês que nada tem a 

ver com o edifício.  

 

 
Seção direita (à esquerda 
do observador). 
 
 
 
Cornija do IBC remodelada 

após restauração. 
Fotos Claudia Girão, 2008 

(e detalhes) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seção esquerda (à direita 
do observador). 
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Cornija e capitel no corpo em 
avanço da frente da fachada 
lateral direita: notam-se os 
perfis sobrepostos e os 
ornatos fitomórficos no 
capitel-cunhal; a foto é 
anterior às obras de 
restauração (2008). 
 
Foto Michel (alpinista), 2007 
(e detalhe) 

 
 

Cornija do IBC remodelada após restauração, seção direita. 
Foto Claudia Girão, 2008 (detalhe) 
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Capitel-cunhal da 
seção esquerda do 

frontispício reproduz 
de modo simplificado 
o da seção esquerda, 
na segunda etapa de 

obras (ao lado); a foto 
é anterior às obras de 

restauração (2008), 
percebendo-se o 
descolamento de 

camadas pictóricas. 
 
Foto Michel (alpinista), 

2007 (detalhe) 

 

 

 

 

 

 

Cornija do IBC remodelada após 
restauração, seção esquerda’. 

Foto Claudia Girão, 2008 
(detalhe) 
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É possível que, acima destes vértices em ressalto, e também sobre o pórtico, estivesse prevista a colocação de 

pedestais para ESTÁTUAS. Palladio as utilizara no coroamento da cornija (arco delle Scalette em Vicenza), em 

composição com o frontão triangular em algumas ville (la Rotonda, Chiericati, Piovene, Poiana...) ou 

assinalando a modulação da fachada (Palazzo della Ragione) — solução adotada no Hospício de Pedro II. 

         
Palladio, villa Chiericati e galeria do Palazzo della Ragione. Fotos Pino Guidolotti, 1997 e 1999 

 

Na fachada principal do Instituto, decerto haveria estátuas, conforme se evidencia nesta descrição de Moreira 

de Azevedo sobre o projeto então em execução (primeira etapa): “Erguido na Praia da Saudade deve este 

edifício, que já se acha em adiantada construção, ocupar uma superfície de 9.516 metros quadrados, 

tornando-o um dos mais belos monumentos, as colunas jônicas colossais e o pórtico, as estátuas de 

mármore, a majestosa ornamentação e o aspecto elegante e imponente da frontaria”. 

Constant descrevia o primeiro projeto [ver 5] com “quatro nichos, destinados: os dois do pavimento térreo 

aos fundadores da instrução especial dos cegos = Valentim Haühy e Luiz Braille =; os outros, no segundo 

pavimento, destinados a dois outros cegos, dos mais ilustrados tais como Rodenbach, Launderson, 

Castilho, Álvares de Azevedo etc.”. 

Nas escolas das freguesias e no Liceu, Bethencourt dispôs figuras alegóricas e vasos sobre a platibanda. 

 
 
 
 
                                                       
                                                       
 

Escola da Glória (atual 
Colégio Estadual Amaro 
Cavalcanti) e Escola de 

Santa Rita (atual Centro 
Cultural José Bonifácio). 

 
Fotos Vera Voto, ant.2000 
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Para o prédio do Liceu (depois demolido), construído somente após a morte de Bethencourt, o arquiteto 

projetou a colocação de muitas estátuas, conforme se vê no detalhe da tela de S. Vieira Fernandes (1903). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prédio do Liceu de Artes e Ofícios. Fotos autor não identificado, déc.1950, coleção Alba Bielinski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projeto do Liceu de Artes e Ofícios. S. Vieira Fernandes, óleo sobre tela, 1903 (detalhe), coleção LAO 

 

Em seu projeto para a Caixa Econômica, duas estátuas ladeiam a janela rasgada central, com sacada em 

balaustrada que também coroa o pórtico em primeiro pavimento. 

 

 
 
 
 
 

                                 Antiga Caixa 
Econômica (atual Procuradoria 

do Estado do RJ). 
Foto Vera Voto, ant.2000 
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No antigo palácio da praça do Comércio, havia grupos alegóricos (comércio-indústria-navegação, navegação-

agricultura-indústria), figuras alegóricas isoladas sobre os pedestais da varanda (a atividade, a prudência, o 

trabalho e a vigilância) e, também, cariátides. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palácio da 3ª praça de Comércio (atual Centro Cultural Banco do Brasil), ainda com a feição desenhada por Bethencourt.                                                              
Foto autor ignorado, Rodrigues & Co., coleção Arquivo Nacional 

 

No então Instituto dos Cegos, as estátuas, a priori, representariam pessoas reais, e não se sabe como o 

arquiteto lidou com isto no projeto, em termos de composição. Não há pedestais no coroamento do edifício 

nem foram abertos nichos no frontispício da seção direita, mas foram fornecidos por Bernardino & Joaquim 

pedestais de cantaria “para cima da escada grande” [ver 6.1], sem outra indicação. É possível que a disposição 

das estátuas estivesse prevista na área do pórtico, em pedestais ou nichos em composição com as colunas, pois 

dificilmente Bethencourt da Silva admitiria, naquela época (apesar de a estética positivista de Benjamin 

Constant o admitir), dispor representações de pessoas célebres sobre platibandas, como se fossem ninfas, 
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musas ou vasos. A preferência do arquiteto, se consideramos uma possível tendência naquela fase, seria 

colocar figuras alegóricas de vulto sobre a platibanda. Em todo 

caso, as estátuas não foram colocadas. 

O PÓRTICO traduzia, no Brasil, mais que qualquer outra parte 

dos edifícios, o espírito neoclássico. Sobre o pórtico projetado 

por Bethencourt para o Instituto, não há outras informações 

disponíveis além da localização de alicerces (planta de 1935) e 

da menção de Moreira de Azevedo a colunas jônicas colossais. 

Para o Liceu, Bethencourt projetou colunas colossais porém 

coríntias e bem delgadas e as colunas internas que desenhou 

para a rotunda do Palácio da praça do Comércio são também 

colossais, com capitéis coríntios e fuste canelado. 

Palácio da Praça do Comércio (atual Centro 
Cultural Banco do Brasil. 

 
Foto Claudia Girão, 2008 

 

Próxima à Escola da Glória, a Igreja de Nossa Senhora da Glória (1842), inspirada em la Madeleine de Vignon 

(Paris) e que antes de receber a torre se assemelhava a um templo romano [SANTOS], possui colunas colossais 

coríntias que podem ter chamado a atenção do arquiteto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Igreja de 
Nossa 

Senhora da 
Glória.                                                                                                

Fotos Claudia 
Girão, 2008 
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As colunas colossais construídas no prédio do IBC, com fuste liso e grandes capitéis jônicos, podem refletir 

influência das ville palladianas la Rotonda e Chiericati e é bem provável que em tempos de concreto armado a 

forma projetada tenha sido adaptada e a ornamentação do capitel, simplificada, na segunda etapa de obras. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pórtico e escadaria do prédio do IBC.       Foto S. Castellano, ant.1994 

 

Nota-se de imediato, no pórtico, a ausência da cantaria tão característica dos projetos do arquiteto e tão 

frequente no repertório neoclássico carioca, ali presente apenas no embasamento e na escadaria, construídos 

na segunda etapa de obras. 

Já observamos que o granito, em especial o gnaisse, foi largamente empregado no período neoclássico em 

substituição ao mármore característico da antiguidade greco-romana ou em composição com ele e Washt 
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Rodrigues foi um dos que se referiu ao uso do granito como particularidade do Rio, “que sob esse aspecto se 

torna diferente do resto do país”.
278

 

O fornecimento de cantaria por Bernardino & Joaquim começava a se referir ao pórtico quando a obra foi 

interrompida e é bem possível que, segundo o projeto original, todo o pórtico fosse em granito, conforme 

fizeram Monteiro, Guillobel e Rabello no Hospício de Pedro II (1842-1852), Teodoro de Oliveira na Casa da 

Moeda (1858-1868) e o próprio Bethencourt na Caixa Econômica e no Hospital da Santa Casa de Misericórdia, o 

último em parceria com Rabello ou sucedendo-o (1865). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pórticos do antigo Hospício de Pedro II (atual Fórum de Ciência e Cultura) e da antiga Casa da Moeda (atual Arquivo 
Nacional). Fotos Claudia Girão, 2008 

 
Pórtico do Hospital da Santa Casa de Misericórdia. Foto Marc Ferrez, c.1895 (3ª foto) 

 
Pórtico da antiga Caixa Econômica (atual Procuradoria do Estado). Foto Vera Voto, ant.2000 
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 Del Vecchio (autor do Posto da Fazenda, na Ilha Fiscal) apresenta, em 1884, um “Resumo das experiências feitas sobre 

os principais granitos do Rio de Janeiro”, obtendo o melhor resultado na resistência ao esmagamento o granito da Glória 
(Cantagalo) e à tração, o granito do Toque-Toque. 
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O uso do granito seria um recurso para suavizar as linhas do pórtico, ao atenuar o contraste do corpo saliente 

em contraposição ao tratamento linear da plasticidade neoclássica. O pórtico construído evidencia adaptação 

na segunda fase de obras, possivelmente para criar salas nas laterais internas do átrio, embora fosse possível 

que as salas estivessem previstas no projeto de Bethencourt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              
                                                                                                                                                SALAS 

 
                                  Pórtico do IBC, 1°, 2° e 3° piso 

Desenhos de base André Fernandes & equipe, 2007 

 

A criação de salas nas laterais internas do átrio explicaria a 

transformação das colunas nessas extremidades em pilastras, o 

avanço dos vértices das extremidades e o tratamento dado às 

laterais externas do pórtico, com janelas superiores e portas iguais 

às do corpo avançado mas interrupção na faixa e certa indefinição 

no embasamento. As colunas, tornadas pilastras, lembram um 

pouco a solução de meias-colunas do prédio do Ministério da 

Fazenda que então se construía em tempos de concreto armado, 

na transição para a 

arquitetura moderna. 

Em 1872, o mais usual 

seriam colunas soltas 

no pórtico. 

 
Colunas do pórtico 
(frente) do prédio do 
Ministério da Fazenda. 
Foto Vera Voto, 
ant.2000 
 

 
Colunas do prédio do 

IBC. Fotos Claudia 
Girão, 2004 
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Vista lateral dos pórticos do Ministério da Fazenda (fundos), Biblioteca Nacional e IBC. Fotos Claudia Girão, 2007, 2008 e 2004 

 

Deve-se considerar a possibilidade de ter sido previsto, no projeto original, um átrio com grandes vãos laterais, 

conforme se vê na antiga Casa da Moeda (atual Arquivo Nacional), onde há um grande arco em cada lado do 

átrio, três frontões no frontispício e mais um no pátio interno. A solução de átrio vazado seria usada depois, 

mas com abertura retilínea, pelos escritórios parisienses Hector Pepin e Taupenot no prédio da Biblioteca 

Nacional (1905-1910), com execução de Sousa Aguiar (a autoria é informada por Carrazzoni, com base em 

desenhos originais encontrados na Biblioteca). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Viista lateral dos pórticos do IBC e da Casa da Moeda. Fotos Claudia Girão, 2004 e 2008 
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É possível que as aberturas laterais do átrio do IBC fossem em arco como na Casa da Moeda e conforme se vê 

em várias obras de Palladio onde o pórtico é saliente, seja com parapeito fechado, como em la Rotonda, seja 

com balaústres, como na villa Chiericati. Nota-se nas fachadas do IBC a ausência de arcos, pois Bethencourt já 

preferia, então, portas e janelas de vergas retilíneas, mas o arco está presente no saguão dos corpos em 

avanço (seção direita), evidenciando que fazia parte da gramática arquitetônica do edifício.  

 

 

 

Palladio: villa Almerico Capra 
(la Rotonda), patrimônio da Humanidade 
 
Foto Pino Guidolotti, 1997 

 

 

O intercolúnio parece seguir o chamado eustilo de Vitruvius. No átrio, sobre 3 grandes portas com frontões 

triangulares e mísulas simples, corre uma sacada de parapeito com molduras, sustentada por modilhões de 

volutas decoradas de clara fatura moderna, onde há 3 outras portas de vergas retas; as portas, todas de ferro 

na frente, têm caixilharia envidraçada com hastes em padrão cruzado (2° piso) e ortogonal (3° piso); 

provavelmente, os desenhos originais destas portas fariam composição com as grades dos mezaninos (e seriam 

semelhantes, talvez, às do Colégio de Pedro II, reformado por Bethencourt, ou às grandes portas em arco do 

Palácio da praça do Comércio). Nas laterais do átrio, as salas internas têm acesso por portas de madeira, uma 

de cada lado, em ambos os pisos, que têm, no último, estreita porta com grade externa pantográfica. As 

extremidades do pórtico, por sua vez, não teriam os dois corpos da frente conforme hoje se apresentam, tendo 

como decoração uma grande moldura de massa; é possível que ali estivesse prevista a colocação das estátuas, 

em nichos ou pedestais sobre o guarda-corpo da escadaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Pórtico do IBC.  Fotos Claudia Girão, 2004 
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          Pórtico do 
IBC.  Fotos Claudia 

Girão, 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porta do Palácio da Praça 
do Comércio (atual CCBB). 
Foto Claudia Girão, 2008 

 
 

Portas do IBC, com grade no átrio. Foto S. Castellano, ant.1994 (detalhe) 
 
 
 

Porta do Colégio Pedro II. 
Foto internet 
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Também se observa a inexistência de frontão. A ausência de arremate superior no pórtico não era comum, 

sendo frequente o frontão triangular, mas havia outras soluções, a começar do próprio Bethencourt, que usara 

tanto o frontão triangular retilíneo (Recolhimento de Santa Teresa) e recortado (Caixa Econômica), quanto o 

frontão sobrelevado e sinuoso ladeado por estátuas (escolas das freguesias da Glória e Santa Rita) e o adorno 

central com grupo escultórico (Palácio do Comércio). 

 
 

Caixa Econômica. Foto 
Claudia Girão, 2008 

(detalhe) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Escola da Glória 
Foto Claudia 
Girão, 2006 

(detalhe) 
Recolhimento de Santa Teresa.     
Foto Vera Voto, ant.2000 
  
 

Palácio do Comércio. Foto 
autor não identificado 

(detalhe) [AN] 
 

 
 

O Palácio Isabel, hoje na área do Palácio Guanabara, foi adaptado (1865) de uma residência particular por José 

Maria Jacinto Rabello [SANTOS] e tem pórtico em avanço arrematado por balaustrada com estátuas, sem 

frontão; o solar do Itamaraty, em sua fachada principal, tem platibanda com almofadas e vasos, com 

balaustrada nas varandas laterais. Bethencourt usou platibanda com balaústres nas laterais do pórtico da 

Escola de Santa Rita. 

 

 

 

 

 
 
Palácio Isabel e solar do Itamaraty.  [SANTOS] 
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FACHADA DAS “ESCOLAS DE INSTRUÇÃO PRIMÁRIA PARA MENINOS E MENINAS DA FREGUESIA DE SANTA RITA EM 1871”, 
projeto de Bethencourt da Silva e desenho feito por ele ou encomendado a um desenhista.             coleção Arquivo Nacional 

 

O arremate por balaustrada fora adotado por Jacques-Ange Gabriel no Petit Trianon (1762-1768) de Versailles, 

um dos exemplares do neoclássico francês que se difundiu pelo mundo. Não deixava de ser a continuidade de 

uma solução tradicional, utilizada, por exemplo, no Grand 

Trianon em Versailles (1687, e na Queen’s House em 

Greenwich (1616-1635) por Inigo Jones. Foi solução também 

usada por Júlio Frederico Koeler, Guillobel e Rabello no Palácio 

Imperial de Petrópolis (1845-1849). 

 
 

Petit Trianon em Versailles. Foto autor não identificado, s.d.      
[COLIN] 

Queen’s House em Greenwich. Foto A.F.Kersting, s.d. 
 

Palácio Imperial de Petrópolis. 
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Palácio Imperial de Petrópolis, década 
de 1950. Foto internet 

 

 

É possível ainda que Bethencourt 

tenha-se inspirado em soluções 

formais de Palladio para umas poucas 

ville e, em geral, para os pallazi 

urbanos no tocante ao arremate do 

pórtico. A utilização de categorias 

distintas da tipologia palladiana na mesma obra não foi caso raro no Brasil e no Rio de Janeiro mesmo no 

período neoclássico, como é exemplo o prédio do antigo Hospício. A prática aliou soluções plásticas inspiradas 

nas quintas palladianas (pórticos com frontões triangulares, por exemplo) com extensos corpos horizontais que 

lembram os palácios palladianos, necessários para atender aos amplos programas institucionais. Em todo caso, 

o pórtico projetado para o Instituto não seria exatamente tal como foi construído na segunda etapa de obras, 

parecendo pedir um arremate, principalmente em vista do avanço das extremidades. 

Antonio dos Santos dá notícia de ter ouvido falar que a ESCADARIA da frente seria semelhante à da Biblioteca 

Nacional, ou seja, teria lanços laterais; solução parecida foi adotada no Palácio dos Estados da Expo 1908, atual 

CPRM (1881-1908). Nesse caso, provavelmente a solução concebida por Bethencourt da Silva teria parentesco 

formal com a escadaria que projetou para a Escola de Santa Rita ou com a escadaria do Palácio Isabel, edifício 

que em tudo parece corresponder ao gosto do arquiteto na feição remodelada por Rabello, antes da reforma 

no século 20. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Escadaria dos prédios da Biblioteca Nacional e da CPRM. Fotos Claudia Girão, 2008 
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Parte da cantaria para as obras do Instituto havia sido fornecida na primeira etapa: pedestais, soleiras e forras 

“para cima da escada grande” (14,37m²); 2 painéis para revestimento da escada (7,8982m² cada); 7 degraus 

desbastados (10,75m de largura); 1 patamar desbastado (1,75 x 0,85m); degraus de bocel “para a escada 

principal” (7,30m lineares); pedestal para cunhal (5,37m²); 2 bases de cunhal e 3 bases de pilastras [ver 6.1]. As 

especificações da escada de cantaria para a Escola de Santa Rita (1876) incluíam balaustrada e corrimãos de 

ferro fundido [BETHENCOURT-9]. Contudo, sem os desenhos do projeto, não é possível avançar além da 

suposição de que Bethencourt desenhou, na frente do pórtico, uma grande escada que, desconfiamos, não 

seria tão retilínea quanto a atual, erguida na segunda etapa de obras. 

 
Praia da Saudade. Quadro a óleo de Henri-Nicolas Vinet, 1866 (detalhe) 

 

Questão plástica também essencial é a das CORES E TEXTURAS das fachadas, daí relembrarmos alguns pontos a 

respeito [ver 8.4]. A priori, deve-se ter em conta que a implantação do prédio principal (1872) o colocava nas 

areias de frente para a praia da Saudade, e é provável que, ao se criar a composição naqueles anos, a luz e os 

reflexos na água fossem considerados; assim se fizera na antiga Grécia, assim fez Palladio e, de resto, assim se 

faz em boa arquitetura. Durante as obras de aterro e pequeno cais da primeira etapa, o prédio não chegou a se 

desassociar visualmente da praia mas, entre o fim do oitocentos e primeira década seguinte, a situação se 

modificava com o assentamento da amurada, cais, ponte, aterro substancial e subsequente edificação na praia 

da Saudade e primeira praia Vermelha, a ponto de hoje não se perceber uma relação antes tão próxima. Ao 

fundo, ainda se mantêm, próximo, o morro da Babilônia 

e, ao longe, o penhasco do Corcovado. Em 1872, na 

composição de cores e texturas do edifício que 

projetava, Bethencourt deve ter atentado para a 

relação com o mar e a montanha. 

Foto S. Castellano, ant.1994 
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Prédio do IBC e morros da Babilônia e do Corcovado. 
Fotos S. Castellano, ant.1994 e Claudia Girão, 2008 

 

De fato, Bethencourt da Silva demonstrou sua visão 

abrangente da composição artística, inclusive no tocante às 

cores [BETHENCOURT-6], ao se referir à importância da fotografia, que “teve um importante papel que 

representar em face da ciência, tanto nas regras da descritiva, como no rigor geométrico da planimetria; 

na verdade do claro-escuro, nos efeitos luminosos dos reflexos, na placidez das meias-tintas, na cor local 

dos objetos, em todos esses mil nadas das regras primordiais do trabalho artístico”. 

Gilberto Freyre chamou de ‘europeização brasileira’ o abrandamento da intensidade cromática de nossas 

paisagens, cujas cores vistosas se deviam à influência asiática, africana e indígena: “Esse período de 

europeização da nossa paisagem pelo preto e pelo cinzento — cores civilizadas, urbanas, burguesas, em 

oposição às rústicas, às orientais, às africanas, às plebeias — começou com D. João VI; mas acentuou-se 

com Dom Pedro II [...] e de acordo com a civilização nova da Europa: a industrial, a inglesa, a francesa, a 

cinzenta, a que acabaria pedindo pela boca de Verlaine — uma de suas vítimas, aliás — ‘pas de couler; rien 

que la nuance’.”. Paradoxalmente, esse jogo monocromático de pretos em escala de cinzas até os brancos não 

deixa de ter seu componente de dramaticidade, se pensamos no fotojornalismo; são cores de introversão que, 

entretanto, também caminham junto com tons pastéis e por vezes acabam em nova explosão de cores vivas, 

que podem resultar em nova contenção cromática e assim as experiências, influências e tendências na 

arquitetura (e na vida) vão seguindo seu curso. No século 19, contudo, a escola neoclássica postulava 

comedimento e as linhas, a forma arquitetônica, preponderavam sobre as cores, cuja paleta seria restrita a 

tons suaves e mais frios e que também contribuiriam como componentes de definição de claros e escuros na 

modenatura, atenuando ou reforçando perfis. Nestor Goulart Reis Filho se reporta à arquitetura neoclássica 

acadêmica com paredes de pedra ou de tijolo “revestidas e pintadas de cores suaves, como branco, rosa, 

amarelo ou azul-pastel e sobre esse fundo se destacavam janelas e portas, enquadradas em pedra 

aparelhada”. 
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As esquadrias de madeira do prédio principal do IBC foram pintadas, originalmente, em tom de cinza-escuro 

bem fechado. As prospecções de 2008
279

 revelaram quatro camadas estratigráficas, a primeira (mais profunda) 

em tom de cinza-escuro, a segunda em verde oliva, a terceira em cinza-médio e a quarta (mais recente) em 

cinza-claro. Cor “sem ressonância e imóvel”, no dizer de Kandinski, o cinza, como cor neutra numa 

composição, acentua a cor complementar da cor com que faz limite (contraste simultâneo de Chevreul, 1839) e 

Bethencourt sabia perfeitamente disso, pois o fato é citado no tratado de Sutter (1865). 

As portas do átrio do pórtico do IBC, segundo o projeto original, por sua vez, seriam de ferro tal como foram 

feitas, mas talvez com outro desenho, conforme mencionado. A estética de Bethencourt nesta fase aponta 

para portas principais e grades de efeito rendilhado. É interessante lembrar as palavras de Joaquim Serra 

[TEIXEIRA-2] ao descrever as portas do pórtico projetadas por Bethencourt para o Palácio da 3ª praça do 

Comércio: “as que a praça do comércio vai fazer para o seu palácio são relativamente umas portas modestas, 

não de bronze, mas de ferro bronzeado, não de um rendilhado que custe a vida inteira de um artista, mas 

bastante nobres para corresponderem ao plano geral da 

obra, que ficaria defeituosa e imperfeita com uns portões de 

madeira, como qualquer casa particular”.
280

 No antigo prédio 

da Academia de Belas Artes de Grandjean, inspirado em la 

Rotonda e demolido sem justificativa (do qual remanescem o 

pórtico, que o IPHAN levou para o Jardim Botânico, e o 

portão que Gustavo Barroso levou para a ala sul do Museu 

Histórico Nacional), eram de bronze os capitéis e as bases das 

colunas de granito e também os balaústres [SANTOS]. 

Também são brônzeos os 

capitéis das colunas 

colossais da rotunda do 

Palácio da praça do 

Comércio, de 

Bethencourt. 

 
 
 

Coluna e porta do Palácio da praça do Comércio. Fotos Claudia Girão, 2008 
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 As prospecções estratigráficas citadas foram realizadas pela firma BIAPÓ e constam do 1° Relatório de Obra. Instituto 
Benjamin Benjamin Constant — Restauro das fachadas do prédio principal e prédio da Educação Física. Rio de Janeiro, jan.-
fev.-mar.2008. 
280

 Antes, Serra menciona as portas da catedral de São Pedro e as da catedral de Florença, “que custaram 40 anos de 
trabalho e que Miguel Ângelo julgava dignas de fecharem o paraíso”, referindo-se, no último caso, às famosas portas de 
Ghiberti para o batistério, que o próprio artista chamou de portas do paraíso. 
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Capitel do Palácio da praça do Comércio e grade de mezanino do IBC após decapagem pictórica. Fotos Claudia Girão, 2008 

 

De resto, no século 18 tanto o cobre quanto o bronze eram usados na ornamentação de edifícios franceses de 

inspiração clássica [BLONDEL, tomo 5], mas no século 19 era mais frequente o bronze, inclusive no Brasil. É 

preciso lembrar que, nas teorias dos classicismos, foram adotados muitos dos materiais da antiguidade com 

toda uma herança simbólica de associação de metais, cores e padrões aos antigos deuses, fato que ficava 

subentendido na escolha do arquiteto, que, por ter estudado a arquitetura greco-romana, devia saber, por 

exemplo, que o cobre reportava a Vênus e que o bronze designava tanto a Fama quanto o ‘invencível’ Talo, 

homem-máquina de bronze construído por Dédalo, arquiteto do rei Minos [CHEVALIER & GHEERBRANT]. Tais 

simbolismos, verdades vívidas no cotidiano dos homens da antiguidade clássica que foram revisitadas nos 

classicismos do renascimento e se tornaram referências nos classicismos subsequentes, foram se perdendo 

com o tempo em vista da preponderância de fatores mais palpáveis como a resistência e outros aspectos 

científicos dos materiais, a aparência e a beleza, a facilidade ou dificuldade de obtenção, o custo. 

No projeto de Bethencourt para o Instituto, as portas principais e os elementos de ferro — grades externas de 

portas e janelas, condutores de águas, gradis — seriam pintados, provavelmente, de modo a se obter o mesmo 

efeito. A cor seria fluida, aplicada como camada de proteção com certo brilho sutil, o que explicaria ter-se 

encontrado, nas prospecções
281

, aqui e ali, finos vestígios de partículas brilhantes por debaixo de camada na 

cor preta, seguida de camada verde e do cinza claro mais recente. Bethencourt teria usado, originalmente, um 

tom natural associado ao ferro, provavelmente com efeito brônzeo. Foi o que fez nas escolas das freguesias da 

Glória e de Santa Rita, onde a especificação de pintura (no caso, para a escola da Glória) indicava (1874) que 

todas as grades de mezaninos em ferro fundido seriam pintadas a óleo fingindo bronze; outros elementos de 

ferro fundido adquiririam efeito de mármore de Carrara ou mármore branco (estátuas e vasos sobre a 

platibanda) ou de granito (balaústres) [BETHENCOURT-9]. 
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 A cor das camadas encontradas nas prospecções foi informada pelo arquiteto André Fernandes. 
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Ao serem pintadas em tom de cinza-claro as grades de 

janelas de porão, destacou-se o rendilhado contra o fundo 

dos vãos de caixilhos envidraçados (fundo em profundidade, 

com janelas abertas), trazendo as grades para um novo plano 

virtual, mais à frente, ao invés de ficarem integradas aos 

planos de fachadas. A cor preta pura também não conviria, 

por ‘apagar’ o desenho das grades contra o fundo dos vãos; 

Renoir, por exemplo, preferiria o azul escuro ao preto, para 

não criar um ‘buraco’ no quadro [STRICKLAND]. 

Mezanino pintado de cinza claro. 
Foto Claudia Girão, 2004 

 

Mas certamente o pó de sapatos (pó negro de fuligem) entrou na preparação das tintas, pois foi comprado 

durante a primeira fase de obras, assim como vermelhão de sapateiro, zarcão e um pouco de bronze e chumbo 

[ver 6.1]
282

, que podem ter sido fundidos e aplicados em substrato fluido para se obter um tom de grafite, com 

micro-partículas de brilho discreto, invisíveis à distância.
283

 Neste sentido, não havendo registro seguro e 

detalhado da sutileza dos efeitos metálicos, seria indicada a pintura dos elementos de ferro fundido (grades de 

mezaninos, condutores, gradis) na cor grafite — cor que, sobretudo quando se ‘naturaliza’ ao esmaecer, 

exposta ao tempo, mantém a aparência de ferro e permite visualizar traçados de perfis e relevos. Foi o que se 

fez no Palácio da praça do Comércio e é o que hoje se vê em muitas grades de mezaninos restauradas em todo 

o mundo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No detalhe da foto dos meninos no pátio (anterior a 1931), os gradis dos mezaninos pintados de preto. Museu IBC 
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 Comprou-se ainda o ‘verde Paris’, cuja pequena quantidade parece apontar para pintura do barracão. 
283

 Obviamente não se trata de pintura uniforme e espessa nas cores bronze ou prata, cujo efeito artificial sobre o ferro 

equivaleria ao da purpurina em esculturas folheadas a ouro. 
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Mezanino do Palácio da praça do Comércio pintado de grafite e balaústres de ferro fundido do IBC em fase de remoção da 
pintura em cinza-claro, que também cobria o peitoril de cantaria.                                                         Fotos Claudia Girão, 2008 

 

Com relação à cartela cromática das fachadas, o tratado de Sutter, citado por Bethencourt, oferecia como item 

da composição a unidade do colorido, para obter-se a harmonia da ordem ótica e assegurar a distinção de 

longe. Certamente Bethencourt da Silva teria levado em consideração este princípio, ao escolher as cores e 

texturas das fachadas. Ao criar uma composição que se destacava contra o fundo do morro da Babilônia, o uso 

do granito bege no embasamento, pouco mais claro que o penedo, conjugado a uma cor mais luminosa nos 

planos, ao contrário da sensação de ‘peso’ que às vezes oferece, conferiu leveza à construção. 

Sutter também observava a importância de destacar o centro da composição com cores mais fortes que nas 

extremidades. Ele se referia a quadros e tal destaque, aplicado à arquitetura da época, poderia se traduzido no 

realce do corpo central, cujo volume ficava sobreposto ou à frente do plano do edifício, e cuja cor e textura 

também seriam diferenciados ao empregar-se o granito em sua estrutura e revestimentos, em contraposição à 

cor suave, de aparência pétrea, dos planos de fachadas, escolhida de modo a obter unidade no conjunto 

cromático. Com um pórtico todo em granito, mesmo com colunas colossais (se forem lapidares), a impressão é 

de redução de proporções, ao terem como fundo o granito da parede. 

Este princípio geral, provavelmente, norteou o projeto de Bethencourt para o Instituto. Se não fosse possível 

empregar o granito em todo o pórtico, a solução seria a pintura imitando o material; nas escolas da Glória, a 

pintura especificada (1874) indicava granito fingido para as colunas da galeria [BETHENCOURT-9]. Um último 

recurso para equilibrar o peso das colunas (efeito de escuro), na impossibilidade do uso de granito, seria pintar 

o fundo do átrio com a mesma cor suave dos planos de fachada (efeito de claro), com portas de ferro pintadas 

em grafite (antes, bronzeadas); neste caso, para acentuar o contraste de portas e paredes, as molduras das 
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portas, em massa, seriam pintadas no mesmo tom do fundo, como se tivessem sido esculpidas no material de 

aparência pétrea; não se destacariam, decerto, as molduras (simples e retilíneas), como se fossem trabalhos de 

estuque lustrado. Tal concepção pode ter norteado a construção do pórtico na segunda etapa de obras, 

quando se usou o concreto e a argamassa ao invés do granito e foi necessário pintar tudo: as paredes do átrio, 

as colunas, a sacada corrida, modilhões e molduras. 

Conforme anteriormente comentado [ver 8.4], a aparência pétrea era obtida pela pintura de ‘fingimento’ em 

tons orgânicos com efeito de textura, variando dos brancos e amarelos marmóreos aos amarelos róseos que 

pretendiam “simbolizar o arenito” e aos tons de terra, incluindo a de Siena [RASMUSSEN]; alvaiades brancos e 

cremes, ocres amarelos, ocres castanhos e avermelhados, vermelhões e outros pigmentos misturavam-se a 

cola e cal (e às vezes a gesso) para a obtenção das tonalidades e texturas desejadas, aplicadas com técnicas 

especializadas que variavam de pintor para pintor. 

É possível que tenha sido esta a intenção original do autor do projeto. Não podendo utilizar o material, em 

vista do orçamento, dificilmente Bethencourt especificaria a pintura de impressão (pintura simples), pois era 

uma época em que os materiais nobres, associados à imagem da arquitetura oficial, se não estavam presentes, 

eram imitados, ou simbolizados (como aduz Steen Rasmussen) com pintura. 

Contudo, é preciso lembrar que mesmo a primeira etapa de obras teve várias interrupções e a primeira pintura 

pode ter sido a caiação branca de proteção, cuja facilidade de rápida repintura a tornara a mais empregada nas 

construções, inclusive no segundo reinado. Em 1905, o engenheiro encarregado das obras relatava a “pintura 

externa a fresco e interna a óleo, inclusive nas paredes”.
284

 Por outro lado, tem-se notícia de hierarquização 

das composições externas também no tocante aos revestimentos: em 1912, a fachada posterior e as elevações 

do pátio receberiam caiação branca e a fachada principal e as fachadas laterais seriam “a cor”; no mesmo ano, 

as paredes internas, inicialmente cobertas por demãos a óleo, seriam pintadas a olsina (tinta à base d’água, 

utilizada também em caiação), ficando a pintura a óleo restrita a grades de mezaninos, gradis, tetos, forros e 

esquadrias de madeira e algumas portas internas [ver 6].
285

 

As prospecções estratigráficas realizadas nas fachadas da seção direita (primeira etapa de obras) e esquerda 

(segunda etapa) do prédio principal revelaram camadas pictóricas com diferentes matizes de róseos e a 

primeira camada (mais profunda), tons granulados de amarelo terroso, sobre camada branca de base. Verifica-

se, na fachada posterior direita (sul), onde o sol é mais forte, o avivamento do amarelo, que parecia mais 

escuro na fachada lateral direita (leste), mais sombreada. Todas as camadas, sobre a argamassa de cal de 
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 Relatório do engenheiro Francisco Augusto Peixoto, anexo ao Relatorio apresentado ao Presidente da Republica dos 
Estados Unidos do Brazil pelo Dr. J. J. Seabra Ministro de Estado da Justiça e Negocios Interiores em março de 1906, volume 
VI e ultimo, Diretoria do Interior, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1906 [MJNI-3]. 
285

 Cf. “Concorrência para a execução das obras que carece o edifício do Instituto Benjamin Constant” (aviso MJNI 1855, 

17.4.1912), cujas “Especificações” e edital haviam sido preparados pelo Escritório de Obras do Ministério da Justiça e 
Negócios Interiores (21.4.1912) [DOU 23.4.1912]. 
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marisco que cobria a estrutura de pedra
286

 ou sobre a de cal e areia da parte nova em concreto, são contínuas, 

mas estão evidentemente modificadas de modo heterogêneo pela pátina do tempo e pela exposição às 

intempéries e ao ataque de microrganismos. 

 

Nesta página e na seguinte, fragmentos da argamassa e camadas pictóricas da fachada lateral direita, erguida no século 19.                                              
Fotos Claudia Girão, 2008 

 

 

A pintura original do Instituto, afora uma eventual primeira caiação branca, teria sido com aparência de textura 

e aplicada por pintor especializado, tirando partido do próprio efeito manchado da aplicação da cal com 

pigmentos, cuja durabilidade não excede muitos anos. Se o átrio de base neoclássica fosse pintado (na 

impossibilidade do granito), não teria, certamente, paredes em amarelo com molduras brancas, composição à 

qual Maria Graham se referiu, ao descrever a remodelação do Paço de São Cristóvão, como ‘um tanto 

mourisca’ [ROCHA-PEIXOTO-2]. 

                                           
286

 A cal de marisco, no Rio de Janeiro, de modo geral, já na aplicação “se apresentava muito salitrada em virtude da areia 

do mar que envolvia os mariscos” e no último quartel do século 19 já se usava, no Rio, a cal de pedra [RÍOS FILHO]. 
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A mudança de cor das fachadas pode ter 

ocorrido, inclusive, durante a primeira etapa 

de obras do prédio principal do Instituto, 

que durou 30 anos e um dos motivos pode 

ter sido a aparente melhor conservação.
287

 

Neste caso, no último quartel do oitocentos, 

quase meio século antes das tintas 

industriais, seria natural preparar a caiação 

habitual no canteiro de obras, em 

combinação com pigmentos que eram 

‘queimados’ pela cal e se suavizavam. O 

objetivo não seria obter o amarelo ocre, cor 

utilizada no período colonial que voltou a ser 

empregada e se popularizou, com esse 

nome (e com aplicação em camada 

uniforme), na virada para o século 20, mas 

um tom terroso com efeito de textura, na 

mesma frequência cromática do granito 

bege, porém com ocres e vermelhão na 

composição. 

Relembremos alguns simbolismos e 

características do amarelo [ver 8.4]: Já dizia 

Kandinski que “o amarelo tem uma tal 

tendência ao claro que não pode haver 

amarelo muito escuro”, sendo a mais 

“terrestre” das cores. “Pele da terra”, 

segundo Chevalier & Gheebrant e cor da 
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 Os ocupantes de uma casa na Ladeira do Russel, que tem parte da construção voltada para o alvo conjunto da Igreja da 

Glória do Outeiro, solicitaram ao IPHAN, na década de 1980, a mudança da cor branca da fachada lateral para ocre, de 
modo a minimizar o aspecto de sujidades do tempo e dos morcegos. 
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terra fértil, para os chineses, na mitologia grega o amarelo estava associado às maçãs de ouro do jardim das 

Hespérides, oferecidos por Gaia a Zeus e Hera como presente de casamento. Simbolismos clássicos à parte, 

Goethe, em seu tratado das cores (1810), observava que “é a cor mais próxima da luz. Surge à mais leve 

moderação desta, quer através de meios turvos, quer através de reflexos de superfícies brancas” mas 

“embora em estado puro e nítido, seja agradável e reconfortante e tenha nobreza e serenidade em sua 

máxima intensidade, é, ao contrário, extremamente sensível e produz um efeito bastante desagradável ao 

se sujar”. Sabem disso os pintores (de telas, papéis, paredes...). 

Sobre o uso mais recente do amarelo ocre, uma notícia sobre a restauração (2000) do Palácio Doria Pamphili, 

sede da embaixada brasileira em Roma, ajuda a esclarecer a questão. A restauração, coordenada pela arquiteta 

carioca Augusta Cyrillo Gomes, teria restabelecido, após rigorosa pesquisa iconográfica e físico-química, uma 

tonalidade de azul muito clara, o “gris de lin antracite, nome técnico para um azul da cor do ar obtida”, nas 

palavras de Augusta. O azul celeste, segundo ela, dataria dos tempos do papa Inocêncio X (Giovanni Battista 

Pamphili), quando convidou (1650) os arquitetos Carlo Rainaldi e Francesco Borromini para aprimorar seu 

palácio residencial. O restabelecimento do azul causou certa 

polêmica, pois o prédio estava pintado de amarelo, sendo necessário 

que a população romana se acostumasse, aos poucos, com a cor 

seiscentista que estava sendo restituída. Na entrevista de Augusta 

Cyrillo Gomes à Revista Época, se lê que “Somente no final do século 

XIX, com a vinda da família real para Roma depois da unificação da 

Itália, a cidade se tingiu do ocre que hoje a caracteriza. Tratava-se 

da cor da casa reinante, os Savóia”. Entretanto, com fachadas azuis, 

só encontramos, na internet, fotos da restauração (1989) do Casino 

del Bel Respiro.  

Casino del Bel Respiro,Villa Doria Pamphilj, Roma, 
restaurado em 1989.  Foto Studio Brancaccio Chiodetti 

 

No Brasil, o ocre puro e mais vibrante dos tempos coloniais que quase desaparecera da paisagem urbana só se 

tornaria realmente popular no século 20.
288

 

Há também a eventualidade, que não deve ser descartada, de se ter alterado a cor do prédio principal do IBC 

por ocasião da construção, pela firma de Rafael Rebecchi (1920-1926), do sobrado de inspiração normanda, 

que era amarelo-claro, possivelmente em tom de arenito, na década de 1950 [COUTINHO, SILVA] e foi também 

repintado, depois, em tom de rosa claro, como as demais construções. 
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 Ainda hoje a cor é popular. Em 1998, ao visitarmos, eu e a arquiteta Helena Mendes dos Santos, o centro histórico da 

cidade cearense de Icó, fomos surpreendidas com quase tudo pintado de um mesmo tom de amarelo: a cidade, em estudo 
de tombamento pelo IPHAN, se preparara oficialmente para a visita e várias casas haviam recebido a mesma pintura. 
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Outra possibilidade é a de se ter pintado o prédio de amarelo no século 20 porque havia novos prédios oficiais 

pintados em tonalidades desta cor, como a Faculdade de Medicina na Praia Vermelha (1918) e o Instituto 

Nacional de Surdos em Laranjeiras (1915). Mas também se usavam os tons róseos: “A rosa é o emblema da 

arte, e cor de rosa a sua cor simbólica!”, exclamava Araújo Viana em 1915.
289

 

Em todo caso, o prédio estaria pintado em tom de amarelo por ocasião da segunda etapa de obras e dentre os 

trabalhos previstos para o ano de 1942 estavam a “substituição completa dos revestimentos das fachadas” e 

a “pintura geral do edifício principal”, sendo feitos, em 1941, apenas “retoques e caiação externa” (DASP, 

e.m. 1357, 30.6.1941). Nos trabalhos de recuperação de 2008, ao se decaparem camadas pictóricas e 

argamassas, revelaram-se, na seção direita, encasques de tijolos sobre a estrutura de pedra, aplicados 

provavelmente durante a segunda etapa de obras ao se proceder a retoques de pintura; tal fato explicaria, em 

parte, a diferença de tonalidades encontrada nas prospecções. A especificação de substituir todos os 

revestimentos, por outro lado, pode indicar intenção, já em 1942, de mudar a cor das fachadas. 

Ora, já vimos que, em 1937, instituíra-se, ainda sob inspiração do urbanismo de Agache, o novo Código de 

Obras do Distrito Federal (decreto 6.000, 1.7.1937 [BRANDÃO]), no qual se estabelecia (art. 184) que todos os 

projetos para construção ou reconstrução deviam ser submetidos à Divisão de Estética Urbana “a fim de serem 

examinados do ponto de vista estético, considerados isoladamente ou em conjunto com as construções 

existentes no logradouro e com os aspectos panorâmicos que possam ser interessados”; que “as fachadas 

de um edifício ou fachadas de vários edifícios constituindo um único motivo arquitetônico não poderão 

receber pinturas diferentes ou qualquer tratamento que perturbe a harmonia do conjunto” (art. 189), 

sendo “proibida a pintura das fachadas e demais paredes externas dos edifícios e seus anexos e dos muros 

de alinhamento, em branco, em preto ou em cores berrantes” (art. 190) [grifos nossos]. 

Hipoteticamente, seria relativamente fácil a observância do Código de Obras no que tange à composição 

cromática das fachadas; conforme já comentamos [ver 7, 8.4], a alegada ‘harmonia’ dos conjuntos 

arquitetônicos induzia a pintar tudo da mesma cor, a priori barateando custos e tornando mais rápida a 

execução das obras, mas tornando também as ruas artificialmente homogêneas. O decreto 6.000 vigorou até 

1970, sendo revogado pelo decreto “E” 3.800 (20.4.1970). 

É possível que a especificação de substituição completa dos revestimentos de fachada (1942) se relacione à 

legislação de 1937, datando da década seguinte, talvez, a primeira pintura rosa nos planos de fachada, corpos 

em avanço e pórtico, cuja frente e átrio tiveram molduras pintadas em branco, como contraste, alterando a 

composição. Em repinturas, as grades de mezaninos e as portas de ferro foram pintadas em tom de cinza-claro 

(como se fossem de madeira) e os condutores de águas pluviais, em tom de cor-de-rosa (como se fizessem 
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 O trecho transcrito está em Ernesto da Cunha de ARAÚJO VIANA, Das artes plásticas no Brasil em geral e na cidade do 

Rio de Janeiro em particular. In: Revista do IHGB, tomo LXXVII, parte II (1915). Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1916. 
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parte das paredes). Os elementos de ferro, importantes na modulação, ritmo e beleza da composição, foram 

destituídos de sua pureza plástica. Nada que uma pintura correta não possa restituir. 

Há notícia de que, em meados do século 20, vários prédios oficiais foram pintados de rosa 

[COUTINHO], talvez pela associação do estilo neoclássico com o tom cremoso e suave de ‘rosa 

Isabel’, em referência à princesa (ou à sua casa nas Laranjeiras), e que se desdobrou em várias 

tonalidades. Do amarelo em tom de terra com textura foi fácil passar ao rosa cremoso e a 

outros matizes de rosa com um pouco de azul, surtindo impressão de lilás ao se justapor ao 

bege do granito e ao cinza das portas e janelas. O efeito era ainda mais artificial por ter sido 

usada a tinta acrílica, desaconselhada também por não ser permeável.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prédio do IBC antes e durante a restauração. Fotos Claudia Girão, 2004 e 2008 

 

De resto, já observamos [ver 8.4] que a relação das cores de um edifício entre si, e com as cores do ambiente, é 

importante para entendermos a composição e seus significados simbólicos, pois, conforme apontou 

Rasmussen, a cor por vezes expressa o caráter de um edifício e o espírito que pretende transmitir. Porém, com 

toda a pesquisa que possamos empreender sobre os edifícios mais antigos, o reconhecimento de suas cores 

originais não deixa de ser mais imaginário do que científico: as cores das camadas pictóricas encontradas em 
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prospecções estão sempre modificadas, há poucos registros escritos sobre as cores empregadas 

particularmente em cada edifício e os depoimentos não são definitivos, pois cada pessoa tem uma memória 

visual e uma percepção cromática diferente. 

Quanto à composição do IBC, o granito bege, o amarelo terroso com textura das fachadas, o tom de cinza das 

folhas de janelas de madeira e a cor grafite ou brônzea do ferro coordenam-se com os tons dos pisos dos dois 

saguões a que se tem acesso pelo corpo em avanço na fachada lateral direita, que, sem o pórtico até 1937, 

haviam sido alçados à condição de entrada principal e representavam a transição do exterior para o interior do 

edifício. O arquiteto desenhou tipos diferentes de ladrilhos hidráulicos, com variação de matizes no mesmo 

grupo cromático, oferecendo efeito de mármores (ladrilhos franceses em preto-e-branco) e de cerâmicas 

(peças nacionais em tons de terra e cinza). 

As COMPOSIÇÕES INTERNAS, aliás, demonstram a intenção plástica de coordenação entre revestimentos e 

ornamentação que não chegou a ser completada. Comecemos pela PAVIMENTAÇÃO, que é um dos traços 

distintivos do design de Bethencourt e de sua criatividade ao criar belas composições sem dispor de materiais 

nobres como o mármore, previsto pelo menos no saguão principal, mas não utilizado. 

Em vários projetos, o arquiteto revelou especial atenção com o design dos pisos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Colégio Pedro II. Foto Luiz Augusto de Pinho, 1986 

 
Santa Casa de Misericórdia. Fotos Vera Voto, ant.2000 
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Palácio da praça do Comércio (interior) e 
Escola da Glória (pavimentação externa). 
Fotos Claudia Girão, 2008 e 2006 
 

 
 
 

Mesmo sem dispor do mármore, Bethencourt faz referência à renascença e a Palladio com mosaicos de 

ladrilhos hidráulicos (20 x 20cm) formando diferentes padrões geométricos. No primeiro saguão já citado (ala 

lateral direita), é um mosaico em tons de branco e cinza (na usual composição em cabouchon, também 

presente, em mármore, no Palácio da praça do Comércio), com cercaduras de meios-ladrilhos e de quadrados 

em disposição diagonal formando losangos em cinza, terra e terra queimada. Após o arco em cantaria, o 

saguão da escada de madeira tem o mesmo piso em branco e cinza e cercaduras de meios-ladrilhos em cinza e 

terra. 

 

 

 

 

 

 

Pavimentação na seção direita, 1º piso. 
Fotos Claudia Girão, 2004 e 2008 

 



INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT NA URCA... 

 

 
 

435 

 

Depois, em circulações e salas, há cinco padrões diferentes de mosaicos em preto-e-branco, de execução 

primorosa, todos formados a partir de diferentes posições de um único ladrilho hidráulico (20 x 20cm) com 

divisão em diagonal, metade preto, metade branco. A cercadura dos pisos é feita a partir de outro ladrilho 

hidráulico com grega de meandro em T; no Recolhimento de Santa Teresa o arquiteto usara composição 

semelhante. Os pisos são separados por soleiras de granito e em sua variedade e simplicidade refinada formam 

um conjunto dinâmico de grande força gráfica, que faz lembrar a optical art da década de 1960. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavimentação na seção direita, 1º piso. 
Fotos Fernanda Greppe e Claudia Girão, 2004 
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Pavimentação na seção 
direita, 1º piso. Foto Fernanda 
Greppe e Claudia Girão, 2004 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pavimentação na seção direita, 1º piso. 

Foto Claudia Girão, 2009 
 
 

 
 

 

Dentre estes pisos, o da sala da atual oficina de cerâmica 

(ala lateral) tem uma área quadrada, com cercadura em grega, que documenta o vão aberto, como parte do 

programa original, para atender ao 

funcionamento da antiga oficina de 

vassouras: o grande quadrado, hoje 

cimentado, era a abertura para acomodar os 

cabos de vassoura durante o acabamento 

[SANTOS-2]. 

 

 
Pavimentação na seção direita, 1º piso. 

Fotos Claudia Girão, 2004 



INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT NA URCA... 

 

 
 

437 

No corpo avançado dos fundos há mais dois padrões 

de piso em preto-e-branco, um deles com motivo e 

cercadura floral que se coordena com o desenho das 

grades de mezaninos pela presença de quadrifólio e 

círculos.  

Nas salas, há também pisos em tons de terra 

queimada (como o meio-ladrilho do primeiro saguão) 

e, nas circulações, ladrilhos hidráulicos vermelhos 

com rebaixos em branco na forma de cruz gamada e 

cercadura em placas lisas, cujo acabamento e 

presença na circulação da seção esquerda (e também 

no andar de cima, na soleira da porta ‘misteriosa’) 

fazem pensar em assentamento posterior à primeira 

etapa de obras, por ocasião da modificação da 

circulação interna no 1º piso (1931); o material pode 

ter sobrado dessas obras ou ainda estaria disponível 

no mercado no início da segunda etapa de obras 

(1937). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavimentação na seção direita, 1º piso. 
Fotos Claudia Girão, 2008 
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Nos pavimentos superiores, em circulações e salas, são de grande beleza e apuro os assoalhos encabeirados de 

peroba, pinho de Riga (então, de preço acessível) e outras madeiras enceradas, de corte perfeito em variadas 

larguras e compostas em jogo de claro-escuro.                                              

Pavimentação na seção direita, pisos superiores. Fotos Claudia Girão, 2004 

 

 

No Educandário de Santa Teresa, os corredores também têm assoalhos, sem, 

entretanto, a composição mais elaborada do IBC.  

 

Corredor do prédio do Educandário 
de Santa Teresa. Foto coleção EST 

 

No IBC, a complexidade do programa é sintetizada de modo racional levando em 

conta a escala humana, princípio cuja aplicação se vê na largura das portas (1,18m) 

e das circulações (3,35m na ala principal) internas que permitem trajetos em dois 

sentidos; os revestimentos de pisos e paredes definem com simplicidade e beleza 

os percursos, funcionando como orientadores visuais para pessoas de visão normal 
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ou reduzida, função também desempenhada pela verticalidade das portas (4,26m) ao longo dos corredores.
290

 

Nas alas da seção esquerda, foram colocadas tábuas corridas e granitina nas circulações, tacos de madeira nas 

salas e granito no saguão principal (2° piso); este saguão, o mais nobre, teria mosaicos de mármore. Além do 

ladrilho vermelho com rebaixos em branco, há ainda, na seção esquerda, pisos em cerâmica vermelha 

(circulação da ala lateral e banheiros) e branca (novos banheiros). No interior também se distinguem, assim, as 

duas etapas de construção pela própria pavimentação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavimentação na seção esquerda, pisos superiores e pavimentação vermelha na passarela. Fotos Claudia Girão, 2004 
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 As medidas são da seção direita, 2º piso. 



INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT NA URCA... 

 

 
 

440 

Durante a segunda etapa de obras, chegou-se a pensar, segundo o DASP (e.m. 1853, 2.8.1941), na substituição 

dos pisos de madeira da ala direita (2° e 3° pisos) por laje e pavimentação de concreto armado, solicitação que 

em tempos de orçamento apertado não foi (felizmente) autorizada, inclusive por estarem os pisos em bom 

estado, conforme informara a Divisão de Obras do MES. Os termos preservação e restauração ainda eram uma 

novidade em uma época em que os prédios antigos eram ‘velhos’ e qualquer modernização era bem-vinda. 

Com relação aos FORROS, a despeito de reformas nas instalações, inclusive a mais antiga, para transformação 

do sistema de iluminação a gás em elétrico, ainda se vê, na seção direita, o apurado acabamento do tabuado 

liso emoldurado por cornija de vários perfis e friso com envasaduras, cuja delicada modenatura, de gracioso 

efeito rendilhado à distância, será mais bem visualizada após a remoção das diversas camadas pictóricas 

superpostas. 

 

 

 

 

 

 

Sancas seção direita. Fotos Claudia Girão, 2004 

 

Quanto às PAREDES, que também apresentam espessuras diferentes conforme a etapa de construção, as cores 

são mais recentes. Em geral, acima do rodapé pintado na cor preta, as paredes estavam pintadas, em 2008, na 

cor branca, com faixa a meia-altura em tons de cor-de-rosa (1º e 2º pisos) e de cinza-claro (3º piso), solução 

que parece repetir, de forma estilizada, por transmissão oral, a pintura com barras decoradas de outros 

tempos. As paredes próximas ao auditório têm lambris de madeira. Segundo contaram a Antonio dos Santos, 

havia azulejos a meia-altura nas circulações, com ramagens azuis sobre branco, que lembravam os do Hospício 

de Alienados [SANTOS-2] — e, neste caso, imagina-se que tal revestimento possa ter existido, possivelmente, 

junto ao setor médico —; a combinação de desenho azul sobre fundo branco, tradição da azulejaria colonial, foi 

usada, com outras representações, no período neoclássico. 

Em fotografias do Museu do IBC, aparece em algumas salas a antiga pintura a óleo simples, a meia-altura, 

arrematada por barras com losangos ou motivos florais pintados a estêncil, sendo possível que prospecções 

estratigráficas revelem vestígios de pinturas em trompe l’oeil em paredes e também óvulos e outros ornatos de 

estuque em alguns frisos. 
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Ornatos e motivos a estêncil em frisos das salas. Fotos Museu IBC, 
anteriores a 1937 (detalhes) 
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Vestígios de camadas pictóricas amarelas, cinzas-azuladas e róseas nas paredes de salas na seção direita, 2º 
piso. Fotos Claudia Girão, 2004 e 2008 

Na Escola da Glória, a especificação de pintura indicava tetos e paredes ― à exceção das de estuque lustrado a 

fresco ― pintados com caiação a cola de pelica ou a óleo, em branco de Neve ou branco de Olieth, “para 

nunca amarelecerem”, nas palavras dos pintores Figueiredo & Braga (1874), mas algumas paredes seriam 

pintadas a óleo em cores lisas ou divididas em painéis lisos com molduras; os portais, socos e rodapés seriam 

pintados a óleo fingindo mármore, granito ou madeiras diversas “ao natural”, como o vinhático e o guarabu, e 

a seguir envernizadas com verniz inglês fino (no exterior, usava-se verniz mais espesso, que também servia 

para queimar, depois de raspados, os nós e tábuas resinosas antes da pintura) e as portas, janelas, divisões das 

latrinas e “ourinários” feitos de madeira mais barata seriam pintados em madeira fingida de nobre; para 

caixilhos e bandeiras internos, especificava-se o branco de Olieth. Em 

uma reforma na Secretaria do Império, a cargo de Bethencourt, as 

especificações (1874) eram semelhantes, acrescentando-se a 

forração, com papel, do grande salão e barras traçadas em paredes 

de cores lisas 

[BETHENCOURT-

9]. 

 
 
 
 

Rouparia na ala 
posterior direita e 

saguão (2° e 3° 
piso) na ala 

principal 
esquerda.                            

Fotos Claudia 
Girão, 2008 

 

No saguão central do 

1º piso, há tijolos de 

vidro (moderníssimos 

nos anos de 1930, estes talvez sejam 

mais recentes) e (claro) cobogós, 

também presentes no sobrado e em 

outros anexos. 
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Fotos Claudia Girão, 2008 

No saguão dos quatro corpos avançados nas extremidades das alas, seriam dispostas ESCADAS de madeira, das 

quais foram construídas as duas da seção direita. As escadas de madeira em formas audaciosas na composição 

dos lanços eram outro distintivo de Bethencourt da Silva, conforme se vê no Externato do Colégio de Pedro II. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Escada do Colégio Pedro II. Fotos Oscar Brito, 2000 

Dragão esculpido é suporte na escada da Escola de Santa 
Rita. Foto Vera Voto, ant.2000 

 

Na Escola da Freguesia de Santa Rita, um dragão esculpido, símbolo do império, sustenta a escadaria. No IBC, a 

escada, apoiada de um lado na parede, é 

mais singela, com guarda-corpo de 

balaústres e corrimão arrematado por 

pinha também de madeira, sendo de bela 

plasticidade a articulação dos lanços 

opostos (2º piso) com o corrimão 

torneado, a partir do primeiro lanço com 

degrau de convite de mármore. Os lanços, 

todos em madeira, são sustentados por 

modilhões corridos integrados à moldura 

dos forros que bem merecem 

prospecções estratigráficas. 
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Colégio Pedro II, escadaria. Foto Rick Alvin, 2004 
 
 
 
 
 
 
 

 
Escada de madeira do IBC, seção 

direita, ala da frente. Fotos 
Claudia Girão, 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Escada de madeira na 
ala da frente direita. 

Foto Claudia Girão, 2004 
(3ª foto) e 2008 
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Sobre o vão de cada escada de madeira, há uma 

CLARABÓIA retangular com desenhos geométricos 

formados por vidros translúcidos e coloridos nas 

cores verde, vermelho e azul, com quadrifólio central 

em composição com cantos em forma de ponta (à 

maneira heráldica) e cercadura em círculos; com 

outra representação, o motivo lembra as grades de 

janelas de porão devido à cercadura.  

 
Foto Claudia Girão, 2008 

Antonio dos Santos relata que sobre este caixilharia havia outra com 

vidros incolores e translúcidos por fora, em determinada ocasião 

removidos ou cobertos. O saguão das escadas ressente-se da falta 

desta iluminação zenital. 

As escadas da segunda etapa de obras são modernas, sendo a do 

saguão principal dividida em duas, uma em cada extremidade, 

solução que também faz pensar na possibilidade de ter sido 

semelhante a escadaria projetada para o pórtico. 

 

Foto Claudia Girão, 2008 

A PORTA da sala do saguão junto à escada de madeira, no 2º piso, é de madeira almofadada pintada em tom 

de cinza-claro; esta porta, de quase 5m, tem um grande painel de vidro colorido com caixilhos formando 

padrão geométrico e o painel é tão alto que parece redução chamá-lo de bandeira. Nas demais portas, a 

bandeira tem caixilho envidraçado dividido em duas partes, que foi retirado da maioria dos vãos, e algumas das 

portas receberam à frente das circulações um segundo par de folhas de menor altura. Há também altas portas 

almofadadas sem bandeira. As portas em geral estão 

pintadas em tom de cinza-claro, e algumas estão com as 

molduras pintadas recentemente na cor apelidada de ‘azul 

colonial’. No 3º piso e em parte do primeiro, as portas estão 

pintadas em tom de cor creme. Merecem prospecções. 

 
 

Foto Claudia Girão, 2004 
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Porta e janelas. Fotos Claudia Girão, 2004 e 2008 (1ª e ª fotos) 
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Em fotografias do antigo refeitório, veem-se bancadas individuais de mármore, de desenho simples e sem 

ornatos, para servir de apoio ao serviço de refeições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refeitório do Instituto. Foto Museu IBC, ant.1931 

 

Segundo Antonio dos Santos, havia nesse antigo refeitório uma grande PIA de mármore, da qual remanesce o 

frontão em arco de círculo com inscrição do ano de 1897, que, consta, corresponde ao da entrada de água no 

Instituto; o ano deve se referir a nova adução ou inauguração de instalações, pois a mudança do Instituto para 

o prédio ocorrera em 1891. 

 

Foto Claudia Girão, 2008 (recorte) 

 

De resto, é preciso refletir sobre uma prática aplicável aos 

prédios ‘antigos’ em geral. A modernização de instalações 

prediais e as mais simples obras de conservação são feitas, por 

vezes, sem considerar a preservação de elementos das paredes, forros e pisos internos e mesmo das fachadas, 

fato que evidencia a importância de considerar qualquer edifício como um todo, ao se fazer um serviço parcial, 

sendo indispensável a presença de profissional habilitado com este olhar. É mais fácil e mais barato destruir 
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que preservar, e somente um olhar sensível pode equilibrar modernização e preservação, sobretudo quando 

aquele que faz o serviço quer se desincumbir logo da tarefa contratada, sem se preocupar com o resto. 

As LUMINÁRIAS internas acompanharam a mudança do sistema de iluminação a gás para elétrico e há registro 

fotográfico de lustres antigos com quatro mangas florais pendentes, trocados, nas circulações e nas salas, por 

sistema de estrutura aparente com aparelhos de iluminação 

fluorescente quase direta, para compensar os altos pés-direitos. No 

saguão, as luminárias, registradas em fotos anteriores a 1994, 

receberam lâmpadas fluorescentes, sinal dos tempos modernos de 

economia de energia elétrica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto Claudia Girão, 2004 

Prédio principal. Fotos Museu IBC, 
ant.1931 (detalhes) 

 
 

Próximo ao sobrado do IBC, há, no jardim, um pequeno poste de iluminação de ferro 

fundido, em forma de coluna com fuste estriado da base até o meio e capitel ornado 

de óvulos. O equipamento foi assentado sobre alto pedestal acomodado sobre base 

trapezoidal e é possível que date do início do século 20, sendo levado para este local 

por ocasião da construção do sobrado; foi registrado em foto (1952) no local onde 

ainda se encontra. 

 
 
 
 
 
 

 
Jardim do sobrado. 

Foto Claudia Girão, 2008 
(detalhe) 
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Foto José Francisco da Silva, 1952 

Os GRADIS parecem ter sido instalados pouco após a mudança 

do Instituto para o edifício ainda em obras. Bethencourt já não 

acompanhava os trabalhos e as compras de material eram 

feitas diretamente pela direção do IBC, mas é possível que o 

arquiteto tenha deixado desenhos dos gradis, como fez com 

pisos, escadas e outras partes do edifício.
291

 Isto explicaria o 

fato de parte dos gradis ainda hoje existentes se coordenarem 

com outros elementos de ferro fundido da primeira etapa de 

obras: as hastes dos gradis são arrematadas por flor-de-lis e os mainéis são 

em tubo facetado semelhante aos condutores de águas pluviais, mas com 

base em forma de ânfora e coroamento torneado, sendo ambos adornados 

com motivos fitomórficos. 

 
 
 

Gradis do IBC. Fotos 
Claudia Girão, 2004 e 

2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mainéis dos gradis 

do Educandário de Santa Teresa 

                                           
291

 É natural pensar que alguns destes trabalhos tenham sido feitos por antigos alunos do Liceu de Artes e Ofícios atuantes 

no mercado, e há muitos nomes nas faturas [ver 6.1] e nas folhas de pagamento de operários [BETHENCOURT-9] que 
poderiam ser pesquisados. Mas não há como ter certeza, pois no incêndio do prédio do Liceu (1893) foram queimados os 
registros de alunos até aquela data [BIELINSKI-3] e é possível que também desenhos de projetos de Bethencourt, como o do 
Instituto dos Meninos Cegos. 
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e da Escola da Glória. 
Fotos Claudia Girão, 2008 (detalhe) e 2006 

Esse gradil tem forte parentesco com outros projetos de Bethencourt (Escola da Glória, Recolhimento de Santa 

Teresa), circunstância que leva a pensar em design do arquiteto (que costumava desenhar e mandar fundir as 

peças), embora se deva considerar a hipótese, até mais sensata se o gradil não ficou pronto no tempo de 

Bethencourt, de que fosse um dos modelos disponíveis no mercado. Há notícias de gradeamento em 1893, 

quando foram adquiridos 50 kg de chapa galvanizada para forrar os portões e 15 kg de tinta a óleo (zarcão) 

para grades e portas [ver 6.1]; o gradil poderia ser anterior a este ano. 

Em 1908, nas obras preparatórias para a Expo 1908, houve um remanejamento de todos os gradis ao longo da 

então praia da Saudade que se tornaria avenida dos Estados; os gradis na frente do jardim do IBC foram 

recuados, sendo reduzida a área ajardinada, conforme indica a planta (heliografia) existente no Arquivo Geral 

da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Em uma cópia reprográfica localizada pelo IBC vê-se o gradil sobre a 

amurada fronteira ao edifício pela metade, com marcos de cantaria, notando-se ainda, na cornija do corpo 

avançado do prédio, a tipografia com o nome da instituição, hoje no alto do pórtico. No jardim da frente, o 

pequeno pavilhão, depois demolido, devia servir ao recreio dos alunos como opção ao pátio, pois a foto data 

provavelmente de época em que o resto do terreno estava arrendado. O mesmo se vê na foto de Malta, na 

qual, entretanto, não parece haver, ainda, tipografia na fachada. 

 

 
Prédio do IBC ainda incompleto, com gradil na frente. Foto sem identificação de autor e sem data, arquivo IBC 
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Prédio do IBC ainda incompleto, com gradil na frente. Foto Augusto Malta, 1912 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prédio do IBC 
com gradil 
recolocado na 
frente do 
jardim e da 
escadaria, 
sobre o soco 
de granito 
(restauração 
de 2008). 
Foto Cleiton 
Lages, 2010  
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Ao lado e acima, prédio do IBC 
com gradil recolocado na frente 
do jardim e da escadaria, sobre o 
soco de granito (restauração de 
2008). A recolocação possibilitou 
a remoção do gradil que estava 
fechando o átrio, conforme se vê 
nas fotos abaixo. Fotos Claudia 
Girão, 2004 e 2009, e S. 
Castellano, ant.1994, arquivo IBC 
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Na planta Patrimônio do governo federal situado na Avenida Pasteur [MJNI-2], talvez contemporânea à 

construção do sobrado (1920-1926), figura o desenho do gradil na frente do prédio principal e na frente e 

lateral da “casa do diretor” (sobrado) com cotas e outras indicações. Em agosto de 2008, o gradil descrito 

encontrava-se, com os mesmos marcos, na posição desenhada nesta planta, 

mas apenas na frente e na lateral do sobrado; não havia grades sobre a 

amurada fronteira ao prédio principal, recolocado, no mesmo ano, durante as 

obras de restauração. Nesta planta, ainda se vê representada a antiga estação 

de bondes e bagagens (estação Benjamin Constant), construída em 1908 e 

demolida nos anos de 1950 [ver 4],   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PATRIMÔNIO DO GOVERNO FEDERAL SITUADO NA AVENIDA PASTEUR, DESENHO 00993 (imagem rotacionada) 
Serviço de Obras do Ministério da Justiça e Negócios Interiores 
[L.A.?] Rodrigues Pereira, s.d., Arquivo Nacional 
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Quanto aos portões, há dois de ferro. O primeiro, que aparece na foto anterior, tem parte inferior em chapa 

plana e parte superior curvilínea, com volteios, rosetas e outros motivos fitomórficos, encimada por pequena 

flor-de-lis. O segundo parece ser de 

fatura diferente do primeiro: tem 

arremate retilíneo e uma cartela 

elíptica na chapa plana inferior 

(talvez para disposição de número) 

com cercadura em motivos 

fitomórficos, arremate superior e 

inferior trilobado e extremidades 

com flores-de-lis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portões do IBC e, ao lado, detalhe do portão do antigo 
Recolhimento de Santa Teresa. 

Fotos Claudia Girão, 2004 e 2008 
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Como os demais elementos de 
ferro, os portões foram 
pintados em tom de cinza-
claro, ao invés de grafite. Aqui 
se veem o portão e o gradil na 
avenida Pasteur, próximos á 
rua Xavier Sigaud. 
Foto Claudia Girão, 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As grades internas de salas e circulações foram colocadas em 1891 ou logo depois [ver 6] e devem ter sido 

executadas por profissional contratado diretamente pelo Instituto. Há outros gradis mais recentes no interior e 

no exterior, esses últimos com terminação em ponta de lança, fechando o outro acesso pela avenida Pasteur, 

próximo à rua Xavier Sigaud, e Antonio dos Santos conta que gradis colocados na época de João Alfredo Braga 

(1938-1947) foram depois transpostos para os fundos. 

O portão lateral nos fundos, na rua Xavier Sigaud, é bem 

diferente dos demais. A portada guarnecida por portão 

de ferro com padrão em semicírculos, ladeada por 

nichos, recuada em relação ao alinhamento e com 

numeração própria (número 151) na rua Doutor Xavier 

Sigaud, pode ser anterior a 1937 e ter sido aproveitada 

na segunda etapa de obras; consta que o antigo Sport 

Club Brazil, que arrendara parte do terreno até a década 

de 1930, tinha seu acesso por um portão lateral (então, 

exclusivo do clube) que dava para esta rua [REZENDE]; 

provavelmente se trata da mesma portada, cujo traçado 

revela certa influência da arquitetura neocolonial. Após 

a saída do Sport Club Brazil, o Colégio Universitário usou 

o espaço e deve ter usado esta entrada separada da 

entrada do IBC, na avenida Pasteur. Mas também pode 

ser um portão mais recente. 

Vista externa do portão lateral, na rua Xavier Sigaud. 
Foto Claudia Girão, 2008 
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Com relação aos JARDINS, havia o recreio dos alunos e o contato com a natureza em um mundo que deveria 

ser autossuficiente, ou quase; o jardim foi uma necessidade, trazendo perfumes de flores e de frutos e 

produtos de horticultura que eram consumidos e, em épocas remotas, também vendidos em tabuleiros na rua, 

como relata Antonio dos Santos. As hortas e pomares, os animais de criação e os pequenos galpões, mesmo 

circunscritos, até a década de 1930, ao terreno não arrendado à volta do prédio principal incompleto, 

conferiam ao conjunto institucional, certamente, um aspecto de chácara, ainda hoje perceptível para quem 

caminha pelo terreno. Não se seguiu, ali, a propensão de áreas urbanas centrais como na Casa da Moeda e no 

solar do barão de Itamaraty, onde o pátio interno, com lagos e esculturas, ganhou status de jardim frontal das 

ville renascentistas sem a vegetação característica. 

Com a construção pela metade, a entrada principal ficou sendo pela lateral, na fachada direita (leste), e o corpo 

avançado assumiu ares de pórtico, com tipografia e tudo. O jardim 

frontal estendeu-se para o lado, com o plantio de oitis. De resto, a 

entrada transferida para a lateral já era uma tendência na segunda 

metade do século 19 e até 1920, quando, diz Nestor Goulart Reis 

Filho, observa-se “a transformação progressiva dos pavilhões 

externos de serviço das chácaras em edículas, o desaparecimento 

progressivo de hortas e pomares — às vezes, a sua redução quase 

simbólica a uma jabuticabeira ou a um canteiro de alfaces — e, de 

modo geral, a transferência, para os jardins e todos os espaços 

externos, dos antigos preconceitos de fachada e hierarquia dos 

espaços, da 

arquitetura 

tradicional”. 

 

 

 

 

 

 

 
Jardins do IBC. 

Fotos arquivo IBC, 2004 (ao lado) e Claudia Girão, 2008 
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Jardins do IBC. Fotos Claudia Girão, 2008 e 2004 (3ª foto) 

 

Os oitis ao longo da fachada lateral direita (leste) do prédio 

principal, plantados a partir de 1904, aparecem exuberantes na 

foto de Braz anterior a 1920 e hoje há várias árvores em plena 

florescência, apesar da projeção de sombras do sobrado e 

também do anexo atrás dele, onde a grama não vicejou mais. Mas 

ali perto, palmeiras elevam-se acima dos telhados. Neste grande 

jardim informal, as espécies vegetais plantadas em várias épocas 

merecem catalogação e tratamento fitossanitário periódico. 

Mantém-se a imponente mangueira junto à fachada posterior do 

prédio principal. A presença da mangueira, aliás, revela uma 

inclinação contrária à tendência das últimas décadas do século 19, 

pois era uma das árvores que, na maioria dos jardins de 

residências mais abastadas, era desprezada naquela época, como lembra Freyre (e Reis Filho, que também o 

cita) ao mencionar a nova europeização brasileira e a vergonha de ostentar, no jardim, árvores asiáticas já 

aclimatadas. Os frutos dessas árvores, “saboreados às escondidas” nas casas [FREYRE], no Instituto eram e 

ainda podem ser colhidos no próprio terreno. 
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Jardins e prédio principal do IBC. 

Fotos Claudia Girão, 2008 e 2014 3ª e 4ª fotos) 
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Fotos Leandro Pimentel, 2001 (1ª foto) e Claudia Girão, 2008 

 

 

 

 

9.3  CONTINUUM 

 

A natureza fez neste lugar, em tempos modernos, certas coisas que em tempos ancestrais seriam atribuídas à 

passagem marota de Hermes, como a visão agreste de um telhado que poderia inspirar um quadro a Tarsila do 

Amaral. Coisa de passarinhos, pois, como em qualquer jardim, em meio a vozes de crianças no recreio das 

aulas, a silêncios e a um ar quase atemporal, os pássaros também nos brindam com seus cantos e voam entre 

as árvores e até entre os andaimes, indiferentes às obras de restauração que revelaram no edifício um lirismo 

escondido pelos anos e uma beleza insuspeitada de muito requinte e simplicidade por debaixo das camadas 

pictóricas. 

 

CLAUDIA MARIA GIRÃO BARROSO     |     arquiteta e urbanista do IPHAN    |    outubro 2014 



INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT NA URCA... 

 

 
 

461 

r e f e r ê n c i a s 

 

 

AB’SÁBER, Aziz Nacib. A região da Guanabara, do Rio a Niterói: um patrimônio da humanidade. Texto. São Paulo: 2000 

 

ABREU, Maurício. A cidade, a montanha e a floresta. Texto. Rio de Janeiro, 2000. O autor cita como nota de referência do 

trecho aqui transcrito: “Mauricio A. Abreu. Reconstruire une histoire oubliée: Origine et expansion initiale des favelas 

de Rio de Janeiro. Genèses, 16, juin 1994, 45-68.  Publicado em português: Reconstruindo uma história esquecida:  

Origem e expansão inicial das favelas do Rio de Janeiro. Espaço & Debates, 14 (37), 1994, 34-46” 

 

ABREU [2], Antonio Izaías da Costa. Antigo prédio da Praça da República, nº26. João Rodrigues Pereira de Almeida — barão 

de Ubá. In: ACAN Informa, informativo da Associação Cultural do Arquivo Nacional n.9. Coordenação Jeannette 

GARCIA. Acesso (dez.2010) em <www.portalan.arquivonacional.gov.brMedia/Informa_ACAN _9.pdf> 

 

ALBERS, Josef. La interaccion del color. 5ªed. Madrid: Alianza Editorial, 1985 

 

ALBERTI, Leon Battista. De re aedificatoria. Prólogo de Javier RIVERA. Madri: Ediciones Akal, 1991, 2007 

 

_________ [2]. ed. por MARTIN, Jean. L’Architecture et Art de bien bastir du Seigneur Leon Bapstiste Albert, Gentilhomme 

Florentin, divisée en dix livres, traduicts de Latin en Françoys, par deffunct Jan Martin, Parisien, nagueres Secretaire du 

Reverendissime Cardinal de Lenoncourt. Paris, Jacques Kerver, 1553 [escr. 1452, 1ªimpr. 1485] 

 

ALMEIDA, Maria da Glória de Souza. Depoimentos orais da ex-aluna, professora e vice-diretora do IBC, ago.2004 a ago. 

2008 

 

ÁLVARES DE AZEVEDO, José. O Instituto dos Meninos Cegos de Paris: Sua História, e Seu Método de Ensino, por J. Guadet, 

traduzido por José Álvares de Azevedo. Rio de Janeiro: Tipografia de F. de Paula Brito, 1851. Prefácio do tradutor. In: 

Revista Brasileira para Cegos 2004, edição comemorativa do sesquicentenário de fundação do Instituto Benjamin 

Constant. Rio de Janeiro: IBC, 2004. 

 

AMARAL, Cláudio Silveira. A cidade como obra de arte: o Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro, Rui Barbosa e John 

Ruskin. Acesso (jul.2008) em <www.casaruibarbosa.gov.br/dados/DOC/artigos/sobre_rui_barbosa/FCRB_Claudio 

SilveiraAmaral_ACidade_como_Obra_de_Arte.pdf> 

 

AMOUR/Associação dos Moradores da Urca. Prefeitura e União Europeia entregam obras em comunidade na Urca. In: 

Jornal AMOUR n° 162, abr.2004. Acesso (mai.2005) em <www.urca.net/amourabr2004.htm> 

 

AN/Arquivo Nacional. Code Departamento Administrativo do Serviço Público — DASP/1932 a 1961. Texto introdutório 

 

_________ [2]. Histórico. Acesso (dez.2010) em <www.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm? sid=3 

 

ANDRADE, Mário de. Paulicéia Desvairada. Dezembro de 1920 a dezembro de 1921. São Paulo: Casa Mayença, 1922, 

reimpressão na Caixa Modernista, Jorge SCHWARTZ (org.). São Paulo/Belo Horizonte: Edusp, Imprensa Oficial de SP & 

Editora UFMG, 2003 

 

_________ [2]. O artista e o artesão. In: O baile das quatro artes. São Paulo: Martins Ed., 1963. 

 

ARAÚJO, Maurício Thomaz de. O Rio de Janeiro e seus prédios escolares públicos. Acesso (out.2010) em <www.brasilcult. 

pro.br/cartofilia/escolas/escolas01.htm> 

 

ARGAN, Giulio Carlo. História da arte como história da cidade. São Paulo: Martins Fontes, 1998 [4ªed.; 1ªed. 1984] 

 



INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT NA URCA... 

 

 
 

462 

ARIMATHÉA, José de. Depoimento oral do padre da Paróquia de Nossa Senhora de Copacabana sobre frase em latim citada 

em carta de Benjamin Constant, set.2004 

 

ARTIGAS, João Batista Vilanova. Caminhos da arquitetura. Org. Rosa ARTIGAS e José Tavares Correia de LIRA. São Paulo: 

Cosac Naif, 2004 

 

ATELIÊ Azulejaria. Projeto social de confecção de painéis de azulejos. Acesso (mai.2008) em <www.ceramicanorio.com/ 

conhecernorio/azulejaria/azulejaria.html> 

 

AZEVEDO, Manuel Duarte Moreira de. O Rio de Janeiro: sua história, monumentos, homens notáveis, usos e curiosidades. 

3ªed. Rio de Janeiro: Brasiliana, 1969 [1ªed.: 1878] 

 

B. [Francisco Joaquim Bethencourt da Silva (atrib.)]. Chronica Artistica. Os Srs. Agostinho da Motta e Joaquim Lopes de 

Barros Cabral. Publicado na Revista Brazil Artístico, tomo II, Rio de Janeiro: Typ. Imparcial, 1857. In: Revista Brazil 

Artístico. Revista da Sociedade Propagadora das Bellas-Artes do Rio de Janeiro (Nova Phase). Rio de Janeiro: Typografia 

Leuzinger, 1911 

 

_________ [2]. Chronica Artistica. Publicada na Revista Brazil Artístico, tomo III, Rio de Janeiro: Typ. Imparcial, 1857. In: 

Revista Brazil Artístico. Revista da Sociedade Propagadora das Bellas-Artes do Rio de Janeiro (Nova Phase). Rio de 

Janeiro: Typografia Leuzinger, 1911 

 

B.&M. [Francisco Joaquim Bethencourt da Silva e Domingos Jacy Monteiro (atrib.)]. Chronica Artistica. Publicada na Revista 

Brazil Artístico, tomo IV, Rio de Janeiro: Typ. Imparcial, 1857. In: Revista Brazil Artístico. Revista da Sociedade 

Propagadora das Bellas-Artes do Rio de Janeiro (Nova Phase). Rio de Janeiro: Typografia Leuzinger, 1911 

 

BARATA, Mário. Manuscrito inédito de Lebreton ― Sobre o estabelecimento de dupla Escola de Artes no Rio de Janeiro, em 

1816. In: Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional n° 14. Rio de Janeiro: DPHAN, 1959 

 

BARATA [2], Cau. O Palacete Conde da Barca. Rio de Janeiro, *1811-†1937. Documentário, 2.6.2010. Acesso (dez.2010) em 

<www.youtube.com/watch?v=_TnfFMpm-do> 

 

BARBOSA, Francisco de Assis. Nominata. In: Aparência do Rio de Janeiro, Gastão CRULS. 3ªed. Rio de Janeiro: José Olympio, 

1965 

 

BARBOSA [2], Maria de Lourdes de Melo. Informações da pesquisadora e educadora do Museu Villa-Lobos sobre o 

Conservatório de Canto Orfeônico no prédio do IBC, jun. e ago.2005 

 

BARBOSA [3], Ruy. O desenho e a arte industrial. Discurso pronunciado no Liceu de Artes e Ofícios em 23.11.1882. Acesso 

(nov.2009) em <www.casaruibarbosa.gov.br/dados/DOC/ artigos/rui_barbosa/FCRB_ Barbosa_ODesenho_e_a_Arte 

Industrial.pdf> 

 

BARRETO, Paulo Thedim. Casas de Câmara e Cadeia. In: Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional nº 11. Rio de 

Janeiro: DPHAN, 1947 

 

BARROS, Álvaro Paes de. O Liceu de artes e ofícios e seu fundador, depoimento histórico no primeiro centenário da grande 

instituição. Rio de Janeiro: Serv. graf. IBGE, 1956 

 

BARROSO, Hélio. Na Praia da Saudade: A História do Iate Clube do Rio de Janeiro. 1920/2005. Rio de Janeiro: Ediouro, 2005 

 

BARROZO, Z. Habitações de Operários I, II, III. Lausanne/Suíça, junho 1886. In: Revista de Engenharia nº 143, 14.8.1886 e nº 

144, 14.9.1886. Rio de Janeiro: Typ. Central, 1886 

 



INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT NA URCA... 

 

 
 

463 

Barsa. Enciclopédia Barsa Eletrônica, 2002 

 

BELLUZO, Ana Maria de Moraes. O Brasil dos Viajantes. vol.III. A Construção da Paisagem. São Paulo: Metalivros; Salvador: 

Odebrecht, 1994 

 

BENCHIMOL, Jaime Larry. A modernização do Rio de Janeiro. In: O Rio de Janeiro de Pereira Passos: uma cidade em questão 

II, Giovanna Rosso DEL BRENNA (org.). Rio de Janeiro: Index, 1985 

 

BERREDO, Hilton. A Cor. Pesquisa e texto. Rio de Janeiro: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro/RIOARTE, 1990. 
 

BETHENCOURT DA SILVA, Francisco Joaquim. Cartas e ofícios manuscritos, dirigidos a Benjamin Constant [os documentos 

são identificados no texto ou nas notas de referência]. In: Microfilmagem de documentos originais referentes ao 

Imperial Instituto dos Meninos Cegos. Fotogramas (FG) em arquivo TIF. Rio de Janeiro: FCRB, 1994 

 

_________ [2]. Folhas dispersas (fragmentos). Rio de Janeiro: Dias da Silva Júnior, 1878 

 

_________ [3]. Vulgaridade da arte. O poeta e o artista, a poesia e a arte, a arte e o artista. Rio de Janeiro: Lombaerts, 1884 

 

_________ [4]. Discurso recitado perante os membros fundadores da Sociedade Propagadora das Bellas-Artes do Rio de 

Janeiro, no dia da sua organização em 23 de novembro de 1856. Publicado na Revista Brazil Artístico, tomo I, Rio de 

Janeiro: Typ. Imparcial, 1857. In: Revista Brazil Artístico. Revista da Sociedade Propagadora das Bellas-Artes do Rio de 

Janeiro (Nova Phase). Rio de Janeiro: Typografia Leuzinger, 1911 

 

_________ [5]. Discurso pronunciado na segunda sessão preparatória da Sociedade Propagadora das Bellas-Artes do Rio de 

Janeiro, em 28 de novembro de 1856. Publicado na Revista Brazil Artístico, tomo I, Rio de Janeiro: Typ. Imparcial, 1857. 

In: Revista Brazil Artístico. Revista da Sociedade Propagadora das Bellas-Artes do Rio de Janeiro (Nova Phase). Rio de 

Janeiro: Typografia Leuzinger, 1911 

 

_________ [6]. A arte e os artistas. Publicado na Revista Brazil Artístico, tomo VII, 1º trimestre, 25.3.1911. In: Revista Brazil 

Artístico. Revista da Sociedade Propagadora das Bellas-Artes do Rio de Janeiro (Nova Phase). Rio de Janeiro: Typografia 

Leuzinger, 1911 

 

_________ [7]. Projeto para o estabelecimento da Repartição da Assistência Pública, na Tijuca (planta de situação), s.d., 

assinada por Bethencourt da Silva, século 19 (projeto de F. J. Bethencourt da Silva). Série Ministério da Justiça e 

Negócios Interiores do Arquivo Nacional 

 

_________ [8]. Planta do 1º pavimento das Escolas Públicas da Freguesia de Santo Antonio – 1872 (projeto de F. J. 

Bethencourt da Silva). Série Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas do Arquivo Nacional 

 

_________ [9]. Relatórios, ofícios, projetos, anotações e documentos anexos do arquiteto [os documentos são identificados 

no texto ou nas notas de referência]. Série Ministério da Justiça e Negócios Interiores do Arquivo Nacional 

 

_________ [10]. Allocução. Dirigida ao Sr. Conselheiro Euzebio de Queirós Coutinho Mattoso Camara, presidente da 

Sociedade Propagadora das Bellas-Artes do Rio de Janeiro, antes de encerrar-se a sessão da inauguração da mesma 

Sociedade. Publicada na Revista Brazil Artístico, tomo III, Rio de Janeiro: Typ. Imparcial, 1857. In: Revista Brazil 

Artístico. Revista da Sociedade Propagadora das Bellas-Artes do Rio de Janeiro (Nova Phase). Rio de Janeiro: Typografia 

Leuzinger, 1911 

 

_________ [11]. Carta ao Dr. Sizenando Carneiro da Cunha, 30.12.1904. Coleção Diversos/SDH/ Bethencourt da Silva, do 

Arquivo Nacional 

 



INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT NA URCA... 

 

 
 

464 

BIELINSKI, Alba Carneiro. Educação profissional no século XIX — Curso Comercial do Liceu de Artes e Ofícios: um estudo de 

caso. s.d. Acesso (out.2004) em <www.senac.br/ informativo/BTS/263/ boltec263e.htm> 

 

_________ [2]. Vila Isabel – projeto urbanístico de Bethencourt da Silva. In: Resumos pré-selecionados do VIII Seminário de 

História da Cidade e do Urbanismo, Sessão 1, Memória do urbanismo. Niterói, 20.4.2004. Na Revista Vitruvius. Acesso 

(set.2004) em <http://vitruvius.com.br/evento/q2/evento467a.asp> 

 

_________ [3]. Depoimento oral da historiadora, out.2008 e dez.2010 

 

_________ [4]. O Liceu de Artes e Ofícios — sua história de 1856 a 1906. Acesso (dez.2010) em <www.dezenovevinte.net/ 

ensino_artistico/liceu_alba.htm> 

 

BLONDEL, Jacques-François. Cours d'Architecture ou Traité de la Decoration, Distribution & Construction des bâtiments; 

contenant les leçons données em 1750, & les années suivantes, par J. F. Blondel, Architecte, san son École des Arts. 

Publicado com admissão do autor, por R. Seis tomos (o último volume é começado por Blondel e continuado por Pierre 

Patte). Paris: Desaint, 1771-1777 

 

_________ [2]. De la distribution des maisons de plaisance, et de la decoration des édifices en general. Dois tomos. Paris: 

Charles-Antoine Jombert, 1737-1738 

 

BNF/Bibliothèque Nationale de France. Fichas catalográficas. Acesso (nov.2010) em <www.gallica.bnf.fr> 

 

BORGNIS, J.-A [Giuseppe Antonio Borgnis, Joseph Antoine Borgnis]. Traité élémentaire de construction apliquée a 

l’architecture civile… Par M. J.-A Borgnis, engénieur, et member de plusieurs académies. Paris: Bachelier, 1823 

  

BOUTRY, Philippe. Certezas e Descaminhos da Razão Histórica. In: Passados Recompostos: campos e canteiros da História, 

Jean BOUTIER & Dominique JULIA (org.). Trad. Marcella MORTARA & Anamaria SKINNER. Rio: Ed. UFRJ & Ed. FGV, 1998 

 

BRAGA, João Alfredo Lopes. Principais realizações ocorridas no Instituto Benjamin Constant durante o decênio de 1930-

1940. Relatório do diretor do IBC, nov. 1940, Arquivo IBC 

 

BRANDÃO, Alonso Caldas. Código de Obras e legislação complementar; Decreto 6.000 de 1º.7.1937. Rio de Janeiro: A. 

Coelho Branco, 1954 

 

BRAUDEL, Fernand. Escritos sobre a História. Trad. J. GUINSBURG & Tereza Cristina Silveira da MOTA. Coleção Debates. 

2ªed. São Paulo, Perspectiva, 1992 

 

BRUAND, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 1981 

 

BURCKHARDT, Jacob. A cultura do renascimento na Itália: um ensaio. Trad. Sérgio TELLAROLI. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2009 [1ª ed. Die Kultur der Renaissance in Italien, 1860] 

 

BURNS, Howard. Andrea Palladio (1508-1580). No site do Centro Internacional de Estudos Andrea Palladio / CISAPALLADIO. 

Acesso (ago.2009) em <www.cisapalladio.org/cisa/doc/bio_e.php> 

 

CALABI, Donatella. A cidade do primeiro Renascimento. Coleção Debates. Tradução e notas de Maria BARDA. São Paulo: 

Perspectiva, 2008 

 

CALMON, Pedro. História de D. Pedro II. Tomo primeiro. Rio de Janeiro: José Olympio ; Brasília: INL, 1975 

 

CAMPOFIORITO, Quirino. História da Pintura Brasileira no Século XIX. Rio de Janeiro: Pinakotheke, 1983 

 



INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT NA URCA... 

 

 
 

465 

CARDEMAN, David & CARDEMAN, Rogério Goldfeld. O Rio de Janeiro nas alturas. Rio de Janeiro: Mauad, 2004 

 

CARDOSO, Rafael. A Academia Imperial de Belas Artes e o Ensino Técnico. In: Revista 19&20, Rio de Janeiro, v.III, n.1, 

jan.2008. Acesso (nov.2010) em <http://www.dezenovevinte.net/ensino_artistico/rc_ ebatecnico.htm> 

 

CARRAZZONI, Maria Elisa (coord.). Guia dos Bens Tombados. Rio de Janeiro: Expressão e Cultura, 1980 

 

CASTRO, Celso. A Proclamação da República. Coleção Descobrindo o Brasil. Rio de Janeiro: Zahar, 2000 

 

CASTRO [2], Adler Homero Fonseca. Comentário oral do historiador do IPHAN, out.2004 

 

CASTRO [3], Rosana Costa Ramalho. O gosto acadêmico e o ensino das artes: o juízo perceptivo da população na cidade do 

Rio de Janeiro no início do século XIX. Acesso (dez.2010) em <www.imagenseevidencias.com.br.pdf/o%20agosto%20 

acad%EAmico%20e%20o%20ensino%20das%20artes.pdf> 

 

CAVALCANTI, Carlos. Dicionário Brasileiro de Artistas Plásticos. vol. 3 e 4. Brasília: MEC/INL, 1977 e 1980 

 

CAVALCANTI [2], Nireu Oliveira. Arquitetos e engenheiros: sonho de entidade desde 1798, Rio de Janeiro: CREA-RJ, 2007 

 

_________ [3]. Araújo Porto Alegre e o patrimônio arquitetônico do Rio de Janeiro. In: Revista Museologia e Patrimônio, 

vol.I, nº1, jul.-dez.2008. Acesso (dez.2010) em <http://revistamuseologiaepatrimonio.mast.br/index.php/ppgpmus> 

 

CISAPALLADIO/Centro Internacional de Estudos Andrea Palladio. Fotografias de Pino Guidolotti. Acesso (ago.2009) em 

<www.cisapalladio.org/cisa/doc/bio_e.php> 

 

CERQUEIRA, Jonir Bechara. Depoimentos orais do professor e antigo diretor do IBC que lá ingressou como aluno em 1953, 

ago.2004 a ago.2008 

 

CHARTON, Édouard (editor). Le Magazin Pittoresque. Dix-neuvième année, 1851. Paris: Typographie de J. Best, 1851 

 

_________ [2]. Le Magazin Pittoresque. Vingtième année, 1852. Paris: Typographie de J. Best, 1852 

 

CHEVALIER, Jean & GHEERBRANT, Alain. Dicionário de Símbolos. Rio de Janeiro: José Olympio, 1993 

 

CHEVREUL, Eugène. Da lei do contraste simultâneo da cores e da disposição dos objetos coloridos (capítulo 2), 1839. In: A 

pintura — vol. 9: O desenho e a cor. De Jacqueline LICHTENSTEIN (org.). São Paulo: Ed.34, 2006 

 

CHIARELLI, Tadeu. Arte Internacional Brasileira. São Paulo: Lemos-Editorial, 1999 

 

CHIAVARI, Maria Pace. As transformações urbanas do século XIX. In: O Rio de Janeiro de Pereira Passos: uma cidade em 

questão II, Giovanna Rosso DEL BRENNA (org.). Rio de Janeiro: Index, 1985 

 

CCAPA/Companhia Caminho Aéreo do Pão de Açúcar. Bondinhos do Pão de Açúcar: uma história de amor ao Rio. 

Documentário em VHS. Direção de André BUARQUE DE HOLANDA e Samir ABUJAMRA. Rio de Janeiro: Elektra Filmes, 

s.d. 

 

COLIN, Silvio. Sobre o ecletismo na arquitetura (I). 1.9.2006. In: Revista Vivercidades. Acesso (out.2009) em 

<www.vivercidades.org.br/publique222/cgi/cgilua.exe/sys/ start.htm?infoid=1105&sid=21> 

 

CONDE, Antonio João Menescal. Benjamin Constant Botelho de Magalhães: o brasileiro. In: Revista Benjamin Constant, Ano 

4, n° 9, jun.1998. Rio de Janeiro: IBC, 1998 

 



INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT NA URCA... 

 

 
 

466 

_________ [2]. I Campeonato Mundial de Futebol de Salão para Cegos e Deficientes Visuais. In: Revista Benjamin Constant, 

Ano 4, n° 10, set.1998. Rio de Janeiro: IBC, 1998 

 

_________ [3]. Instituto Benjamin Constant 144 anos: a realidade de hoje. In: Revista Benjamin Constant, Ano 4, n° 10, 

set.1998. Rio de Janeiro: IBC, 1998 

 

CONFEA/Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Transcrição do Termo de Abertura do Livro do Mérito. 

Acesso (jul.2008) em <www.confea.org.br/publique/cgi/ cgilua.exe/sys/start.htm?infoid= 1350&pai=4&sid=207&sub= 

197&tpl=printerview> 

 

CONSTANT Botelho de Magalhães, Benjamin. Relatórios, ofícios, projetos, anotações e rascunhos manuscritos do diretor do 

Instituto [os documentos são identificados no texto ou nas notas de referência]. In: Microfilmagem de documentos 

originais referentes ao Imperial Instituto dos Meninos Cegos. Fotogramas (FG) em arquivo TIF. Rio de Janeiro: FCRB, 

1994 

 

_________ [2]. Relatórios e ofícios manuscritos do diretor do Instituto [os documentos são identificados no texto ou nas 

notas de referência]. Série Educação do Arquivo Nacional 

 

CORONA, Eduardo & LEMOS, Carlos. Dicionário da Arquitetura Brasileira. 21ªed. São Paulo: Edart, 1972 

 

COSTA, Lucio. Considerações sobre Arte Contemporânea. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, 1952 

 

_________ [2]. Documentação Necessária. In: Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e Nacional n° 1. Rio de Janeiro: 

SPHAN, 1937 

 

_________ [3]. Arquitetura/Lucio Costa. 3ªed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2005 

 

_________ [4]. A alma dos nossos lares. Artigo no jornal A Noite. Rio de Janeiro: 19.3.1924. Apud Maria Lúcia Bressan 

PINHEIRO, O pensamento de John Ruskin no debate cultural brasileiro dos anos 1920, ref. A Noite. In: Revista 19&20, 

Rio de Janeiro, v.III, n.4, out.2008. Acesso (set.2007) em <www.dezenovevinte.net/ arte%20decorativa/ 

mlbp_ruskin.htm> 

 

_________ [5]. Pareceres de tombamento do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. In: Lucio Costa: Documentos de 

Trabalho, de José PESSÔA (org.). Rio de Janeiro: IPHAN, 1999 

 

COSTA [6], Nelson. Rio de ontem e de hoje. Coleção Estácio de Sá. Rio de Janeiro: Leo Ed., 1958 

 

COUTINHO, Vera Lúcia da Silva. Depoimento oral da antiga professora e filha dos antigos professores do IBC Maria Renda 

da Silva e Francisco José da Silva, que residiu em 1952 e 1953 no sobrado onde funciona a direção, ago.2004 e jul.2008 

 

CRULS, Gastão. Aparência do Rio de Janeiro. Coleção Rio 4 Séculos, vol.2, tomo II. 3ªed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1965 

 

CUNHA, Antônio Geraldo da. Dicionário Etimológico Nova Fronteira da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

1997 [9ª impressão, 1ª edição julho 1982] 

 

CZAJKOWSKI, Jorge (org.). Do Cosmógrafo ao Satélite – Mapas da cidade do Rio de Janeiro. Catálogo da exposição de 

mesmo nome. Texto de Celso CASTRO; legendas de Alberto TAVEIRA. Centro de Arquitetura e Urbanismo do Rio de 

Janeiro. Rio de Janeiro: PCRJ/Centro de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, 2000 

 

_________ (org.) [2]. Guia da arquitetura colonial, neoclássica e romântica no Rio de Janeiro. Verbetes de Claudia S. 

Rodrigues de CARVALHO, Gustavo ROCHA-PEIXOTO, José PESSÔA, Mauro ALMADA, Roberto CONDURU, Sérgio 



INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT NA URCA... 

 

 
 

467 

TREITLER, fotos Vera VOTO. Rio de Janeiro: Casa da Palavra & PCRJ/Centro de Arquitetura e Urbanismo do Rio de 

Janeiro, 2000 

 

_________ (org.) [3]. Guia da arquitetura eclética no Rio de Janeiro. Verbetes de Alberto TAVEIRA e Mauro ALMADA, fotos 

Vera VOTO. Rio de Janeiro: Casa da Palavra & PCRJ/Centro de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, 2000 

 

DA COSTA, Cláudio Luís. Exposição do Estado do Imperial Instituto dos Meninos Cegos no ano de 1858 pelo seu Diretor Dr. 

Claudio Luiz da Costa. Relatório impresso na Typ. Imp. e Const. de J. Villeneuve e Comp., 1858. In: Microfilmagem de 

documentos originais referentes ao Imperial Instituto dos Meninos Cegos. Fotogramas (FG) em arquivo TIF. Rio de 

Janeiro: FCRB, 1994 

 

DALPIAN, Rodrigo. Automóvel Club do Brasil. Acesso (dez.2010) em <www.sortimentos.com/rj/rio-de-janeiro-passeios-

automovel-clube-brasil.htm> 

 

DAMAZIO, Sylvia F. Retrato social do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: EdUERJ, 1996 

 

DASP/Departamento Administrativo do Serviço Público. Exposições de Motivos dirigidas pelo Presidente do DASP ao 

Presidente da República ou ao Ministro da Educação e Saúde. Rio de Janeiro, 1940-45 [os documentos são 

identificados no texto ou nas notas de referência]. Documentos do Fundo DASP (série Edifícios Públicos e Material) do 

Arquivo Nacional (DASP 364 a 368) 

 

DEBRET, Jean-Baptiste. Viagem pitoresca e histórica ao Brasil. Trad. Sérgio MILLIET. Belo Horizonte: Itatiaia, 1978 

 

DEL BRENNA, Giovanna Rosso (org.). O Rio de Janeiro de Pereira Passos: uma cidade em questão II. Rio de Janeiro: Index, 

1985 

 

DEL VECCHIO, Bil Adolfo José. Materiais de Construção. Rio de Janeiro: [ed.?], 1884. 

 

DGPC/Departamento Geral de Patrimônio Cultural e Departamento Geral de Documentação e Informação Cultural, 

Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. URCA, construção e permanência de um 

bairro. Pesquisa histórica, iconográfica e texto: Mário AIZEN. Coleção Bairros Cariocas. Rio de Janeiro: 

PCRJ/SMC/DGPC, 1988. O DGPC é a atual Subsecretaria Municipal de Patrimônio Cultural, Intervenção Urbana, 

Arquitetura e Design 

 

DORIA, Luiz Gastão d'Escragnolle. Memória histórica do Colégio de Pedro Segundo, 1837-1937. Reedição do original de 

1937. Comissão de Atualização da Memória Histórica do Colégio Pedro II, Roberto Bandeira ACCIOLI... et al. Brasília: 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, 1997 

 

DOU/Diário Oficial da União. Jornais período 1889-2005. Os documentos são identificados no texto ou nas notas 

 

DUQUE Estrada, Luiz Gonzaga. A arte brasileira. Rio de Janeiro: H. Lombaerts, 1888. Texto com ortografia atualizada. Acesso 

(dez.2010) em <www.dezenovevinte.net/> 

 

DURAND, Jean-Nicholas-Louis. Recueil et parallèle des édifices de tout genre, anciens et modernes: remarquables par leur 

beauté, par leur grandeur, ou par leur singularité, et dessinés sur une même Echelle, Paris: Imprimerie de Gillé fils, s.d. 

[1799 ou 1800] 

 

_________ [2]. Précis des leçons d’architecture données à l’École royale polytechnique, Paris: pelo autor, 1809 

 

EBA/Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Museu D. João VI. Acervo arquivológico, 

BETHENCOURT, conteúdo (descrição). Ofício do diretor da AIBA (4.8.1870) solicitando ao professor de Arquitetura, 

Francisco Joaquim Bethencourt da Silva, orçamento de obras de instalações (encanamento a gás, melhoramento das 



INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT NA URCA... 

 

 
 

468 

latrinas) ; Ofício do diretor da AIBA (6.6.1871) solicitando ao professor de Arquitetura, Francisco Joaquim Bethencourt 

da Silva, orçamento de substituição de piso de sala (lajedo de louça por assoalho) conforme proposta do professor de 

Estatuária ; Ofício do diretor da AIBA (28.8.1872) informando que o professor de Arquitetura Francisco Joaquim 

Bethencourt da Silva está indo a Petrópolis uma ou duas vezes por mês para acompanhar as obras no palácio Imperial 

e servir, gratuitamente, na Casa Imperial ; Parecer assinado por Ernesto Gomes Moreira Maia, João Maximiniano 

Mafra e Francisco Joaquim Bethencourt da Silva (20.9.1881), da Seção de Arquitetura da Academia, sobre as obras de 

construção de um sobrado no prédio da Academia, a cargo do engenheiro Antonio de Paula Freitas ; Carta de 

Bethencourt (13.8.1890) ao diretor da Academia, comunicando sua nomeação para o cargo de diretor das obras do 

Ministério do Interior. Acesso (dez.2010) em <www.museu.eba.ufrj.br/web-inf/src/listaArquivo.asp> 

 

_________ [2]. Acervo arquivológico, BETHENCOURT e Auguste Henri Victor Grandjean de MONTIGNY, conteúdo 

(descrição). Proposta de Bethencourt (5.2.1864) para que se concedam à AIBA os trabalhos de Grandjean de Montigny 

que estão nos arquivos ou na secretaria do Senado e o projeto da estátua eqüestre do fundador do Império que se 

encontram na Câmara Municipal ; Ofício (23.11.1889) do diretor da Academia a Bethencourt, solicitando que sejam 

enviados os desenhos arquitetônicos de Grandjean, comprados à sua viúva, para uso da Academia ; Carta de 

Bethencourt (27.12.1889) ao diretor da AIBA, comunicando que os desenhos arquitetônicos de Grandjean, usados em 

suas aulas durante o tempo em que exerceu o cargo de professor de Arquitetura, foram devolvidos ao secretário da 

Academia ; Requerimento de Emílio César Ramos (21.3.1888), aluno matriculado na aula de Arquitetura, pedindo 

trancamento de matrícula, por saber do pedido de jubilação do professor da cadeira, Francisco Bethencourt da Silva ; 

Carta de Jorge Mirandola Júnior ao diretor da Academia, em que pede, como também os alunos de Arquitetura 

(16.3,1882 [provavelmente, 16.3.1888]), a reparação da saída de Francisco Joaquim Bethencourt da Silva, do referido 

curso . Acesso (dez.2010) em <www.museu.eba.ufrj.br/web-inf/src/listaArquivo.asp> 

 

EIC/Enciclopédia Itaú Cultural. Artes Visuais. Verbete Liceu de Artes e Ofícios. Acesso (mar.2008) em 

<www.itaucultural.org.br/apliExternas/enciclopedia_IC/ index.cfm?fuseaction=instituicoes _texto&cd_verbete=5368>  

 

EL-JAICK Andrade, Débora. Os intelectuais na reforma do Estado Imperial: as trajetórias de Araújo Porto Alegre e Gonçalves 

Dias. IV Simpósio Nacional Estado e poder: intelectuais. Universidade Estadual do Maranhão, São Luís, 2007. Acesso 

(dez.2010) em <www.outrostempos.uema.br/curso/estado_poder/1.pdf> 

 

EM/Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Histórico. Acesso (nov.2010) em 

<www.musica.ufrj/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=64> 

 

EP/Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. História da Escola Politécnica. Acesso (nov.2010) em 

<www.poli.ufrj.br/politecnica_historia.php> 

 

ERMAKOFF, George (coord.). Rio de Janeiro 1900-1930: uma crônica fotográfica. Rio de Janeiro: G. Ermakoff Casa Editorial, 

2003 

 

EST/Educandário Santa Teresa. História Educandário. Acesso (nov.2010) em 

<www.educandariosantateresa.com.br/2009/07/historia-educandario-santa-teresa.html> 

 

FABES/Faculdade Béthencourt da Silva. Revista da Fabes. Edição especial – Liceu de Artes e Ofícios 150 anos. Textos de Alba 

Carneiro BIELINSKI. Rio de Janeiro: Fabes, nov.2006 

 

FBN/Fundação Biblioteca Nacional. Indicações catalográficas de fotografias, gravuras e outros documentos. Acesso 

(out.2009-dez.2010) em <http://bndigital.bn.br/> 

 

FCRB/Fundação Casa de Rui Barbosa. Microfilme de documentos originais referentes ao Imperial Instituto dos Meninos 

Cegos. Pesquisa de Francisco Mendes Lemos (IBC), microfilmagem realizada pelo Laboratório de Microfilmagem da 

Fundação Casa de Rui Barbosa. Manuscritos do período 1868-1889 (originais no Museu Casa de Benjamin Constant). 

760 fotogramas (FG) em arquivo TIF. Rio de Janeiro: FCRB, 25 a 30.11.1994 



INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT NA URCA... 

 

 
 

469 

 

FERNANDES, Cybele Vidal Neto. A Pintura nas exposições gerais da Academia Imperial das Belas Artes. Acesso (out.2004) 

em <www.historia.uff.br/labhoi/modules/ rmdp/uploads/Sep06YobcGUFo_pe6-1.pdf> 

 

FERRARI, Paula (org.). Manoel de Araujo Porto-Alegre: Discurso pronunciado na Academia das Belas Artes em 1855, por 

ocasião do estabelecimento das aulas de matemáticas, estéticas, etc. In: Revista 19&20, Rio de Janeiro, v.III, n. 4, out. 

2008. Acesso (dez.2010) em <http://www.dezenovevinte.net/txt_artistas/ mapa_1855_discurso.htm>. 

 

FERRAZ, Luís Pedreira do Couto. Cartas e ofícios manuscritos do ministro e secretário de Estado dos Negócios do Império 

[os documentos são identificados no texto ou nas notas de referência]. In: Microfilmagem de documentos originais 

referentes ao Imperial Instituto dos Meninos Cegos. Fotogramas (FG) em arquivo TIF. Rio de Janeiro: FCRB, 1994 

 

FERREIRA, Felix. Bellas Artes, estudos e apreciações. Rio de Janeiro: Baldomero Carqueja Fuentes: 1885 

 

FERREZ, Gilberto. O Rio antigo do fotógrafo Marc Ferrez. Paisagens e tipos humanos do Rio de Janeiro, 1865-1918. São 

Paulo: Ex Libris, 1985 

 

_________ [2]. Parecer de tombamento do Pão de Açúcar. Rio de Janeiro: IPHAN, 14 de junho de 1973 

 

FIGUEIREDO, Pedro Américo de. Relatório apresentado ao Governo Imperial pelo Representante do Brasil no Congresso 

Internacional para a proteção dos Monumentos e Obras de Arte. Paris, 30 de julho de 1889. Seção de Manuscritos da 

Fundação Biblioteca Nacional 

 

FREITAS, Bernardo Ribeiro de. Grandjean e a arquitetura brasileira. Publicado na Revista Brazil Artístico, tomo VII, 1º 

trimestre, 25.3.1911. In: Revista Brazil Artístico. Revista da Sociedade Propagadora das Bellas-Artes do Rio de Janeiro 

(Nova Phase). Rio de Janeiro: Typografia Leuzinger, 1911 

 

FREYRE, Gilberto. Sobrados e mucambos. 5ª ed. Rio de Janeiro: José Olympio; Brasília: MEC/INL, 1977 

 

_________ [2]. Casas de residência no Brasil  Introdução. In: Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional nº 7, Rio 
de Janeiro: MES/IPHAN, 1943. Também em Arquitetura Civil I. Textos escolhidos da Revista do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional. São Paulo: FAUUSP e MEC/IPHAN, 1975. 

 

FRIDMAN, Fania. Donos do Rio em nome do Rei. Uma história fundiária da cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar & Garamond, 1999 

 

GALVÃO, Alfredo. Obras no antigo edifício da Academia Imperial de Belas Artes. In: Revista do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional n° 15. Rio de Janeiro: DPHAN, 1961 

 

GAMA-ROSA Costa, Renato da; PESSOA, Alexandre de Souza; RIBEIRO, Cristina. Restauração do Refeitório Central. 

Comunicação em seminário do DOCOMOMO. Cita-se como referência Um Lugar para a Ciência: a formação do campus 

de Manguinhos, de Benedito T. OLIVEIRA (coord.), Renato G. R. COSTA e Alexandre José de Souza PESSOA. Rio de 

Janeiro: Ed. Fiocruz, 2003. Acesso (nov.2010) em <www.docomomo.org.br/seminario%206%20pdfs/Renato%20da%20 

Gama-Rosa%20Costa%20e%20Alexandre%20Pessoa.pdf> 

 

GASHE / Glasgow School of Art. Corporate biography. Acesso (nov.2010) em <www.gashe.ac.uk> 

 

GERSON, Brasil. História das Ruas do Rio: e de sua liderança na história política do Brasil. Rio de Janeiro: Lacerda Ed., 2000 

[1ªed.: 1954] 

 

GINZBURG, Carlo. O fio e os rastros: verdadeiro, falso, fictício. São Paulo: Companhia das Letras, 2007 

 



INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT NA URCA... 

 

 
 

470 

GIORGIO Martini, Francesco di. Trattato de Architettura Civile e Militare. Estrato dall’opera intitolata: Trattato de 

Architettura Civile e Militare di Francesco di Giorgio Martini, ora per la prima volta pubblicato per cura di S.E. Il Cav. 

Cesare Saluzzo, com ilustrazioni e note, per servire alla storia dell’arte militare italiana. 2 vol. Prefácio Ai lettori do 

arquiteto Carlo PROMIS. Torino: Tipografía Chirio e Mina, 1841 [escr. c.1482-1492] 

 

GIRÃO Barroso, Claudia Maria. O Pão de Açúcar (Sugar Loaf). In: Format and Content of Nomination — Rio de Janeiro: Sugar 

Loaf, Tijuca Forest and the Botanical Gardens. Rio de Janeiro: MinC & MMA, 2002 

 

_________ [2]. Baía de Guanabara: arquitetura e paisagem na defesa da entrada. Texto. Rio de Janeiro: 2014 

 

_________ [3]. Quinta da Boa Vista: cerco ao jardim romântico de Apolo. Texto. Rio de Janeiro: 2013 

 

_________ [4]. Mito e fato na relação do prédio que sediou o Museu do Índio com o antigo Palácio Leopoldina, no Rio de 

Janeiro: contribuição ao estudo de casos. Texto. Rio de Janeiro: 2013 

 

_________ [5]. Apontamentos sobre proteção de bens imóveis. Texto. Rio de Janeiro: 2012, revisto 2013 

 

GOETHE, Johann Wolfgang. Doutrina das cores (1810).  Apresentação, tradução, seleção e notas de Marco GIANOTTI. São 

Paulo: Nova Alexandria, 1993 

 

GOMBRICH, Ernst. H. A História da Arte. 16ªed. Trad. Álvaro CABRAL. Rio de Janeiro: LTC, 1999 

 

GOMES, Augusta Cyrillo. Entrevista a Silvana CATTE (Roma), da Revista Época, edição 129, de 6.11.2000. In: Itália. Choque 

Azul. Acesso (out.2008) em <http://epoca.globo.com/ edic /20001106/mundo2a.htm> 

 

GRAEL, Lars. Entrevista do iatista no programa Conexão Roberto D’Ávila, TVE/Rede Brasil, 22.10.2004 

 

GUSMÃO, Sady Cardoso de. Ofício 148/1932, do diretor do IBC ao ministro da Educação e Saúde Pública, 1932, Arquivo IBC 

 

_________ [2]. Instituto Benjamin Constant — 1854-1936. Relatório do diretor do IBC, 1937, Arquivo IBC 

 

HILDEBRANDT, Ana Cristina. A Vocação do IBC. In: Revista Brasileira para Cegos 2004, edição comemorativa do 

sesquicentenário de fundação do Instituto Benjamin Constant. Rio de Janeiro: IBC, 2004 

 

HILDEBRANDT [2], Hercen Rodrigues Torres. Depoimentos orais do professor do IBC que lá ingressou como aluno em 1946, 

ago. e set.2004 

 

HOIRISCH, Marisa. Palácio Universitário — materiais e técnicas construtivas. In: Seminário Memória, documentação e 

pesquisa: universidade e os múltiplos olhares de si mesma, de Antonio José Barbosa de OLIVEIRA (org.) Rio de Janeiro: 

UFRJ, 2007 

 

IBC/Instituto Benjamin Constant. Instituto Benjamin Constant - 150 Anos. Rio de Janeiro: Fundação Cultural Monitor 

Mercantil, 2007 

 

_________ [2]. Revista Brasileira para Cegos. Ano III, n° 20, dez.1944. Rio de Janeiro: IBC, 1944 

 

_________ [3]. Documento Histórico da Doação do Terreno ao Imperial Instituto dos Meninos Cegos, hoje Instituto 

Benjamin Constant (anexo ao Ofício N. 349, de 17-07-1962, do diretor do Museu Imperial de Petrópolis). Cópia - 

Mordomia da Casa Imperial — Registros De Decretos — 1857-1889, Livro 37, Página 104 — Registro N. 665 — Maio-

14-1872. In: Revista Brasileira para Cegos. Ano XXI, n° 132, set.1962. Rio de Janeiro: IBC, 1962 

 

_________ [4]. Revista Brasileira para Cegos. Ano XXXI, n° 245-246, fev.-mar.1972. Rio de Janeiro: IBC, 1972 



INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT NA URCA... 

 

 
 

471 

 

_________ [5]. Revista Benjamin Constant. Edição comemorativa de 150 anos do Instituto Benjamin Constant. Periódico. 

Rio de Janeiro: MEC-IBC, setembro 2004 

 

_________ [6]. Relatórios, ofícios e documentos anexos do diretor do Instituto [os documentos são identificados no texto 

ou nas notas de referência]. Série Ministério da Justiça do Arquivo Nacional 

 

_________ [7]. Revista Benjamin Constant, Ano 4, n° 10, set.1998. Rio de Janeiro: IBC, 1998 

 

_________ [8]. Documento de 1903 tirado da cópia manuscrita página 1 e 2 Museu do IBC / Termo pelo qual o Ministro da 

Justiça e Negócios Interiores concede, provisoriamente, à Companhia Assucareira Parayba Sergipe, para comunicação 

direta entre a sua propriedade, na Praia da Saudade e o litoral, um terreno do Instituto Benjamin Constant, cedendo a 

mesma Companhia ao Instituto, também provisoriamente, terrenos que lhe pertencem e estão situados ao fundo do 

dito estabelecimento. 

 

IME/Instituto Militar e Engenharia. Histórico do IME. Acesso (jul.2010) em <www.ime.eb.br/index,php?option=com_ 

content&view=article&id=30&Itemid=64> 

 

ISRAEL, Samuel Rubin. Origem, fundação e fatos da história do Iate Club do Rio de Janeiro. Acesso (ago.2008) em 

<www.icrj.com.br/historia/his.htm> 

 

JARDIM, Rachel. Prefácio. In: URCA, construção e permanência de um bairro. Coleção Bairros Cariocas. Departamento Geral 

de Patrimônio Cultural. Rio de Janeiro: PCRJ/SMC/DGPC, 1988 

 

JB/Jornal do Brasil. Benjamin Constant luta agora pelo patrimônio. Rio de Janeiro: 16.1.1987 

 

_________ [2]. Matéria publicada por ocasião do falecimento de Bethencourt da Silva, 7.9.1911, transcrita por Álvaro Paes 

de BARROS (O Liceu de artes e ofícios e seu fundador, depoimento histórico no primeiro centenário da grande 

instituição. Rio de Janeiro: Serv. graf. IBGE, 1956) 

 

JC/Jornal do Commercio. Coroação e sagração de D. Pedro II. In: Jornal do Commercio de 20 de julho de 1841. Transcrição 

com atualização ortográfica por José Eduardo de Oliveira BRUNO, 2004. Acesso (dez.2010) em 

<www.genealogiafreire.com.br/jeo_coroacao_e_sagracao_de_pedro_ii.htm> 

 

KANDINSKI, Wassily. Do espiritual na arte e na pintura em particular. São Paulo: Martins Fontes, 1996 

 

KOCH, Wilfried. Dicionário dos estilos arquitetônicos. Trad. Neide Luzia de REZENDE. São Paulo: Martins Fontes: 2004 

 

LAEMMERT, Eduardo Von & SAUER, Arthur. Almanak administrativo, mercantil e industrial do Rio de Janeiro para 1892. O 

almanaque foi criado por Laemmert e reorganizado por Sauer. Rio de Janeiro: Companhia Typographica do Brazil, 1892 

 

LAO/Liceu de Artes e Ofícios. Histórico. Acesso (out.2004) em <www.liceudearteseoficios.com.br> 

 

LEDOUX, Claude-Nicolas. L’architecture considerée sous Le rapport de l’art, des moeurs et de la legislation; par C. N. Ledoux. 

Tomo primeiro. Paris: chez l’auteur (imprimerie de H. L. Perronneuau), 1804 

 

LEMOS, Edison Ribeiro. In Memoriam. In: Revista Brasileira para Cegos 2004, edição comemorativa do sesquicentenário de 

fundação do Instituto Benjamin Constant. Rio de Janeiro: IBC, 2004 

 

LEMOS [2], Miguel. O Novo Código de Posturas Municipais. Ofício ao Sr. Ministro do Interior por Miguel Lemos. Rio de 

Janeiro, na sede do Apostolado Positivista do Brasil, 13 de Aristóteles de 102/10 de março de 1890 

 



INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT NA URCA... 

 

 
 

472 

LEMOS, Francisco Mendes & FERREIRA, Paulo Felicíssimo. Instituto Benjamin Constant — Uma História Centenária. Pesquisa 

de Francisco Mendes LEMOS com redação final de Paulo Felicíssimo FERREIRA. In: Revista Benjamin Constant, Ano I, n° 1, 

set.1995. Rio de Janeiro: IBC, 1995 

 

LIGHT. Belle époque. Acesso (mar.2005) em <www.light.com.br/foster/web/instituto/historico/belle> 

 

LOOS, Adolf. Ornament and crime: selectec essays, Riverside, California: Ariadne Press, 1998 [1ª ed. 1908] 

 

LOUZEIRO, José. Urca: o bairro sonhado. Coleção Cantos do Rio. Rio de Janeiro: Relume Dumará: Prefeitura do Rio, 2000 

 

M. [Domingos Jacy Monteiro (atrib.)]. Chronica artística. Publicada na Revista Brazil Artístico, tomo V, Rio de Janeiro: Typ. 

Imparcial, 1857. In: Revista Brazil Artístico. Revista da Sociedade Propagadora das Bellas-Artes do Rio de Janeiro (Nova 

Phase). Rio de Janeiro: Typografia Leuzinger, 1911 

 

_________ [2]. Chronica artística. Publicada na Revista Brazil Artístico, tomo VI, Rio de Janeiro: Typ. Imparcial, 1857. In: 

Revista Brazil Artístico. Revista da Sociedade Propagadora das Bellas-Artes do Rio de Janeiro (Nova Phase). Rio de 

Janeiro: Typografia Leuzinger, 1911 

 

MACEDO, Joaquim Manuel de. Um passeio pela cidade do Rio de Janeiro. Rio, Belo Horizonte: Garnier, 1991 

 

MACEDO SOARES, Joaquim Mariano de. Carta do diretor do IBC a Evaristo Xavier da Veiga, engenheiro de obras do 

Ministério de Instrução Pública, Correio e Telégrafos, 26.2.1891 

 

MAGNO OLIVEIRA, Érica Deslandes. Depoimentos da diretora do IBC, ago.2004 a ago.2008 

 

MARIA, Eliane. Favela Vip na Urca — Vila Benjamin Constant já tem 500 moradores. In: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro: JB, 

6.9.1999. Acesso (dez.2004) em <www.favelabairro.vpg. com.br/report/vip.html> 

 

MAURÍCIO, Augusto. Templos Históricos do Rio de Janeiro. Biblioteca Militar, vol. CXII e CXIII. Rio: Laemmert, 1946 

 

MAYER, Ralph. Manual do Artista. São Paulo: Martins Fontes, 2006 

 

MELLO, Jesuíno da Silva. Esclarecimentos prestados pelo Diretor do I.B.C, sobre o arrendamento de uma parte do terreno 

do mesmo Inst. 23.11.1917, Arquivo IBC 

 

_________ [2]. Ofício s.n do diretor do IBC, dirigido ao diretor geral da Diretoria do Interior do Ministério da Justiça e 

Negócios Interiores, s.d. In: Relatório apresentado ao Presidente da República pelo Ministro Dr. Joaquim Ferreira 

Chaves, Arquivo IBC 

 

MHN/Museu Histórico Nacional. A coleção fotográfica Juan Gutierrez. Indicações catalográficas de fotografias de Juan 

GUTIERREZ. Disco a laser para computador. Organização Lia Sílvia Peres FERNÁNDEZ. Rio de Janeiro: MHN, 2006 

 

MICT/Ministério da Instrução, Correios e Telégrafos. Relatório. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1891. Coleção da 

Fundação Biblioteca Nacional, Brasil. Os documentos são identificados no texto ou nas notas 

 

MI/Ministério do Interior. Relatórios. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1891-1892. Coleção da Fundação Biblioteca 

Nacional, Brasil. Os documentos são identificados no texto ou nas notas 

 

MJNI/Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Termo pelo qual o Ministro da Justiça e Negócios Interiores concede, 

provisoriamente, à Companhia Assucareira Parayba Sergipe, para comunicação direta entre a sua propriedade, na 

Praia da Saudade e o litoral, um terreno do Instituto Benjamin Constant, cedendo a mesma Companhia ao Instituto, 



INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT NA URCA... 

 

 
 

473 

também provisoriamente, terrenos que lhe pertencem e estão situados ao fundo do dito estabelecimento. Rio de 

Janeiro, 1903. Cópia no Museu do IBC (documento do Arquivo Nacional) 

 

_________ [2]. Patrimônio do Governo Federal situado na Avenida Pasteur. Instituto dos Cegos. Planta nº 0099 do Serviço 

de Obras, desenho de L. A. Rodrigues Pereira, s.d. (c. 1920). Série Ministério da Justiça e Negócios Interiores do 

Arquivo Nacional 

 

_________ [3]. Relatórios. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1893-1930. Coleção da Fundação Biblioteca Nacional, Brasil. 

Os documentos são identificados no texto ou nas notas 

 

MNI/Ministério dos Negócios do Império. Relatórios. Rio de Janeiro: Typographia Nacional e Imprensa Nacional, 1872-1889. 

Coleção da Fundação Biblioteca Nacional, Brasil. Os documentos são identificados no texto ou nas notas 

 

MONTEIRO, Domingos Jacy Monteiro. Discurso recitado na sessão solene da inauguração da Sociedade Propagadora das 

Bellas-Artes do Rio de Janeiro, em 20 de janeiro de 1857. Publicado na Revista Brazil Artístico, tomo III, Rio de Janeiro: 

Typ. Imparcial, 1857. In: Revista Brazil Artístico. Revista da Sociedade Propagadora das Bellas-Artes do Rio de Janeiro 

(Nova Phase). Rio de Janeiro: Typografia Leuzinger, 1911 

 

MONTIGNY, Auguste Grandjean de & FAMIN, Auguste. Architecture toscane, ou palais, maisons, et autres édifices de la 

Toscane, mesurées et dessinés par A. Grandjean de Montigny et A. Famin, architects, ancienne pensionnaires de 

l’Académie de France, a Rome. Paris: Imprimerie de P. Didot L’Ainé, 1815 

 

MORAES, Roberto Menezes de. Antigo prédio da Praça da República, nº26. João Rodrigues Pereira de Almeida ─ barão de 

Ubá. In: ACAN Informa, informativo da Associação Cultural do Arquivo Nacional n.8. Coordenação Jeannette GARCIA. 

Acesso (dez.2010) em <www.portalan.arquivonacional.gov.brMedia/Informa_ACAN _N8-2008-26-03.pdf> 

 

MORRIS, William. Art and Socialism. In: The William Morris Internet Archive. Acesso (nov.2010) em 

<www.marxists.org/archive/morris/works/1884/as/as.htm> 

 

_________ [2]. Manifesto of the Society for the Protection of Ancient Buildings (S.P.A.B.). In: William Morris. Art and 

architecture: essays 1870-1884. Maryland/USA: Wildside Press, 2003 [escr.1877] 

 

MRA/Musée Royal des Arts. Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture et gravure, des Artistes vivans, 

exposés au Musée Royal des Arts, le 1.
er

 Novembre 1814. Paris: Dubray, Imprimeur du Musée Royal des Arts, 1815 

 

NASCENTES, Antenor. Efemérides Cariocas. Coleção Vieira Fazenda, vol.II. Rio de Janeiro: Brasiliana, 1965 

 

NAVES, Rodrigo. A Forma difícil: ensaios sobre arte brasileira. 2ªed. São Paulo: Ática, 1997 [1ªed.: 1996] 

 

NORONHA SANTOS, Francisco Agenor. Instituto Benjamin Constant. Texto datilografado. Arquivo Central Noronha 

Santos/IPHAN, Rio de Janeiro, s.d. 

 

OLIVEIRA, João Alfredo Corrêa de. Ofícios manuscritos do ministro e secretário de Estado dos Negócios do Império [os 

documentos são identificados no texto ou nas notas de referência]. In: Microfilmagem de documentos originais 

referentes ao Imperial Instituto dos Meninos Cegos. Fotogramas (FG) em arquivo TIF. Rio de Janeiro: FCRB, 1994 

 

_________ [2]. Ofícios manuscritos do ministro e secretário de Estado dos Negócios do Império [os documentos são 

identificados no texto ou nas notas de referência]. Série Educação do Arquivo Nacional 

 

_________ [3]. Relatorio apresentado à Assembléa Geral Legislativa em additamento ao de 8 de maio de 1872 pelo Ministro 

e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio Dr. João Alfredo Corrêa de Oliveira [1ª sessão da 15ª Legislatura]. Rio 

de Janeiro, Typographia Nacional, 1872 



INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT NA URCA... 

 

 
 

474 

 

_________ [4]. Relatorio apresentado à Assembléa Geral Legislativa na quarta sessão da décima quinta Legislatura pelo 

Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio Dr. João Alfredo Corrêa de Oliveira. Rio de Janeiro, 

Typographia Nacional, 1875 

 

OLIVEIRA, João Vicente Ganzarolli de. Arte e visualidade: a questão da cegueira. In: Revista Benjamin Constant. Ano 4, n° 

10, set.1998. Rio de Janeiro: IBC, 1998 

 

PACINI, Paulo. Rio Antigo. Jornal do Brasil. A Rua da Cartomante. Acesso (dez.2010) em <www.jblog.com.br/rioantigo.php? 

itemid=20693> 

 

PALLADIO, Andrea. I quattro libri dell’architettura di Andrea Palladio. Veneza: Dominico de Franceschi, 1570 

 

PASSOS, Francisco Pereira. Ofício ao ministro e secretário da Secretaria de Negócios do Império, José Bento de Cunha 

Figueiredo, com demonstração de despesas prováveis no próximo exercício com as obras que está dirigindo, 2.11.1875. 

In: BETHENCOURT-9, Documentação Arquivo Nacional 

 

_________ [2]. Parecer reservado ao ministro e secretário da Secretaria de Negócios do Império, João Alfredo Corrêa de 

Oliveira, sobre as obras do Externato do Colégio de Pedro II, 23.10.1874. In: BETHENCOURT-9, Documentação Arquivo 

Nacional 

 

PERCIER, Charles e FONTAINE, Pierre-François-Léonard. Palais, maisons et autres édifices modernes, dessinés a Rome. Paris: 

chez Ducamp, de L’Imprimerie de Baudouin, 1798 

 

PEREIRA, Sonia Gomes. A Historiografia da Arquitetura Brasileira no Século XIX e os Conceitos de Estilo e Tipologia. In: 

Revista 19&20, Rio de Janeiro, v.II, n.3, jul.2007. Acesso (mai.2008) em <www.dezenovevinte.net/arte%20decorativa/ 

ad_sgp.htm> 

 

PEREIRA DE MELLO, Raul Miranda. Relatório apresentado ao Sr. Chefe da Comissão de Serviços Complementares da 

Inspetoria de Secas pelo Engenheiro Agrônomo Raul Miranda Pereira de Mello, Chefe do Posto Agrícola de Lima 

Campos, Ceará, relativo aos trabalhos realizados na construção de casas de residência para Técnico Agrícola, neste 

Posto, durante o mês de setembro de 1944. Lima Campos, 20.10.1944 

 

PETRONE, Pedro. O Instituto: como ele era antes da construção da metade inacabada. Depoimento oral gravado de Pedro 

PETRONE, ex-aluno e antigo professor do IBC, 1999. Transcrição e notas pelo também ex-aluno e professor do IBC 

Hercen HILDEBRANDT, 2000 

 

PINHEIRO, Maria Lucia Bressan. John Ruskin e as Sete Lâmpadas da Arquitetura — Algumas Repercussões no Brasil. In: A 

Lâmpada da Memória, de John RUSKIN. Cotia-SP: Ateliê Editorial, 2008. Trad. e apresentação Maria Lucia Bressan 

PINHEIRO [excerto de The Seven Lamps of Architecture, 1849, tradução da edição fac-símile de 1880] 

 

PIRANESI, Giovanni Battista. Antichita Romanae e outras ilustrações e gravuras, publicadas no período 1748-1791. Coleção 

Bibliothèque Nationale de France. Acesso (nov.2010) em <http://gallica.bnf.fr> 

 

_________ [2] e PIRANESI, Francesco. Antiquités d’Herculanum, gravée par Th. Piroli et publiées par F. et P. Piranesi, frères. 

Peintures, tomo II. Paris: Fréres Piranesi & Leblanc Imprimeur-Librairie,1804. Obra em 6 volumes, 1804-1806. Acesso 

(nov.2010) em http://gallica.bnf.fr [ed. italiana: Antichità di Ercolano, Roma, 1789-1807] 

 

PIZARRO E ARAÚJO, José de Souza. Memórias Históricas do Rio de Janeiro. 1° e 2° vol. Rio de Janeiro: MES/INL & Imprensa 

Nacional, 1945 

 



INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT NA URCA... 

 

 
 

475 

PGE/Procuradoria Geral da República no Estado do Rio de Janeiro. Histórico. Acesso (dez.2010) em <www.pge.rj.gov.br/ 

historico.asp> 

 

POLONIA, Thereza Christina Moret. Depoimentos orais da arquiteta do IBC, ago. e out.2004 

 

PORTO-ALEGRE, Manuel José de Araújo. Iconographia brazileira. In: Revista do Instituto Historico e Geographico do Brazil, 

tomo 19, 1856. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1898 

 

PUGIN, Augustus Welby Northmore. Contrasts; or, a parallel between the noble edifices of the fourteenth centuries and 

similar buildings of the present day; shewing the present decay of taste: accompanied by appropriate text… by A. 

Welby Pugin, architect. London: printed for the author and published by him, at St. Marie’s Grange, 1836 

 

RAA/Real Academy of Arts. Lord Burlington’s Italian Inspiration. Texto do site, foto de Prudence Cuming Associates. Acesso 

(dez.2010) em <www.royalacademy.org.uk/events/lectures/lord-burlingtons-italian-inspiration,907,EV.html> 

 

RASMUSSEN, Steen Eiler. Arqutetura vivenciada. São Paulo: Martins Fontes, 1998 

 

[RE-1] Revista de Engenharia. Noticiario. Instituto Polytechnico Brazileiro. In: Revista de Engenharia nº 95, 14.3.1884 e nº 

97, 14.5.1884. Rio de Janeiro: Typ. Central, 1884 

 

[RE-2]. _________________. Noticiario. Instituto Polytechnico Brazileiro. In: Revista de Engenharia nº 105, 14.1.1885. Rio de 

Janeiro: Typ. Central, 1885 

 

[RE-3]. _________________. Actos officiaes. Edifício da praia da Saudade. In: Revista de Engenharia nº 179, 14.2.1888. Rio 

de Janeiro: Typ. Central, 1888 

 

REIS, José de Oliveira. O Rio de Janeiro e seus prefeitos: Projetos de alinhamento do N° 1 ao N° 4178. Prefeitura da Cidade 

do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: PCRJ, 1977 

 

_________ [2]. O Rio de Janeiro e seus prefeitos: Projetos de alinhamento do N° 4179 ao N° 7571. Prefeitura da Cidade do 

Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: PCRJ, 1977 

 

REIS Filho, Nestor Goulart. Quadro da Arquitetura no Brasil. 4ªed. São Paulo: Perspectiva, 1978 

 

RENAULT, Delso. Rio de Janeiro: A Vida da Cidade Refletida nos Jornais (1850-1870). Coleção Retratos do Brasil, vol.107. Rio 

de Janeiro: Civilização Brasileira; Brasília: MEC/INL, 1978 

 

_________ [2]. O Dia-a-dia no Rio de Janeiro segundo os jornais. 1870-1889. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira; Brasília: 

MEC/INL, 1982 

 

REZENDE, Álvaro Brito. Depoimento oral do antigo ciclista do Sport Club Brazil, mar.2005 

 

RGPL/Real Gabinete Português de Leitura. Arquitetura. Texto de Regina ANACLETO (Arquitectura Neomanuelina no Brasil, a 

saudade da Pátria, in Revista Camões nº 11). Acesso (mar.2008) em <www.realgabinete.com.br/htm/arquitetura.htm> 

 

RIANI, Mônica. Sentidos à flor da pele: Teatro Benjamin Constant reabre na Urca após dez anos. In: Jornal do  Brasil, 

Caderno B. Rio, 4.1.2001. Acesso (out.2004) em <http://jbonline.terra.com.br/jb/papel/cadernob/2001/01/04/ 

jorcab20010104005.html> 

 

RIBEIRO, Adalberto. O Instituto Benjamin Constant e os nossos cegos. In: Revista do Serviço Público. Departamento 

Administrativo do Serviço Público/DASP, 1942 

 



INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT NA URCA... 

 

 
 

476 

RIOARTE. A Cor. Pesquisa e texto de Hilton BERREDO. Rio de Janeiro: PCRJ/RIOARTE, 1990 

 

RÍOS, Adolfo Morales de los. Mestres, arquitetos e senhorios. Publicado na Revista Brazil Artístico, tomo VII, 1º trimestre, 

25.3.1911. In: Revista Brazil Artístico. Revista da Sociedade Propagadora das Bellas-Artes do Rio de Janeiro (Nova 

Phase). Rio de Janeiro: Typografia Leuzinger, 1911 

 

RÍOS FILHO, Adolfo Morales de los. O Rio de Janeiro Imperial. Rio de Janeiro: Editora A Noite, 1947 

 

ROCHA-PEIXOTO, Gustavo. Lacunas fundadoras. Acesso (out.2008) em <www.arquitetura.ufmg.br/ia/IA7online/lacunas 

fundadoras%20copy.htm> 

 

_________ [2]. Reflexos das luzes na Terra do Sol: sobre a teoria da arquitetura no Brasil da Independência: 1808-1831. 

Apresentação Augusto Carlos da SILVA TELLES, prefácio Ítalo CAMPOFIORITO. São Paulo: ProEditores, 2000 

 

_________ [3]. Tratados brasileiros de arquitetura no século XIX. In: Palladio e o neoclassicismo, de Ivan MIZOGUCHI e Nara 

Helena N. MACHADO (org.). Porto Alegre: EDIPUCCRS, 2006 

 

RONDELET, Jean-Baptiste. Traité théorique et pratique sur l’art de bâtir. Cinco tomos. Paris: chez l’auteur, 1802-1817 

[último tomo s.d.] 

 

RUSKIN, John. A Lâmpada da Memória. Cotia-SP: Ateliê Editorial, 2008. Trad. e apresentação Maria Lucia Bressan PINHEIRO 

[excerto de The Seven Lamps of Architecture, 1849, no caso da edição fac-símile de 1880] 

 

_________ [2]. The Seven Lamps of Architecture. New York: John Wiley, 1852 [1ª ed. Londres, 1849] 

 

 

_________ [3]. The Vulgarity in art. In: Selections from the writings of John Ruskin. London: Smith, Elder and Co., 1863 

 

_________ [4]. A abertura do Palácio de Cristal considerada em algumas de suas relações com o futuro da arte. In: 

Paisagem moderna: Baudelaire e Ruskin. Introdução, tradução e notas de Daniela KERN. Porto Alegre: Sulina, 2010 

[escr.1854] 

 

_________ [5]. A descoberta e a aplicação da arte. Palestra proferida em Manchester em 10.7.1857. In: A Economia política 

da arte, John RUSKIN, tradução e apresentação Rafael CARDOSO. Rio de Janeiro: Record, 2004 

 

_________ [6]. A acumulação e a distribuição da arte. Continuação da palestra anterior, realizada em 13.7.1857. In: A 

Economia política da arte, John RUSKIN, tradução e apresentação Rafael CARDOSO. Rio de Janeiro: Record, 2004 

 

SALVADOR, Vicente do. Historia do Brazil. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, 1889 [escr. ant.1627] 

 

SANTOS, Paulo Ferreira. Quatro Séculos de Arquitetura. Coleção IAB, vol.1. Rio de Janeiro: IAB, 1981 

 

SANTOS [2], Antonio dos. Depoimento oral do professor e antigo diretor do IBC que lá ingressou como aluno em 1950, 

set.2008 

 

SERLIO, Sebastiano. Tutte l’Opere d’Architettura di Sebastiano Serlio Bolognese ; Dove si trattano in disegno, quelle cose, 

che sono più necessarie all’Architetto et hora di nuovo aggiunto (oltre il libro delle porte) gran numero di case private 

nella Città, & in villa, et in indice copiosissimo. Raccolto per via di considerationi da M. Gio. Domenico Scamozzi. 

Veneza: Francesco de’Francesci Senese, 1584 

 

SERRA, Eva. Depoimento oral da esposa do antigo professor do IBC José Espíndola da Veiga, que fez parte da equipe que 

acompanhou a segunda etapa de obras (1937-1944), nov.2004 



INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT NA URCA... 

 

 
 

477 

 

SILVA, José Francisco da. Depoimento oral do filho dos antigos professores do IBC Maria Renda da Silva e Francisco José da 

Silva, ago.2004 e jul.2008 

 

SILVA [2], Arlenice Almeida da. Edgar Quinet e a filosofia da Revolução Francesa. In: Revista de História n.146. São Paulo: 

USP, jul.2002. Acesso (dez.2010) em <www.revistasusp.sibi.usp.br/scielo.php?pid=S0034-83092002000100012&script 

=sci_arttext> 

 

SINDEGTUR/Sindicato Estadual dos Guias de Turismo do Rio de Janeiro. Acesso (nov.2010) em 

<www.sindegtur.org.br/2006/arquivos/amissaoart3.pdf> 

 

SKIDMORE, Thomas E. Uma História do Brasil. São Paulo: Paz e Terra, 1998 

 

SMAC/Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Guia das Unidades de 

Conservação Ambiental do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: IBAM/DUMA, PCRJ/SMAC, 1998 

 

SPU/Secretaria de Patrimônio da União, Gerência de Patrimônio da União no Rio de Janeiro. Certidão. Escritura de 

transação, desistência e quitação que fazem Joaquim José Suzano e outros com D. Jacintha Roza de Castro, Rio de 

Janeiro, 15.11.1844. Processo 7690/48. Cópia datilografada em papel timbrado do Ministério da Fazenda, 11.5.1953 

 

_________ [2]. Ficha do antigo Serviço de Patrimônio da União/SPU n° 467. Processo n° 72.118/33. Na ficha cita-se 

descrição e planta existente no processo, cf. engenheiro da Subdiretoria dos Serviços de Engenharia Homero Duarte, 

12.3.1935 

 

_________ [3]. Certidão. Termo de entrega do próprio nacional situado na Avenida Pasteur, 368 — Urca, Rio de Janeiro, 

que faz o Departamento de Patrimônio da União ao Instituto Benjamin Constant. Rio de Janeiro, 2.9.1992. Processo 

MF n° 10768-039.644/88-85 

 

STRICKLAND, Carol. Arte comentada: da pré-história ao pós-moderno. Rio de Janeiro: Ediouro, 1999 

 

SUDJIC, Deyan. A linguagem das coisas. Trad. Adalgisa Campos da SILVA. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2010 

 

SULLIVAN, Louis. Ornament in Architecture, in The Engineering Magazine, New York, ago.1892 

SUTTER, David. Esthétique générale et appliquée, contenant les regles de la composition dans les arts plastiques. Paris: 

Imprimerie Impériale, 1865 

 

TAUNAY, Felix. Discurso preparado por ocasião da morte de Grandjean de Montigny (excertos). In: Notice nécrologique sur 

Auguste-Henri-Victor Grandjean de Montigny. Paris: Pilly frères, s.d. [1850] 

 

_________ [2], Affonso d’Escragnolle. A missão artística de 1816. In: Revista do IHGB, tomo 74, parte I. Rio de Janeiro: Typ. 

do “Jornal do Commercio” de Rodrigues & C., 1911  

 

TAVEIRA, Alberto & JUNQUEIRA, Eulalia. Texto, legendas e revisão do catálogo da exposição “Memória da Destruição”. In: 

Memória da destruição. Rio, uma história que se perdeu (1889-1965). Rio de Janeiro: PCRJ/Secretaria das 

Culturas/Arquivo da Cidade, 2002 

 

TEIXEIRA, Luís Manuel. Dicionário Ilustrado de Belas-Artes. Lisboa: Presença, 1985 

 

TEIXEIRA [2], Múcio. Dispersas e bosquejos artísticos, precedidos do juízo crítico dos mais distintos escritores nacionais e de 

um estudo biográfico por Múcio Teixeira. Rio de Janeiro: Typ. Papelaria Ribeiro, 1901 

 



INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT NA URCA... 

 

 
 

478 

TELLES, Pedro Carlos da Silva. História da Engenharia no Brasil (Séculos XVI a XIX). Rio de Janeiro: Clavero, 1994 

 

TENGARRINHA, José. Portugal, Brasil, Inglaterra: o fim de um ciclo. In: Camões nº 11, out.-dez.2000. Revista de Letras e 

Culturas Lusófonas. Biblioteca digital do Instituto Camões. Acesso (jun.2010) em <http://cvc.instituto-

camoes.pt/conhecer/biblioteca-digital-camoes/> 

 

TOSATTO, Pierluigi. Um Palácio na História Geológica Brasileira. 2ªed. Brasília: Ministério de Minas e Energia/DNPM, 1997 

 

TOURAINE, Alain. Igualdade e diversidade: o sujeito democrático. Bauru, SP: EDUSC, 1998 

 

TREKHEARTH. Acesso (mai.2007) em <www.trekearth.com/gallery/South_America/Brazil/photo827311.htm> 

 

UFRJ/Universidade Federal do Rio de Janeiro. A UFRJ — História. Acesso (dez.2010) em 

<www.ufrj.br/pr/conteudo_pr.php?sigla=HISTORIA> 

 

UZEDA, Helena Cunha de. O Curso de Arquitetura da Escola Nacional de Belas Artes e processo de modernização do centro 

da cidade do Rio de Janeiro no início do século XX. In: Revista 19&20, Rio de Janeiro, v.V, n.1, jan.2010. Acesso 

(nov.2010) em <www.dezenovevinte.net/arte%20decorativa/ad_huzeda.htm> 

 

VALÉRY, Paul. Introdução ao Método de Leonardo da Vinci. Coleção Teoria. São Paulo: Ed. 34, 1998 

 

_________ [2]. Eupalinos ou O Arquiteto. Trad. Olga REGGIANI. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1996 

 

VAM / Victoria & Albert Museum. Collections. Acesso (nov.2010) em <www.vam.ac.uk> 

 

VAZ, Lilian Fessler & CARDOSO, Elizabeth Dezouzart. Obras de Melhoramentos no Rio de Janeiro: um debate antigo e um 

privilégio concorrido. In: O Rio de Janeiro de Pereira Passos: uma cidade em questão II, Org. Giovanna Rosso DEL 

BRENNA. Rio de Janeiro: Index, 1985 

 

VICTORINO, Paulo. A Exposição de 1879. s.d. Acesso (mai.2007) em <www.pitoresco.com/laudelino/laudelino06.htm> 

 

VIEIRA, Fátima. A verdade do socialismo segundo Morris. Acesso (dez.2010) em 

<http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/4230.pdf> 

 

VIEIRA DE MELLO, Alfredo Pinto. Relatório apresentado ao Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil pelo 

Ministro da Justiça e Negócios Interiores Dr. Alfredo Pinto Vieira de Mello — agosto de 1921. Rio de Janeiro: Imprensa 

Nacional, 1921 

 

VIEIRA FAZENDA, José. Perseverança. 26 de fevereiro de 1911. Publicado na Revista Brazil Artístico, tomo VII, 1º trimestre, 

25.3.1911. In: Revista Brazil Artístico. Revista da Sociedade Propagadora das Bellas-Artes do Rio de Janeiro (Nova 

Phase). Rio de Janeiro: Typografia Leuzinger, 1911 

 

_________ [2]. Antiqualhas e Memórias do Rio de Janeiro. In: Revista do Instituto Historico e Geographico Brasileiro, tomo 

86, vol. 140, 1919. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1921 [escr.1896-1903] 

 

_________ [3]. Antiqualhas e Memórias do Rio de Janeiro. In: Revista do Instituto Historico e Geographico Brasileiro, tomo 

88, vol. 142, 1920. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1923 [escr.1903-1904] 

 

_________ [4]. Antiqualhas e Memórias do Rio de Janeiro. In: Revista do Instituto Historico e Geographico Brasileiro, tomo 

93, vol. 147, 1923. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1927 [escr.1906-1910] 

 



INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT NA URCA... 

 

 
 

479 

_________ [5]. Antiqualhas e Memórias do Rio de Janeiro. In: Revista do Instituto Historico e Geographico Brasileiro, tomo 

95, vol. 149, 1924. 2ªed. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1943 [escr.1910-1914] 

 

_________ [6]. Fundamentos da cidade do Rio de Janeiro, conferência realizada no Instituto Historico e Geographico 

Brasileiro a 12 de Fevereiro de 1915...  In: Revista do IHGB, tomo 80, 1916, Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1917 

 

VIEIRA SOUTO, Luiz Raphael. Melhoramento da Cidade do Rio de Janeiro. Crítica dos trabalhos da respectiva commisão. 

Colleção de artigos publicados no “Jornal do Commercio” de 23 de Fevereiro a 15 de Abril de 1875. Rio de Janeiro: Lino 

C. Teixeira. Transcrito por José de Oliveira REIS, História Urbanística do Rio de Janeiro. In: Revista Municipal de 

Engenharia, vol.XLII. Rio de Janeiro: PCRJ, jan./dez.1992 

 

VIGNOLA, Giacomo da. VIÑOLA. Tratado de los cinco ordenes de arquitectura. Buenos Aires: Construcciones Sudamericanas, 

1950 [1ªimpr.1562] 

 

VILLA-LOBOS, Heitor. Educação Musical. Reedição, com ortografia atualizada, do texto publicado no Boletim 

Interamericano de Música, Ano VI, Tomo VI, 1946. Coleção Presença de Villa-Lobos, vol. 13º. Rio de Janeiro: Museu 

Villa-Lobos, 1991 

 

VITRUVIUS, Marcus. Architecture ou Art de bien bastir, de Marc Vitruve Pollion Autheur romain antique : mis de Latin en 

Francoys, par Jan Martin Secretaire de Monseigneur le Cardinal de Lenoncourt. Paris: Jacques Gazeau, 1547 [escr. c.35-

25a.C., 1ªimpr. 1486] 

 

VIOLLET-LE-DUC, Eugène Emannuel. Restauração. Apresentação e tradução Beatriz Mugayar KÜHL. 3ªed. Cotia/SP: Ateliê 

Editorial, 2006 (verbete “restauração”, no tomo 8 do Dictionnaire Raisonné de l’Architecture Française du XI
e
 au XVI

e
 

Siècle, Paris: Libreries-Imprimeries Réunis, s.d., publicado entre 1854-1868) 

 

VITRUVIUS Pollio. Tratado de arquitetura. Vitrúvio. Tradução (do latim) em português, introdução e notas de M. Justino 

MACIEL. São Paulo: Martins Fontes, 2007 [escr. c.35-25a.C., 1ªimpr. 1486] 

 

WALLACE-HADRILL, Andrew. Houses and society in Pompeii and Herculaneum. New Jersey/USA: Princeton University Press, 

1994 (1ªed. West Sussex/UK) 

 

WASTH RODRIGUES, José. Documentário arquitetônico relativo à antiga construção civil no Brasil. 3ª ed. Belo Horizonte: Ed. 

Itatiaia; São Paulo: Edusp, 1979 

 

_________ [2]. A casa de moradia no Brasil antigo. In: Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional nº 9, Rio de 

Janeiro: MES/IPHAN, 1945. pp.181-183. Também em Arquitetura Civil I. Textos escolhidos da Revista do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. São Paulo: FAUUSP e MEC/IPHAN, 1975 

 

WIKI/Wikipédia, a enciclopédia livre. Verbetes Instituto Benjamin Constant, Francisco Joaquim Bethencourt da Silva, 

Grandjean de Montigny, John Ruskin, Institut National des Jeunes Aveugles, Perkins School, Giovanni Battista Piranesi e 

outros dados e biografias. Acesso (nov.-dez.2010) em <http://pt.wikipedia.org> ; <http://en.wikipedia.org> ; 

<http://fr.wikipedia.org> ; <http://it.wikipedia.org> 

 

WYATT, Matthew Digby. Ornamentos renascentistas. In: A gramática do ornamento, de Owen JONES. Trad. Alyne Azuma 

ROSEMBERG. São Paulo: Ed. Senac, 2010 [1ªed. Londres, 1856] 

 

 

 

http://architectura.cesr.univ-tours.fr/Traite/Notice/ENSBA_LES1785.asp?param=
http://architectura.cesr.univ-tours.fr/Traite/Notice/ENSBA_LES1785.asp?param=

