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Data: 26/03/2010 

 

Fita 1 

 

LM: Hoje é dia 26 de março de 2010, nós estamos aqui na casa do Dr. Floroaldo Albano aqui 

no Rio de Janeiro. Estamos eu Laurinda Maciel, Renata Borges, Renato Gama, Rafael Allan e 

Luciana. E estamos aqui com o Dr. Floroaldo, é prazer, muito obrigada pelo senhor abrir a 

saúde casa para nos atender.  

FA: O prazer é meu.  

E: Obrigada. E aí nós queremos como dissemos, Dr. Floroaldo, falar com o senhor, ter uma 

conversa, um pouco rememorar sobre a sua trajetória. Então eu queria que o senhor começasse 

falando para gente aonde o senhor nasceu, quando é que foi, se o senhor teve irmãos, o nome 

dos seus pais, as suas primeiras lembranças de infância, aonde foi que o senhor passou a sua 

primeira infância, e os primeiros estudos. Então o senhor fica à vontade para nos falar. Está 

bom?  

FA: Eu nasci no dia 3/11/1922, no Rio de Janeiro. E me criei no Rio de Janeiro. Meu pai é 

italiano, minha mãe brasileira pernambucana. Tivemos uma educação rígida, porém amorosa. 

Não só porque os nordestinos são rígidos e o italiano do sul também é bastante rígido. Hoje 

poucos aceitariam essa rigidez, mas eu acho que foi muito bom para uma família de seis filhos 

– seis filhos. Educou-os todos. Todos se formaram, e sem ser o meu pai um homem rico. Era 

um homem de trabalho, e um trabalho modesto, mas conseguiu. É verdade que naquela 

ocasião por incrível que pareça, um país muito, muito mais pobre do que hoje, as escolas 

públicas eram muito melhores. Eu fiz um curso primário numa escola, iniciei numa escola 

chamada Escola Pernambuco ali é Vila Isabel, não me lembro bem da rua, ficava perto da rua 

onde eu morava que era Rua Dona Zulmira.  

LM: Hum, hum. Então vocês moravam em Vila Isabel?  

FA: É. Rua Dona Zulmira, Vila Isabel, Maracanã.  

LM: Certo. Eu conheço ali a Dona Zulmira, pertinho da UERJ.  

FA: Exatamente. E fiz os cinco anos primários nessa escola. Depois me matriculei num 

colégio chamado Instituto Rabelo. Aquela região da Tijuca, Vila Isabel tinha uma série de 

colégios, o Instituto Rabelo, Colégio Sylvio Leite, Lafaiete, o extraordinário Colégio São José 

na Rua Barão de Mesquita e um colégio só para moça, Maria Raythe. Era um ensino de boa 

qualidade, não era excepcional. O colégio, por exemplo, o Instituto Rabelo não era 

excepcional, mas era um colégio de boa qualidade. Esse ginásio eu acabei em cinco anos. E na 

minha época havia um curso que depois acabaram que era muito lógico que era o curso 

complementar, você escolhia: Se você quer ciências humanas vai para esse, ciências 

biológicas para esse e ciências técnicas matemáticas vai para esse. Como eu queria estudar 

arquitetura e embora tivesse apenas 17 anos eu sabia que estudar arquitetura e teria que ser na 

parte de técnica.  

E: De técnica.  
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R: Então fiz o curso complementar num outro excelente colégio, fiz no Pedro II. Um colégio 

tão bom que eu fiz o vestibular direto, sem fazer cursinho e entrei na faculdade. Não era 

faculdade ainda, era Escola Nacional de Belas Artes, Curso de Arquitetura. 

EO: Mas por que o senhor teve essa inclinação já para arquitetura com 17 anos? 

R: Porque... 

E: Teve algum tipo de influência? 

FA: Teve a influência do meu pai.  

LM: Eu ia perguntar qual era a profissão do seu pai. (risos) A sua mãe era do lar?  

FA: Do lar.  

E: Isso.  

FA: Meu pai era engenheiro.  

E: Ah ta! Então o senhor já convivia com aquele mundo da matemática, do cálculo.  

R: Ele tinha uma pequena firma construtora e ele fazia os projetos e construía, não é? Então eu 

ficava olhando, mexia na parte dele, levava uns cascudos porque às vezes quebrava alguma 

coisa. (rindo), mas a influência foi paterna.  

LM: E dos seus irmãos, o senhor disse que eram seis filhos...  

FA: Seis filhos.  

LM: Quantos meninos e quantas meninas? 

FA: Eram cinco homens e uma moça.  

E: O senhor era o mais velho, era o do meio? 

R: Eu sou o mais velho.  

E: O senhor era o mais velho.  

R: O mais velho. A minha irmã trabalhou no Instituto Oswaldo Cruz. 

E: Ah sim!  

EO: Ah é?  

E: Ela é médica, não?  

R: Não. Era administrativa.  

EO: Qual o nome?  

R: Aldira Albano.  

E: E o senhor teve mais algum irmão que tenha seguido essa inclinação para a matemática 

para o cálculo, para o raciocínio, para a arquitetura, não? 

R: Não. Não. São dois químicos, um médico, uma moça formada em contabilidade, eu 

arquiteto.  



 

 

7 

 

E: Então o ginásio e o que a gente chama hoje de segundo grau que o senhor fez no Pedro II 

foi ali na... 

R: Foi no internato. Havia um curso que era...  

E: Mas era ali mesmo no Maracanã mesmo ou...?  

R: Não. Lá em São Cristóvão.   

E: Ah ta! Hum, hum. Sei.  

R: Em São Cristóvão.  

R: Era uma espécie de internato, ficava lá o tempo todo?  

R: Não. Era que lá na Rua Marechal Floriano estava lotado, então havia espaço lá em São 

Cristóvão eles...  

E: Ainda não tinha então a unidade da Tijuca?  

R: Não, essas unidades não tinham.   

E: Ah! São mais recentes de fato.  

R: São mais recentes.  

E: Entendi. E desse período que o senhor estudou lá no Pedro II teve assim algum... Como que 

era o ambiente da escola, como que eram os professores, como que era o ensino. O senhor 

tinha um grupo já de amigos?  

R: Tinha.  

E: Como é que era?  

R: Tinha. A turma minha era pequena, uns 60 alunos mais ou menos, todos fizeram vestibular, 

todos passaram, sem cursinho. Tinha uma quantidade de rapazes judeus muito boas, 

excepcionais alunos, bons alunos. Eu procurava me aproximar bastante deles, estudava 

também bastante. Professores notáveis.   

R: É.  

E: Professor Gildásio Amado.  

E: Gildásio Amado?  

R: É.  

E: Era de que ele dava aula?  

R: Físico e química. 

E: Ah ta!  

R: Físico-química. Tinha um professor Veríssimo que dava aula de uma coisa... Ele mesmo 

combatia: “Isso é uma bobagem para garotos aula astrofísica”.  

E: Ah, mas que interessante!” (risos)  

R: É.  
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E: E o senhor veio morar perto do planetário, não é? 

R: É. (rindo) Ele: “É uma coisa...”     

E: (risos)  

R: Ele achava que estava inteiramente fora de propósito essa cadeira.  

E: Mas os alunos gostavam?  

R: Não, porque era difícil. Era trigonometria esférica. 

E: Nossa! 

R: Era difícil para caramba. Estava realmente fora de propósito. E o professor de matemática, 

Aroldo Lisboa da Cunha. Esse era adorado porque era um mestre de primeira, um dos bons 

matemáticos brasileiro, professor titular. 

E: Hum, hum. E o senhor já tinha essa inclinação para matemática, não é?  

R: Bom, engraçado, o pessoal queria que eu fosse engenheiro porque eu tinha inclinação para 

matemática, mas eu não queria, eu queria desenho. Eu queria desenho. Tanto que eu 

acompanhava, os rapazes judeus eram ótimos em matemática e eu acompanhava eles, 

conseguia acompanhá-los. E até um deles chamado Marcos Grinberg. Acabou o curso, 

naquela época, todos eles seguiam para firma construtora, o Marcos fez construtora, mas eu vi 

que aquilo não era para ele, um cara cerebral, é muito (inaudível) para mim. E um dia 

encontrei na rua, já isso bastante tempo, ele: “Estou precisando de uma pessoa para me ajudar 

em matemática, você não quer me ajudar?” Ele pensando que eu ainda sabia matemática, não 

é? (rindo)    

E: (risos) O se desaprendeu, não é? Um pouco.  

R: Eu disse: “Olha, não tenho condição”. O homem era professor de matemática ligada a 

energia nuclear.  

E: Nuclear. Nossa! Imagino. (risos)  

R: Marcos Grinberg. Nem sei se está vivo. Se estiver vivo é mais ou menos da minha idade. 

E: Tem um historiador chamado Mário Grinberg, mas é um sobrenome relativamente comum 

na... 

R: Comum na comunidade judaica.  

E: Na comunidade judaica.  Pode ser que não tenha nada a ver.  

O senhor o período Dr. Floroaldo que o senhor fez o ensino lá no Pedro II, lembra quando é 

que foi?  

R: Lembro. 

E: Quando que foi? 

R: Lembro. Deixa eu ver.  

E: O senhor tinha quantos anos?  

R: Espera aí. (reflexivo) 42, 43.  



 

 

9 

 

E: Hum, hum. 42, 43. Mas o senhor começou a graduação em arquitetura?  

R: 44, 45, 46, 47, 48. 

E: Ah, em 44 que o senhor começou. Está bom. E uma coisa que eu queria perguntar. Então lá 

no Pedro II já tinha claro essa influência familiar por conta do seu pai, da arquitetura, 

engenharia, enfim, e o senhor gostava das aulas de desenho? Eram boas? O senhor gostava do 

professor?  

R: Bom, o professor ele não aparecia porque ele era diretor da Escola de Belas Artes que era o 

Osvaldo Teixeira. Então era dado, era um professor substituto. Eu gostava das aulas, gostava.  

E: É?   

R: Gostava.  

E: Hum, hum. E aí o senhor faz vestibular e entra para a faculdade da arquitetura.  

R: E entro para a faculdade. 

E: E aí?  

EO: E na [Avenida] Rio Branco, não é isso?  

R: Na Rio Branco, na antiga Escola Nacional de Belas Artes.  

E: Certo.  

R: Curso de Arquitetura da Escola Nacional de Belas Artes.  

E: Hum, hum. O curso de arquitetura era ligado a Escola Nacional de Belas Artes? Porque 

hoje em dia não é mais, não é? 

R: Não.  

E: Hoje em dia não é mais.  

R: Quando eu estava no penúltimo ano filho criada a Faculdade Nacional de arquitetura.  

EO: Foi em 48 isso?  

R: Não, eu me formei em 48, foi em 47.  

E: E aí, quando o senhor chega na faculdade, era uma universidade que o senhor estava 

imaginando? Que o senhor estava esperando, o senhor se sentiu à vontade com as disciplinas, 

o senhor gostou dos professores, gostava da localização da escola? Como é que o senhor fazia 

para ir para lá, o senhor ia de bonde?  

R: Bonde. (risos) Bonde era extraordinário. Eu morava nessa ocasião na Rua Universidade que 

hoje chamasse Rua Deputado Soares Filho.  

E: Onde que fica, professor?  

R: É uma perpendicular à rua Barão de Mesquita, próximo a Praça Saens Pena, ela se liga na 

Rua Jasseguai, com a Rua Barão de Mesquita, e atravessa e sai na Praça Ilda, isso na Tijuca. 

E: Sei, na Tijuca.  
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R: Na Tijuca. Mas o ambiente na escola era muito bom. Porque 1944, a guerra estava 

acabando, o Rio de Janeiro era capital federal... 

E: Federal.  

R: O Centro Cultural era aquela zona onde a faculdade ficava. Porque tudo que acontecia de 

movimento cultural era na ABI (Associação Brasileira de Imprensa), naquele prédio de 

esquina com Rua... Acho que é Graça Aranha com México.  

EO: É.  

R: Na Graça Aranha... 

E: Onde ainda hoje é a ABI, não é?   

R: Ainda hoje é a ABI. Então todas as coisas aconteciam em bom auditório. Então a gente 

vivia aquilo, ia às exibições culturais, ia as conferências, tudo era ali. E tinha um bar que 

chamavam de vermelhinho, mas o nome não era vermelhinho. Era vermelhinho porque o 

revestimento das paredes era vermelho e que a gente via o Manuel Bandeira. 

E: Uh! 

R: Via o Carlos Drummond de Andrade.  

E: Olha!  

R: Via o... 

E: Que trabalhava com o Capanema logo ali pertinho, não é?  

R: Logo ali perto.  

E: Olha só que beleza! 

R: Via-se a Eneida que era uma intelectual, escritora, mãe de um colega nosso que foi um dos 

grandes jogadores de futebol do Botafogo, Otávio de Morais. Então a Eneida de Morais estava 

lá, e a gente ficava corujando, não é?  

E: (risos)  

R: Tinha o... 

E: O senhor nessa época tinha entorno dos 20 anos, por aí.  

R: Por aí. Por aí.  

E: Uma época muito boa.  

R: Por aí. E o Rio de Janeiro era cheiroso porque a maioria das árvores eram oitis, e oitis 

quando dá a floração cheira bastante. Seus odores não era coisa importante porque tinha 

poucos automóveis.  

E: Nossa é uma cidade que a gente não conheceu! (rindo)    

R: E juntinho ali à Escola tinha a Cinelândia. Tinha aquela série de cinemas ali que a gente 

frequentava. Tinha também dois teatros ali.  

E: Dulcina...  
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R: Dulcina e o Teatro Glória. O Teatro Glória.  

E: Era ali também naquela região?   

R: Era, na Praça Saens Pena. E tinha...  

E: E tinha o Palácio Monroe, não é?  

R: E tinha o Palácio Monroe que era o Senado, não é? Funcionava o Senado.  

E: É.  

R: E tinha um cinema grande chamado Cine Rex, que ainda existe, que é na Rua Álvaro 

Alvim. E ali a gente aprendeu a gostar de música dita clássica. Porque a orquestra sinfônica 

brasileira naquele tempo era mais importante do Brasil, uma das mais importante da América 

Latina dirigida pelo maestro Zenca, que fazia o recital da juventude. Era um recital didático 

porque vinha alguém, explanava sobre a peça. E custava barato, 5 reais. 5 reais.  

E: 5 réis devia ser.  

R: Então todos nós frequentávamos aquilo, não é?  

E: Era um preço que estudante podia pagar, não é?  

R: Podia pagar tranquilamente, tranqüilamente. Isso desapareceu não sei porque. Não havia 

tumultos, não havia... A gente se deslocava para qualquer parte do Rio de Janeiro de bonde. 

Eu me lembro que eu fui a uma festa em Campo Grande.  

E: Campo Grande?! 

R: Olha que Campo Grande, puxa, é longe! Campo Grande fica a mais de 50 km do centro da 

cidade.  

E: Fica. E tinha bonde para lá.  

R: É. Mas três baldeações de bonde.  

E: Hum, hum. Sai de um, pega o outro.  

R: Exatamente.  

E: Na volta nós tivemos que esperar na estação que saísse o primeiro trem que era 6 horas da 

manhã. Ficamos sentadinhos lá. Podia ficar sentados porque não tinha ladrão. Hoje... (risos de 

todos)  

EO: Não pode dar bobeira.  

E: É, hoje é mais complicado. (rindo).  É isso mesmo.  

E me diz uma coisa, doutor Floroaldo, sobre a graduação, o ensino teórico e prático das 

disciplinas, como que eram as disciplinas? 

R: Bom, o jovem contesta sempre, não é?  

E: Faz parte da natureza. (risos) 

R: Faz parte da natureza. Evidentemente quando a gente estava na faculdade sempre 

contestava. Depois você vai amadurecendo você vai ver que tinha realmente professores que 
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não eram condizentes com esse nome, mas tinha outros extraordinários. Eu me lembro, por 

exemplo, Vladimir Alves de Sousa, professor extraordinário.  

E: Era professor de que?  

R: Professor de teoria e filosofia de arquitetura.  

E: Nossa!  

R: Ele dava a parte de filosofia e de teoria.  

E: Que interessante!  

R: E a parte prática era dada pelo assistente dele. Muito bom.  

Tinha um professor de resistência de materiais chamado Felipe dos Santos Reis, um talento 

extraordinário, um homem cultíssimo, ligado a filosofia. Não sei porque esse pessoal ligado a 

cálculo estrutural eles gostam de filosofia.  

E: Gostam de filosofia.  

R: É.  

E: Vai para um outro extremo, não é? 

EO: Para equilibrar. (rindo)   

E: É. Para tentar manter o equilíbrio, não é?  

R: Professor extraordinário, Felipe dos Santos Reis. Tinha um professor, um homem rico, 

dono de uma das melhores firmas de construtoras do Rio de Janeiro, Paulo Pires, ele dava 

pequenas composições. Professor extraordinário, porque ele sabia que não adiantava dar 

projetinho... Vai fazer pequenas composições projetinhos de um postinho de saúde, um 

projetinho de uma casinha... Então ele dava isso, mandava a gente fazer, mas as aulas dele, 

ficava ensinando as partes práticas dos detalhamentos da construção. E era extraordinário 

porque ele ensinava mesmo, ele conhecia aquilo a fundo. O sócio dele também era um 

professor extraordinário, dava arquitetura brasileira. (reflexivo) O Paulo Santos. Paulo Santos, 

Paulo Santos. 

E: Conhece Renato?  

EO: Conheço. 

R: Paulo Santos, professor extraordinário também. Tinha um professor no primeiro ano que 

era o assistente do catedrático – Naquela época existia o catedrático, se fazia concurso para 

catedrático – que era um assistente de matemática, que era muito bom também e era querido lá 

pelos alunos. Era moço, negócio de cinco, seis anos mais velho do que a gente. Formado 

pela... Naquela época uma das melhores escolas no Rio de Janeiro era a faculdade de filosofia 

que preparava professores. Ee ele, Chafi Addad, se não me engano, Chafi, excelente professor 

também, querido pelos professores.  

Tinha um professor também, o pessoal achava ele chato, mas eu o achava que era um 

professor extraordinário porque ele transmitia com muita honestidade os conhecimentos dele. 

E: Era professor de que?  
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R: Perspectiva e sombra, professor Gerson Pompeu. Lecionava perfeitamente, quem não 

aprendia era só porque não queria, ele ensinava.  

Tinha um professor também querido, bom professor. Andava a 100 km naquelas galerias ali, 

não sei porque ele andava tão depressa. Era professor de arquitetura analítica. Como é o nome 

dele? (Reflexivo) É um nome europeu.  Daqui a pouco eu me lembro.  

E: Depois o senhor se lembra, não tem problema.   

EO: Vladimir Alves de Sousa era professor de que o senhor falou?  

E: Teoria e filosofia da arquitetura. Tinha um professor também extraordinário que os 

estudantes... A gente estava já no penúltimo ano, achavam chato, e eu o achava uma maravilha 

porque ele me dava praticidade, você conseguia pegar as coisas que você iria utilizar. Era 

professor de economia política, economia... Legislação e Economia, professor Mascarenhas. E 

eu gostava, eu dialogava com ele. Todo estudante naquela época era esquerdista, não é? Eu era 

esquerdista. E ele não era, ele era um homem... Não é que ele fosse direitista, mas era um 

mineiro... 

E: Já era mais centrado, mais do centro.  

R: Mais centrado. E a gente conversava, discutia. E ele acabou gostando de mim. Eu tenho um 

livro aí com dedicatória dele. Eu gostava da matéria dele, mas a maioria dos colegas achava 

aquilo chato para caramba. Não era, mas a gente tem que se pautar pelos regulamentos, e ele 

chamava atenção disso. Que a gente tem que entender o porque da coisa, não é? Eu acho que a 

Escola me deu...  

A escola é como se fosse um dicionário, você de vez enquanto tem que abrir lá para ver o que 

significa aquilo, não é?  

A escola não vai te dar uma perfeição de profissional quando sair. Agora, uma profissão 

inventiva e criativa como arquitetura, evidentemente que o indivíduo que é muito criativo, 

muito inventivo leva vantagem, mesmo sendo um aluno ruim leva vantagem, porque cria, 

inventa. Tem uma porção de colegas assim que não eram lá grandes coisas, mas que se deram 

muito bem na profissão.  

E a profissão permite outros vôos, eu tive na minha turma um colega que se dedicou a 

linguística, publicou vários dicionários, ele tem um dicionário de tupi português.  

E: (Risos) Caramba...  

R: Geraldo Cunha.  

E: Ele foi seu colega?  

R: Foi meu colega de turma, Geraldo Cunha. 

E: E de graduação? Ele fez arquitetura? 

R: Fez arquitetura.  

E: Olha que engraçado!  

R: Exercia. Ele era de uma repartição de pública dessa, de uma divisão de obras dessa...  

E: Um diletante também, não é?  
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R: Acabou sendo a atividade principal dele a linguística.   

E: A linguística. Hum, hum.   

R: A linguística. E é respeitado. É respeitado. O outro historiador, foi até diretor do 

patrimônio. (reflexivo) Deixa eu ver... Tenho até um livro dele ai... É o... (nome) é capaz de 

conhecer. Ele hoje mora em Pati do Alferes, se não me engano. Também é historiador, 

pertenceu ao Instituto de Geografia.  

E: Hum, hum.  

R: Rapaz preparado, inteligente. Eu acho que ele nem nunca fez arquitetura, ficou só nisso. 

EO: Deixa eu voltar aqui. O senhor disse que se formou em 48.  

R: É.  

R: Mas o período todo foi lá na Escola de Belas Artes?  

R: É. Os dois últimos, já tinha... nos dois últimos anos, já tinha o nome de faculdade.  

EO: Eu sei, mas lá na Rio Branco.  

R: Na Rio Branco.  

EO: O senhor não chegou a ir para a Praia... 

R: Não cheguei a ir para a Praia Vermelha, não cheguei.  

EO: Nem para a Praia Vermelha, nem pro Fundão, obviamente.  

E: É.  

EO: Mas já se discutia a mudança, a saída de lá da escola, não? Ou na sua época não... 

R: Olha, discutia. E era uma coisa... Foi mais uma coisa de professores. Hoje eu vejo.  

E: É.  

R: Eu era, em 47 eu era presidente do diretório, a gente não se mexia muito nisso não.  

E: Era uma discussão mais de direção talvez, não é?   

R: Direção. Nós diretores em 47 estávamos discutindo a criação de uma exposição de 

arquitetura. (pigarro) Então estabelecemos as bases e acabou saindo, em 48 saiu a exposição. 

Foi a primeira Exposição Internacional de Arquitetura.  

E: Foi uma exposição aqui no Rio de Janeiro?  

R: No Rio de Janeiro, no edifício do Ministério da Educação.  

EO: Ah sim!  

E: Que interessante! Em 48 isso?  

R: Em 48.  

E: A primeira exposição... 

R: Internacional de Arquitetura. 
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E: O senhor estava no grupo que organizou? 

R: Que organizou.  

E: Legal. Hum, hum. Então deixa só eu entender uma coisa...  A sua faculdade ela saiu dali da 

Rio Branco, foi para a Praia Vermelha, depois...  

R: Foi para o Fundão.  

E: Depois é que foi para o Fundão. Eu achei que tivesse disso direto essa passagem.  

EO: É. Eu tinha esquecido disso.  

R: Só uma coisa eu não peguei boa da faculdade.  

E: Qual?  

R: Foi o início da bossa nova lá na faculdade de arquitetura. (risos de todos)  

E: É, porque a bossa nova foi depois, não é? Foi ano 50, 50 e poucos...  

R: 58. 58. 58.  

E: É, 50 e muitos, quase 60.  

R: Em 58 eu... 

E: Mas aí o senhor pegou a bossa nova com outro olhar, com outra vivência.  

R: Ah sim! Sem dúvida! 

E: Já estava em outro lugar também.  

FA: Sem dúvida. Como música popular eu já tinha uma formação jazzista, porque a garotada 

da década de 40 era toda influenciada pela música americana. Então a gente achava essa 

música brasileira chata, morna, sem melodia, sem harmonia, ao contrário da música negra 

americana, que era uma música viva. Como todos nós nos... E até hoje eu sou jazzista também. 

E quando saiu a bossa nova, que evidentemente ela se amparou no jazz, não tem dúvida. Aí 

nós despertamos e todo mundo virou bossanovista.  

E: (risos) Todo mundo passou a gostar, não é?  

R: Inclusive o mais qualificado dos bossanovistas que foi estudante de arquitetura também, o 

Tom Jobim.  

E: Tom Jobim foi arquiteto. É.  

R: Tom Jobim foi arquiteto. Foi da turma de... (reflexivo) Ele.... Eu acho que ele se tivesse 

saído seria em 50.  

E: Foi logo depois do senhor?  

R: É.  

E: Então contemporâneo.  

R: Foi meu contemporâneo.  

E: O senhor falou várias vezes na questão da música, da melodia, harmonia, só um comentário 

que tem a música com laser também. Não é só admirador.  
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R: Aquelas gavetas ali todas de cd. Àquelas pastas ali são os LPs que eu também não vendo, 

não dou. Só quando eu morrer que quem quiser que se desfaça. (risos de todos)  

R: Mas então a música é um dos favoritos.  

E: É um dos favoritos, não é?   

R: É.  

E: E o senhor toca música mesmo? 

R: Não, não toco, mas eu conheço alguma coisa de teoria musical. 

EO: Bom, em relação ao currículo da faculdade, como que estava presente lá para o senhor a 

questão do modernismo. Como que era a discussão em relação ao modernismo, o senhor 

lembra?  

R: Bom, o modernismo na arquitetura era muito bem discutido, não é? Os professores antigos 

como era o professor Memória, ele não entrava, não gostava, mas também não ficava 

impedindo a discussão. A maioria dos professores, os mais novos, aceitava perfeitamente. 

Então, a parte de arquitetura era bem discutida. Trazia-se algum arquiteto para fazer palestra. 

(Pigarro)   

EO: O senhor lembra de algum especial? 

R: Tinha um que... (reflexivo) Era da prefeitura, professor Carvalho. Não sei bem o nome. Ele 

tem vários livros escritos aí, não sobre arquitetura, sobre a técnica de construção e ele fazia 

palestra e quem trazia era um professor antigo, que era o Felipe dos Santos Reis, professor de 

resistência de materiais.  

E: E o Arquimedes Memória dava aula de que?  

R: Grandes composições e arquitetura, mas era um homem já no fim de carreira, muito 

cansado... Cansado.  

EO: Mas, quer dizer, era uma coisa já natural para a turma de vocês essa questão do 

modernismo?  

R: Totalmente. E a gente era jovem. Jovem quer coisa nova também. Então a gente se ligava 

muito aos arquitetos que estavam em evidência, o Oscar, o Ernani Vasconcelos, o Jorge 

Moreira... O Jorge Moreira, o... 

E: O Vladimir não?  

R: O Vladimir não era bem assim, ele tinha uma composição, vamos dizer mais modernosa, 

não... 

E: Não um purista.  

R: Não era uma purista, não é?  

E ele era homem muito rico, se dedicava muito ao estudo, era uma intelectual de primeira 

linha. Era uma analista mais que um arquiteto, era um historiador. E o que não se discutia 

muito porque muita gente não sabia, eu creio, até gostava... Foi a arte moderna, não é? Isso a 

gente não discutia muito. E eu acho que não foi coisa só do Brasil, acho que coisa mundial, 



 

 

17 

 

não se discutiu, se aceitou, aí saiu esse delírio de hoje, essa arte moderna de hoje, o Floriano 

dos Santos que apresenta um pinico como moderno.  

E: (risos) É verdade. Fala.  

E2: Não, eu fiquei curiosa que você está se referindo a vários, não é? Então a arquitetura era 

uma profissão de homens nessa época?  

R: Era.  

E: Era.  

R: Tinha algumas moças mais poucas, poucas. Ele entrevistou uma que foi das pioneiras, a 

Olenka Freire Greve – poucas. A minha turma tinha uma senhora bem madura; tinha uma que 

abandonou a profissão porque casou com um colega, ficou tomando conta de família, e só. E 

só.  

E: Os professores também eram todos homens?  

R: Todos homens.  

EO: Quando a gente entrevistou a dona Olenka ela falou que na ocasião teve que pedir uma 

autorização registrada em cartório do marido... 

E: Para poder estudar?  

EO: Para poder trabalhar. 

E: Trabalhar.  

E2: Nossa! 

R: Em arquitetura.  

E: Uau!  

R: (risos de todos) Como o mundo mudou, hein?  

EO: E realmente só tinha ela e uma outra mulher.  

E: Interessante. 

R: Mas, engraçado, quando eu saí em 48 as outras turmas posteriores, já tinha mais. 

E: Hum, hum.  As turmas posteriores a sua, porque a sua foi de 44, não é?  

R: É de 44. 

E: De 44. As outras já... 

R: As de depois de 48 já tinha bastante moças. Bastante moças.  

R: Interessante. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor que o seguinte, o senhor estudou 

entre 44 e 48. Não é?  

E: Isto.  

R: Foi um período assim de muita efervescência política, não é?  

E: Certo.  
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R: Em 45 Getúlio deixa o poder, ou é deixado. (risos) Enfim. O Capanema também sai do 

Ministério da Educação e Saúde. A gente tem o término da guerra também.  

E: Quer dizer, esse contexto todo político e tudo mais isso se refletiu de alguma maneira no 

estudo de vocês, no cotidiano da universidade, ou isso era uma coisa que não tinha muita 

influência, não tinha muita importância ou isso meio que passou batido?  

R: Não, não teve assim grandes importâncias. Havia meio que uma ação muito rigorosa do 

partido comunista do Brasil para fazer, formar quadros, não é? Então se investia muito na 

juventude, não é? Então conseguia alguns por ingenuidade, outros porque achavam que era o 

caminho certo mesmo, mas nunca conseguiu explicar. Aquilo não explodiu. Agora houve um 

lado positivo nessa ação do Partido Comunista, ela levou os estudantes para a rua para as 

causas nacionalistas. Houve uma briga muito grande para criar a Petrobrás. Ninguém sabe 

porque o Getúlio mandava a polícia bater naquela multidão, porque depois ele assinou o 

decreto criando a Petrobrás. Botou gente na rua, a estudantada para criar a Petrobrás. E todas 

as teses nacionalistas pode-se dizer que 80% foi com a força do partido comunista que estava 

ainda nessa época legal. Depois caiu novamente na ilegalidade.  

E: Na ilegalidade. E esse período assim, esse mesmo momento pós Segunda Guerra, durante a 

guerra e um pouco depois, a gente sabe que de certa maneira é um período que tem uma certa 

escassez de material, de objetos, de bens de consumo, isso de alguma maneira teve alguma 

influência na sua vida? Porque o senhor se forma em 48.  

R: Em 48. É.  

E: E depois o senhor cai no mercado de trabalho.  

R: É.  

E: A gente vai falar pausadamente nisso, mas o senhor acha que teve... 

R: Alguns materiais faltavam: cimentos, tubos, porque nós tínhamos poucas fábricas de 

cimentos, poucas fábricas de tubos, de fabricação de tubos, mas também não tinha esse 

desenvolvimento que depois de 1955 aflorou no país.  

E: Hum, hum. A demanda já não era tão grande.  

R: Não era tão grande. Exatamente.  E nós tivemos depois desse, já gozando de democracia, já 

dentro da ditadura períodos de crise muito grandes de falta de materiais porque não atendia a 

demanda, a demanda era muito grande. Então aí já não era só de tubos e cimentos, eram vários 

materiais e mão de obra – Mão de obra. Eu me lembro que eu estava em São Paulo e a firma 

que eu dava assistência ela mandava uma Kombi para rodoviária para arrebanhar aqueles 

carros, aqueles ônibus que chegavam do nordeste para: “Você é pedreiro?” É pedreiro então já 

segurava. Falta também de pessoal.  

E: Certo.  

R: Isso já em plena ditadura. Na plena ditadura. Foi uma época que o americano parece que 

soltou muito dinheiro, e se tinha dinheiro, era muita obra, muita obra, muita obra. Inclusive o 

ministério foi favorecido com essas beneficies de dinheiro. Porque todas aquelas estruturar 

que estavam abandonadas foram repostas e acabadas.  

E: Mas aí o senhor está falando já dos anos 60, não?  
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R: Não, não. 

E: Não. É antes, na ditadura.  

E: Na ditadura do Getúlio Vargas.   

R: Mas antes com a democracia do governo Juscelino, 55 - 60 também houve demanda muito 

grande. A construção de Brasília demandou muito gasto de material, também andou faltando 

material à beça. Aí vem mercado negro, uma série de coisas.   

E: Doutor Floroaldo, o senhor começa a trabalhar no Ministério da Educação e Saúde na 

Divisão de Obras ainda graduando em 1948 no cargo de desenhista, é isso mesmo?  

R: É. Eu acho que foi até antes. Eu acho que... 

E: É? 

R: Não sei se foi em 46 ou 47, por aí.  

E: O senhor ainda estava na... 

R: Estava ainda estudando. Era estudante.  

E: E como é que o senhor foi trabalhar lá, teve assim algum desejo, foi um acaso? O senhor 

soube: “Ah, tem inscrição aberta ali...” Sei lá. “...para o estágio” e foi lá...? Como que foi isso?  

R: Alguém... Quem foi a pessoa que falou comigo (pigarro) eu não sei. Mas eu falei com um 

colega meu chamado Dircio Guion Disse: “Dircio lá...”  

E: Dirso Leone? 

R: Dircio Guion. Bom arquiteto. Foi o homem que modernizou os prédios da Light, essas 

estações da light. Um rapaz inteligente. Foi da minha turma. Eu disse: “O Dircio, eu soube que 

a Divisão de Obras do ministério está precisando de desenhista, vamos lá?” Aí eu fui e depois 

ele foi. E um outro que não era da minha turma também foi. Aí eles fizeram um concursozinho 

ali se a gente sabia mesmo desenhar, se a gente sabia fazer letras, porque eles não normógrafo, 

não, queriam... 

E: À mão livre.  

R: À mão livre.  

E: Olha só!  

R: Aí entramos...  

E: É coisa para quem sabe. Não é?  

R: É. Passamos e fomos admitidos como desenhistas.  

EO: Como desenhistas. Não precisava ser formado em arquitetura?  

E: Não, íamos ser desenhistas de arquitetura.  

EO: Mas não precisava do diploma de graduado.  

E: Não precisava. Depois nós nos formamos, aí esperamos mais ou menos um ano e meio, 

dois anos para passar para o quadro de arquitetos.  
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EO: Ah ta!  

E: Então já profissão de arquiteto já era regulamentada. 

R: Já, já tinha a profissão de arquiteto. Já. Desde... 

E: Quando?  

R: Acho que 1933. 

E: De 1933?  

R: É. Já tinha profissão de arquiteto. 

E: Era anterior até. E lá o senhor começou como desenhista.  

R: Como desenhista. 

E: E depois passou para arquiteto.  

R: Para arquiteto é.  

E: E o senhor trabalhava na divisão de obras.  

R: De obras.  

E: Era um grupo grande, eram mais ou menos quantas pessoas? Fala um pouco para a gente 

desse início lá dessas obras.  

R: Foi um início muito bom porque as coisas não eram tão angustiadas como hoje, não é? 

Todo mundo tinha a sua tarefa, cumpria o seu horário. E gozado, funcionário público, 

vagabundo... No meu tempo tinha livro de ponto, e tinha relógio de ponto. E era descontado 

mesmo, se não comparecesse era descontado. E tinha o boletim de tarefa. “Quanto tempo você 

leva para fazer isso, 20 dias?” “Não, dou 10”.  

E: Uau! (riso de todos) Caramba.  

R: Pois é. Você sabia que você podia fazer em 5, não é? (riso de todos)  

E: Ah ta! Ele pedia vinte, o senhor sabia que fazia em 5, chegava a 10. Está bom, não é? 

(rindo) Era um bom prazo. 

R: Então a gente trabalhava... Eram, vamos dizer assim em termos brutos umas 20 pessoas, 

entre desenhistas, entre os arquitetos e datilógrafos. Tinha datilógrafos porque se tinha que 

fazer as especificações e os orçamentos. Umas 20, 20 e poucas, 25 se tanto. E era um detalhe 

interessante, era o edifício do Ministério da Educação e Saúde que era dividido por partições. 

As partições numa madeira linda que acabaram, que destruíram, que era imbuía, madeira 

escura, nobre. Partições essas que tinham mais ou menos 1 metro e 80, ela cobria. Só um cara 

muito grande é que via por cima. Eu era normal, estatura mediana, não vi. Do lado de lá era o 

patrimônio, do lado de cá que era... Nunca ouvi barulho, nunca ouvi discussão, nunca ouvi 

zunzunzum, zunzunzum, zunzunzum. A gente trabalhava normalmente. O pessoal do 

patrimônio sempre muito compenetrado, todos eles muito estudiosos, quietinhos lá. Do lado 

estava lá o poeta, o Carlos Drummond de Andrade.  

E: Ele era oficial de gabinete, não é?  

R: Ele foi oficial de gabinete do ministro.  
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E: Do Ministro é.  

R: Mas depois ele foi ser o bibliotecário do patrimônio, não é?  

E: Olha só, que graça!  

R: Ele não andava, ele deslizava, não é?  

E: É. 

R: Gozado.  

EO: E doutor como que era a divisão dos projetos lá? “Ah, nós vamos construir tal coisa”. 

“Quem que pegava, como que era essa divisão? 

R: Quando eu fiquei como arquiteto, mais ou menos em 50, porque eu entrei... Acabei em 48... 

E: Em 1950 que o senhor entrou para arquiteto. 

R: Acabei em 48... Então eu fazia coisinhas, projetinhos. Tem uma modificação de banheiro 

da Colônia Juliano Moreira, íamos fazer uma modificação no banheiro da Colônia Juliano 

Moreira, a gente fazia a especificações e fazia o orçamento, traje completo.  

EO: Certo.  

E: (risos)  

R: E se não tinha desenhista disponível também você tinha que desenhar e fazer. Então ali no 

Ministério da Educação também não tinha muita coisa porque tinha acabado a ditadura, o 

governo era do Dutra, era um governo que estava se adaptando, não havia muita coisa. 

Quando veio... Criaram o Ministério da Saúde, e eu pleiteei para ir para o Ministério da Saúde. 

Primeiro que eu já tinha estudado um pouco sobre hospitais. 

E: Quando, aonde? 

R: Estudava sozinho, sozinho.  

E: Interesse.  

R: Interesse meu, eu estudava, que nasceu de um projeto de um hospital ainda na escola o 

projeto de encerramento da cadeira. Ele mandou projetar um hospital de 200 leitos. Então nós 

fizemos um grupo de trabalho, e eu fiquei encarregado de estudar centro cirúrgico, me 

debrucei na biblioteca da embaixada americana, e me debrucei na biblioteca nacional, na 

biblioteca da escola que também tinha alguma coisa, e eu fiz a minha parte, outros fizeram 

outras partes. Depois nós juntamos aquilo, pedimos ao nosso professor de teoria, a o assistente 

que era o Aratanha, o professor Aratanha. E 

 ele olhou aquilo, nos deu instruções também, e partimos para os projetos. E os projetos na 

faculdade eles eram colados na prancheta. A prancha era colada na prancheta e o professor 

vinha e assinava em cima. Então você não podia fazer mutreta. (risos) Não podia fazer 

mutreta. E aquilo me despertou e eu comecei a estudar. Depois o Serviço Especial de Saúde ao 

qual pertenceu o Nadalut e o Valter (nome) começaram a fazer umas publicações de hospital, 

eu me interessei, comecei a estudar.  

EO: Nessa época já existia a Divisão de Organização Hospitalar?  
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R: Já existia a divisão de Organização Hospitalar que passou para o Ministério da Saúde. E eu 

fui lá com o Ministério da Saúde, Divisão de Obra, lá houve mais chance de projetos maiores. 

Então não só para mim, mas outros arquitetos. Também o grande acervo ficou no Ministério 

da Saúde, as colônias, não é? As colônias de manicômio, o Pedro II e o Juliano Moreira, 

Instituto Oswaldo Cruz, a Divisão de Lepra... 

E: O Serviço Nacional de Lepra. 

R: É.  

E: Ali em São Cristóvão?  

R: Era em São Cristóvão, agora não é mais. A Divisão Nacional de Lepra. Havia uma série de 

instituições que tinha muita arquitetura, não é? 

E: Ah ta!  

R: Então dava mais chance.   

E: Tuberculose também devia ter, não é? Porque tem muito...  

R: Tuberculose também, tuberculose. Embora a turma da tuberculose tenha criado uma divisão 

de obras particular dela.  

E: Ah é?! Não sabia.   

E: Para construir o Hospital de Curicica, que é o projeto do Sérgio Bernardes. Aliás, belo 

projeto em pré-moldado.  

E: Porque o Serviço Nacional de Lepra, ele utilizava serviços...  

R: Da Divisão de obras.  

E: Da divisão de obras, não é?  

EO: Quer dizer, esse que contratou o Sérgio Bernardes era a Campanha Nacional contra a 

Tuberculose?  

R: Campanha Nacional.  

E: Tinha escritório próprio. 

R: Tinha escritório próprio. Eu esqueço o nome dele, mas era um cidadão, também um médico 

formidável. Um administrador de primeira.  

R: O diretor do serviço? 

R: Isso. Como que era o nome dele?  

E: Não era Germano (sobrenome), não?  

R: Não. É um nome até conhecido. Gozado, o Brasil era bem mais pobre, mas o serviço 

público funcionava melhor. Tinha coisas positivas, não é?  

E: Hum, hum.  

R: Hoje o cara morre porque não pode se internar no CTI. Não pode fazer um exame de 

ressonância magnética porque a máquina está escangalhada. E vem o presidente e diz que só 

conserta com o nome daquele imposto, como é o... Esse imposto do cheque?  
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E: CPMF.  

R: CPMF.  

R: Só conserta... Puxa, o imposto esteve aí e onde que está o dinheiro do CPMF, não é?  

E: É. 

R: Pois é. Ajudou a fazer o caixa 1, não é?   

E: Deixa só eu voltar aqui.  

E: É, vamos falar mais da Divisão de Obras.  

Na época do primeiro governo do Getúlio de 37, não é?  

E: De 30 a 45. De 30.  

EO: Eles construíram uma série de instalações na saúde, sanatórios...  

R: Leprosários também.  

R: Leprosários, uma série pelo Brasil inteiro, realmente todo Brasil tinha dessas construções. E 

aí em 53 já não era o Getúlio, quer dizer, depois ele até voltou, mas como é que ficou? Isso 

continuou dentro de outros governos, essa campanha de construção?  

E: Continuou. Continuou, continuou e só deu uma freada no governo do Juscelino porque o 

investimento passou a ser para Brasília. Brasília começou a absorver outros recursos. Mas 

continuou. Não houve dissolução de continuidade.  

E: E como que era a autoria desses projetos, porque a gente sabe que vocês trabalhavam 

muito... Era uma e que, não é? Na verdade, trabalhava muito em conjunto, como é que 

determinava que esse projeto era pessoa, ou de outra, como é que...?  

R: Era sensibilidade do chefe, não é? Sensibilidade do chefe. Ele sabia quem é que tinha mais 

jeito para aquilo, quem é que ia, por exemplo, detalhar melhor.  

Por exemplo, se fosse lá no Oswaldo Cruz, aquele projeto que era muito bonito, não sei como 

que está, deve estar abandonado, que era o refeitório. 

EO: Sim.  

R: O refeitório. O refeitório é projeto do Jorge Ferreira. 

E: Do Jorge Ferreira.  

R: Mas o Jorge não tinha tempo de detalhar porque ele era o chefe da divisão, e tinha o 

escritório dele particular, não tinha tempo. Então ele chamou um colega que eu até já citei, 

Dircio Guion. E o Dircio então detalhou muito bem aquilo. Foi muito bem detalhado. Era a 

sensibilidade do chefe, não é?  

E: Pois é, mas é isso que eu pergunto, ele aparece, o Jorge Ferreira ele aparece como autor. 

R: Não, ele é o autor do projeto. 

EO: E durante muitos anos identificou apenas um autor, é o Jorge Ferreira, e ninguém 

mencionava que existia uma divisão de obra, que era um trabalho de equipe. Agora que a 
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gente está resgatando isso. Como é que era isso nessa época? Existia realmente... Então o 

Jorge era o autor, ele se dizia autor do projeto, é isso?  

R: Ele viu que ali era uma possibilidade, ele fazia parte da turma, ele não era da turma do 

Niemayer, mas ficava entre o pessoal meu... O pessoal meu e...   

E: Da geração.  

R: Então também ele era um moderno, o colega dele de escritório também, o Estrela, o Tomaz 

Estrela, então ele viu ali a oportunidade de fazer um projeto moderno. Então ele chamou para 

si. Ele deve ter estudado aquilo no escritório dele depois chamou para si.  

EO: E ele acabou fazendo o pavilhão de curso também.  

R: É. Ele fez o pavilhão de curso a mesma coisa, o pavilhão de curso.  

E: Esse autor do projeto que você está falando Renato é quem em última instância assina a 

planta?  

EO: Pois é.  

E: Porque a gente tem várias plantas lá, e talvez Luciana e Rafael possam falar melhor disso, 

que era da Divisão de Obras, mas tem lá a assinatura de uma determinada pessoa. 

EO: Exato e muitas das vezes não aparece nada.  

E: É. 

EO: Que a idéia era realmente aquela da equipe.  

E: Às vezes só o projetista, às vezes só o desenhista, às vezes só o dito autor, e às vezes nem, 

não é? Tem uma... 

EO: Era realmente uma equipe, não é?  

R: Era uma equipe, era uma equipe.  

E: Então o senhor tinha dito que aí quando foi criado o Ministério da Saúde em 53 o senhor 

pode optar e enfim, foi...  

R: Fui para lá. 

E: Foi para o ministério, mas entre 1950 e 1980, que foi o período de atuação do senhor como 

servidor publicado, como arquiteto e tudo mais, o senhor teve, a gente tem a notícia que o 

senhor foi chefe de sessão de projeto e de execução de obras.  

R: De obras. 

E: E depois diretor.  

R: Diretor. Duas vezes diretor.  

E: Duas vezes diretor. Como que eram essas tarefas, como que era o senhor acumular assim 

um cotidiano de projetos, de coisa para pensar, como as questões assim da gestão, era muita 

gente, era uma equipe grande. Fala para a gente um pouco desse cotidiano no Ministério da 

Saúde.  

R: Como chefe da sessão de projeto eu nunca fiz um projeto, eu delegava.  
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E: Ah ta! O senhor era a pessoa que ia ter sensibilidade. (riso de todos)   

R: Exato. Como chefe da execução de obras cabia a mim segurar a minha retaguarda não 

deixando ninguém autorizar faturas de serviços não executados. Essa era a minha visão.  

E: Essa era a questão.  

R: Era a minha visão, não sei de outro, a minha era essa. Fatura para testar eu dava uma 

voltinha na obra para ver se existia mesmo. E como diretor também. Então os projetos que eu 

fiz, eu não era chefe de nada, nem diretor de nada, era apenas o funcionário da divisão.  

E: Entendi. E a Divisão de Obras do ministério ela tinha... Primeiro, deixa eu entender uma 

coisa que eu não sei se entendi, Renato e professor – A Divisão de Obras do Ministério da 

Educação e Saúde, certo?  

R: Certo.  

E: Quando se dividiu, e foi criado o Ministério da Saúde em 53 ele passou a ter uma divisão de 

obras dele e uma educação e divisão de obras dele.   

R: Correto.  

E: Ah ta!  

R: Porque existia um órgão chamado DASP.  

E: Certo.  

E: e R: (Falam juntos) Departamento Administrativo do Serviço Público.  

E: Isso.  

R: Que a ditadura acabou. Foi um absurdo, porque o Getúlio tinha um monte de defeitos, foi 

um ditador, matou gente, mas era um indivíduo que modernizou, foi o indivíduo que 

modernizou o país, ele criou as estruturas que não existiam.  

O Se você tivesse que definir sua cor. O IBGE hoje que é uma beleza de repartição uma coisa 

do Getúlio. 

E: É.  

R: O Serviço público ele botou ordem no serviço público, então o Departamento 

administrativo havia uma ordem. Vou dar um exemplo prático, um exemplo que pega na gente 

porque é exemplo de dinheiro: Escala de funcionário público. Vou falar do meu nível, nível 

superior. Então era letra K à O. Tinha uma escala que ia de 4350 cruzeiros a 8400 cruzeiros. 

Correspondia a 8.400 cruzeiros, coronel do exército. Então era equivalente, a hierarquia 

militar, era equivalente a hierarquia civil. Só os oficiais generais é que estavam fora como os 

oficiais generais civis, ministros, ficavam foram também. Isso dava uma disciplina, não é? 

Dava uma disciplina de admissão, tudo era por concurso, você tinha que fazer concurso. Isso 

acabaram. Então...  

EO: Mas na sua época não tinha concurso, o senhor entrou sem concurso.   

R: Eu entrei sem concurso. Eu entrei só numa prova de admissão para desenhista.  

E: Depois o senhor subiu.  
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R: É. Eles aproveitaram, fizeram, tiveram seus motivos, aproveitando os que estavam lá. Um 

arranjo. (risos)  

E: Hum, hum. E aí esse órgão, esse DASP é que dava essa... 

R: Ele dava essa estrutura.  

E: Essa organização, essa estrutura. 

R: Então no ministério existia departamento de administração. Esse departamento de 

administração era constituído de divisão de pessoal, divisão de orçamento, divisão de material 

e divisão de obras.  

E: Hum! 

R: Então havia um diretor geral, que se chamava... Que era o diretor de departamento. 

E: diretor para 4... 

R: E o diretor para 4 órgãos.  

E: Entendi.  

R: Pessoal, orçamento, material e obras. Estão todos eles ligados realmente a administração, 

quer dizer, uma divisão correta. O DASP se baseou, a criação do DASP se não me engano se 

baseou na administração da escola francesa de administração, se não me engano, mas abaixo 

da diretoria de obras tinha as sessões, é isso?  

R: Aí dentro das divisões que era departamento, divisão, dentro das divisões tinha exceção. 

Depois aquilo virou um carnaval, não é? (risos) Porque o cara começa a criar sessão disso, 

sessão de abotoar o sapato, sessão de não sei o que...  

E: (risos)  

R: E tome sessões. Até no caso da engenharia não, porque não tinha muito o que criar dentro 

daquilo, mas...  

EO: Quais eram as sessões, o senhor lembra? 

R: Na Divisão de Obras? 

EO: É.  

R: Era sessão de fiscalização. Sessão de fiscalização, e execução de obras, sessão de projetos e 

a sessão administrava.  

EO: E o senhor sempre foi de uma sessão ou teve várias?  

R: Eu fui de duas sessões. Eu fui de projetos e fui da fiscalização e execução de obras.  

E: E essas divisões de obras dos ministérios elas conversavam entre si. Uma Divisão de Obras 

de um ministério trocava, fazia trabalho em conjunto, ou enfim, fazia projeto em conjunto com 

divisão de obras de outros ministérios?  

R: Não.  

E: Não?  
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R: Eventualmente a gente podia consultar, não é? Por exemplo, se você tivesse, no caso no 

ocaso do instituto Oswaldo Cruz, a construção de biotérios, se consultou o ministério da 

agricultura, se eles tinham alguma coisa de biotério, tinha, então a gente vai lá e dá uma 

olhadinha, mas não existia esse entrosamento não.  

EO: E os outros ministérios, o ministério da justiça...  

R: Todos tinham.  

EO: Todos tinham.  

R: Todos tinham, era a estrutura do DASP.  

EO: É porque essa é uma história que ninguém conta certa,  

R: A estrutura do DASP.  

E: Eu não sabia disso.  

EO: O senhor conhece algum outro arquiteto dessa, o senhor lembra algum nome das outras 

divisões e dos outros ministérios?  

R: Da agricultura tem um colega nosso que deve estar vivo, Ulisses Modraque, está vivo, mas 

tem uns 90 e tantos anos, 92, 93. Ulisses Modraque  

E: Modraque? 

R: Modraque.  

E: Ele era do ministério da agricultura?  

R: Ele foi do Ministério da Agricultura. Tinha uma divisão de obras, e ele era se especializou 

em laboratórios, depois ele trabalhou para uma firma, era o arquiteto de uma firma chamava 

Hospitec.  

E: Hum! Uma pessoa ótima para a gente conversar!  

R: E ele, era bem conceituado como profissional.  

EO: E na hora assim de fazer um projeto, por exemplo, um sanatório, um hospital, tinha essa 

idéia de que deveria ser uma construção ainda pavilhonar, ou monobloco, existia essa 

discussão?  Com o que era? 

R: Bom, tinha a divisão de organização hospitalar que dava certa... 

E: Normatização?  

R: Norma.  

EO: Por exemplo, o de Curicica ele foi todo sistema pavilhonar, não é?  

R: É Curicica foi à parte, o serviço nacional de tuberculose criou um serviço a parte.  

E: É. Não era vocês. Doutor Floroaldo o senhor acha que a criação de Brasília e o fim do Rio 

de Janeiro como uma capital, não é? Como capital federal afetou de alguma forma a divisão de 

obras? Ela pode ter perdido essa importância, ou alguma mudança no serviço público, o que 

ficou aqui no Rio.  

R: Não, não.  
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E: Não tem nada a ver.  

R: Não. porque ela foi, a Divisão de Obras foi transferida para lá. Eu não quis ir, mas me 

ofereceram até residência. Eu não quis porque tinha meus interesses todos aqui. Nem também 

estava querendo acabar o meu tempo de serviço público. (pigarro) e eu não quis ir. Mas esses 

órgãos foram todos transferidos lá para Brasília.  

EO: Mas então ficaram umas sessões aqui.  

E: É.  

R: Ficou. Houve resistência, não é? Muita gente ficou e quase a maioria foi transferida a 

fórceps, não é? Arrancado. Não queria. Porque o sujeito está aqui, tem sua casa, sem seus...  

E: Não, e ir para Brasília. (risos)  

R: É. Engraçado, eu também pensava assim, hoje até eu teria outra perspectiva de vida. É 

porque Brasília é uma cidade boa, uma cidade agradável, e Brasília trouxe um 

desenvolvimento enorme ao Brasil central. A região centro oeste. É verdade.  

E: Eu conheci, agora quando eu conheci... Um dos pioneiros de Brasília morreu agora com 95 

anos, muito meu amigo eu estive com ele lá em Brasília no início - um médico, doutor Ernesto 

Silva. Sobrevoamos lá aquela zona toda de avião, é tudo deserto, não tinha nada, nada, nada. 

Hoje são campos de soja e de criação de gado, e Goiás e Mato Grosso em frente, cresceram 

muito, e para o Brasil central foi muito bom.  

E: Então esse fechamento, como o senhor avalia esse fechamento da representação, vamos 

dizer assim, da Divisão de Obras do ministério aqui no Rio, que fechou nos anos 80, não é?  

R: É. Aí acabou.  

E: Aí acabou, por isso.  

R: Não tem mais.  

E: É porque, assim...  

R: É difícil de explicar, não é? Não sei porque acabou. Tinha que ser substituído por outra 

estrutura, “Vamos ver, essa estrutura está velha, mas vamos...” Mas não foi substituída por 

outra estrutura. Nem sei como é que essas coisas se processam hoje no serviço público, 

também não vejo muita coisa construída. Eu sei que depois que acabaram as divisões, 

cresceram as firmas de... 

E: Terceirização. 

R: É firma terceirizada, mas o nome que eles dão é outra, essas firmas de essas firmas de 

projeto, consultoria.  

E: Hum, ta! 

R: Então faz consultoria de tudo, planejamento elétrico, planejamento arquitetônico, 

planejamento estrutural, instalações... 

EO: E quais eram as explicações na época para terminar?  

R: Não deram. Ditadura não dá satisfação, acabaram, acabaram.  
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R: E muitos se aposentaram então?  

R: Aqueles que tinham tempo para se aposentar se aposentaram como eu.  

EO: E outros foram desmembrados.  

R: Desmembrados, jogados para lá e para cá.  

EO: Mas foi em 77 não foi isso que acabou?  

R: Por aí, 77, levou uns 34 anos moribunda.  

E: (risos) É. A radical foi mais em 80.  

EO: Não, mas interessante ter tocado nisso, porque a gente sabe, por exemplo, que lá na 

Fiocruz quando acabou a Divisão de Obras foi contratada justamente uma série de escritórios 

particulares para dar conta do serviço.  

E: É.  

R: Porque tinha que manter os prédios, tinha que fazer coisas novas, então teve que contratar 

uma série de...  

EO: Porque você não tinha engenheiro arquiteto nos quadros, não é?  

E: No quadro dessas instituições.  

R: Não tinha porque....  

E: E passou a ter, não é?  

R: Porque era tudo concentrado na divisão.  

E: Na divisão de obras.  

EO: lá na Juliano Moreira, por exemplo, também, muitos pavilhões foram abandonados e 

foram invadidos porque não tinha como manter aquele espaço.  

R: E as favelas invadiram, tomaram conta de uma parte. Um terreno bonito.  

R: Lá na Juliano Moreira, não é?   

E: É. Sim.  

E: Porque ajudava a fazer essa manutenção.  

R: É manutenção. Eu mesmo fiz um projeto para lá que era Centro de Pesquisas psiquiatras. 

Foi feito, e locado onde os médicos queriam. “Puxa pela primeira vez a gente locou um prédio 

onde a gente quer”. 

EO: Espera, o senhor repete aí: Centro...  

E: De Pesquisa Psiquiatras. (Falam juntos).  

R: Nem sei o que é mais hoje isso lá.  

E: Lá na Juliano Moreira.  

R: Juliano Moreira.  

E: Eu vou anotar isso aqui para depois ver.  E com o que era a relação com os médicos?  
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R: Muito boa, muito boa. Sempre houve um relacionamento muito bom, entre os engenheiros 

e arquitetos e médicos. Havia uma admiração, eles gostavam. Porque a gente antes de fazer as 

coisas ia conversar com eles e tal. Aí via o que eles queriam, fazia o que eles queriam, não é? 

E a gente via a dedicação, não era todos, evidente, a dedicação de alguns profissionais que se 

dedicavam, o salário era uma porcaria, como é até hoje, não é? Se dedicavam, eles tinham a 

sua vida particular, mas tinham feito concurso, passado para o corpo do ministério e se 

dedicavam. A gente tinha um que era do pavilhão do engenho de Dentro, era do pavilhão 

infantil. Ele fiscalizava pessoalmente...  

E: (nome)  

R: Não, não. É outro nome. É um nome que no momento eu não estou me lembrando, um 

rapaz de Pernambuco, muito bom profissional, ele fiscaliza pessoalmente a comida das 

crianças. Primeira coisa quando nós chegávamos ia na cozinha.  

E: (risos) Professor eu queria puxar um pouco assim para a Fiocruz, para o Instituto Oswaldo 

Cruz e os projetos que o senhor participou quando estava lá na Divisão de Obras. O senhor 

lembra deles quais são?  

R: Olha, eu lidei muito com o doutor Botafogo para a construção do biotério.  

E: Ham, ham.  Biotério Central.   

R: Fomos até...  

E: E a delegacia de saúde.  

R: E fomos até São Paulo visitar alguns biotérios.  

E: Para ter idéias para fazer o projeto de lá.  

R: Para ter idéia de lá. E sobre a ENSP? 

R: Escola Nacional... 

E: Escola Nacional de Saúde pública.  

R: A Escola Nacional de Saúde pública eu tinha muito contato com o diretor, doutor Blois. Era 

homem também dedicado à escola, e batalhou muito para sair aquela escola, ele batalhou 

muito.  

E: E demorou muito assim?  

R: Não, não.  

E: Ele começou a fazer o projeto?  

R: Não, não. Foi uma coisa rápida.  

E: Ele disse o que queria...  

R: Ele disse o que queria...  

E: Vocês fizeram?  

R: Fizemos e eu procurei a maioria dos donos de lugares eu procurei para saber o que eles 

queriam, fez-se o projeto, fez-se a concorrência. A firma que ganhou era uma firma muito boa, 
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muito boa. Era gente muito séria, de engenheiros. (pigarro). Fizeram aquilo rápido. Aquilo era 

uma estrutura abandonada que o Carlos Lacerda empurrou para o Raimundo de Brito, mas nós 

contratamos a Estaca Frank, e a Estaca Frank fez o levantamento. Existe um aparelho 

chamado esclerometro, é como se fosse um tiro que você dá na estrutura e ele dá a dimensão 

da resistência da peça, não é? Então 2 engenheiros, sendo um nissei, um japonês com aquela 

paciência toda, passaram lá uns 2 meses subindo descendo, mas a estrutura era forte, muito 

forte. Apenas nós fizemos reforço e numa pilar e numa viga.  

E: Ah, então vocês aproveitaram uma estrutura já existente.  

R: Já existente. Aí o espaço era generoso e ficou grande aquela... Mas era uma escola que 

tinha um hotel também para os alunos que vinham de fora, tinha a lavanderia, tinha a cozinha.  

E: É mesmo?!  

R: É. Tinha a cozinha, uma beleza é cozinha, não é? (pigarro). Laboratórios...  

EO: Na época o senhor era diretor, é isso?  

R: Nessa época... Não, não era não. Eu acho que não era o diretor não. Era o...  

E: E como é que o projeto chegou para o senhor?  

R: Alguém... O diretor era Valdir Ramos que passou para mim, Valdir ramos, passou o 

projeto... 

E: Passou o projeto para o senhor.  

R: É, passou para mim. Porque eu era considerado, como eu trabalhava fora, eu tinha o meu 

escritório... E lá na divisão não faziam questão da sua presença física. Faziam questão do 

trabalho. Então aquele negócio, dá o papelzinho: “30 dias”. “Não, senhor, 15”. Bom, eu já 

sabia que fazia em 5. (risos)  

E: Em 5. (risos)  

R: E eu dava o trabalho completo. Eu pegava as pranchas impressas do ministério, aquele 

cantinho com o carimbo da Divisão de Obras, pegava o papel... 

E: Que a gente ver nas plantas.  

R: ...O papel de orçamento e o papel timbrado para especificação. E eu fazia no meu 

escritório. Com o meu desenhista e tudo, não é? Fazia. Enquanto estava fazendo isso não 

precisava ir lá. 

E: Entendi.  

R: Eu tinha meus 15 dias, aquilo custava... Tinha um custo pra mim. Não tinha dúvida, mas 

saía no custo do escritório, não é? Então era considerado o exemplo, porque entregava na hora 

e já prontinho, não precisava mais ninguém desenhar, ninguém bater datilografia nem nada.  

E2: A pergunta agora o senhor até já me respondeu um pouco dizendo que poderia levar o 

projeto para casa e fazer... Mas a minha pergunta era se tinha, se você tinha uma determinação 

diretor ou você poderia colocar um pouco de pessoalidade no projeto, se você poderia intervir 

e falar assim: “Não, aqui vai ficar mais legal de uma maneira...”  
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R: Não, era pessoal de cada um, não é? Não intervia não. Não intervia. Só intervia se o sujeito 

inventasse um painel. “O que isso aqui?” “Não, isso é um painel do Burle Máximo”. (riso de 

todos) “Não pode”.  

E: Aí não dá, não é? Poderia até ia ficar bonito, não é? Interessante. (rindo)    

EO: Ia acontecer toda hora. Burle Marx era o autor dos painéis.  

R: Isso a gente não deixava. E antes desses projetos eram feitos os projetos, os orçamentos, 

essas especificações eram remetidas para por DASP, para o Departamento Administrativo do 

Serviço Público, que isso examinavam os projetos e liberavam ou não.  

E: A aprovação.  

R: É, a aprovação. E eu lembrei do painel porque houve um projeto de um colega nosso e que 

ele fez, tinha lá uma parede e ele fez um painel, ele mesmo desenhou e tal, e o DASP disse: 

“Não, isso é um negócio do manicômio judiciário, o administrativo do manicômio judiciário 

não tem justificativa de fazer painel. (risos)   

E: Interessante. E, o senhor se referiu aí várias vezes, doutor Floroaldo, à sua empresa, não é? 

Ao seu escritório particular.  

R: Particular.  

E: O senhor lembra... Assim, o senhor entrou na Divisão de Obras em 46, 47, por aí.  

R: Por aí.  

E: Como desenhista e tal, e em 50 o senhor passa para arquiteto.   

R: Isso.  

E: E tudo o mais. E aí quanto tempo depois o senhor começou a ter o escritório?  Por que o 

senhor resolveu ter o escritório, era comum? Todo mundo tinha, era uma coisa que dava 

vazão, Tinha projeto, demanda. 

R: Tinha demanda e tinha projeto.  

E: Ou seja, se construía muito?   

R: É, coisas sem maiores importâncias arquitetônicas, predinhos, casinhas, predinho de 4 

andares, de 3 andares, mas era serviço. Então quando foi, em torno de 56, 58, por aí, eu tive 

meu escritório junto com colega de turma e colega arquiteto, quem era ele?  

E: Quem era ele? 

R: Mauro Costa Cavalcante.  

E: Hum, hum.  E como que era esse escritório? 

R: Esse escritório era na Erasmo Braga. Na Erasmo Braga.  

E: Ali no Centro, não é?  

R: No Centro, é. Naquele tempo ali não tinha aquele monstro que é a Garagem. 

E: Da CODERJ, aquele prédio da CODERJ.  
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R: Eram marquises que... Ali era um terminal de ônibus, então eram marquises baixas. Então 

você via do outro lado a Rua São José, O Casario, a Rua São José. Ficamos ali... Eu acho que 

ficamos uns seis anos ali. Depois eu saí. Fiquei sem... Fiquei fazendo as minhas coisas em 

casa. Depois eu montei na Avenida Churchill, escritório na Avenida Churchill, fiquei 

trabalhando na avenida Churchill até o segundo reinado de Fernando Henrique Cardoso I.  

E: (risos) Aí, aí...  

R: Aí começou... Aí o serviço começou a escassear, não é? Ficou uma crise, uma crise... Bom, 

a crise era externa, mas...  

E: Mas refletia internamente.  

R: É. Refletia internamente porque o país não tinha conseguido ainda controlar a inflação. E 

não foi só eu que fechei, uma porção de gente fechou, não é? Aí...  

E: Ainda lá com a Fiocruz, eu sei que já conversei isso da outra vez, mas o senhor 

particularmente lembra de alguns diretores de lá, não é? Da época.  

R: Lembro. 

E: Henrique Aragão.  

R: O projeto Aragão é inesquecível. 

E: (risos)  

R: A presença dele, a autoridade dele. (pigarro). O professor Laranja também.  

E: Francisco Laranja, não é?  

R: Também o professor Laranja.  

E: Que outros presidentes o senhor conheceu?  

R: O outro foi o que fez a catástrofe lá na Oswaldo Cruz, o...  

E: Vinicius da Fonseca?  

R: Não, não. Aquele, aquele mineiro, como é o nome dele? Aquele que destituiu uma porção 

de chefes de serviço?  

E: Que fez o massacre? 

R: Que fez o massacre.  

E: Que fez o massacre. Gente, como é o nome dele?! (reflexiva)  

R: Como é o nome dele?  

E: Não foi o Vinicius da Fonseca?  

R: Não, não foi o Vinícius não. Como era o nome dele? 

E: Não consigo me lembrar.  

R: Caramba! Esse é que me deu a tarefa de construir aquele prédio da...  

E: Da expansão?  
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R: Da expansão.  

E: Ah! Onde nós trabalhamos.  

R: É. Ele destituiu o diretor e me nomeou o diretor.  

E: (reflexiva) Como é o nome dele... Destituiu o diretor da Divisão de Obras?  

R: Da Divisão de Obras e me nomeou... 

E: Mas ele podia fazer isso?!  

R: Ele era o Ministro da Saúde.  

E: Ah, o senhor está se referindo ao Ministro.  

R: Ao ministro.  

E: Ele foi diretor.  

R: Ele foi diretor, o Francisco... Francisco o quê?  

E: Aí gente...  

EO: O Laranja não, o Laranja...   

E: Não, não.  

E2: Estava pensando no presidente....  

E: No presidente da Fiocruz, e o senhor está se referindo ao ministro.  

R: Ele foi presidente e foi ministro.  

E: Depois foi ministro. Não me lembro. 

En2 Ninguém lembra.    

R: Ele não deixou lembranças agradáveis, ele destituiu e me chamou, me chamou e eu fui lá 

no Gabinete dele.  

E2: Eu não lembro.  

R: Porque a gente às vezes pensa que não é observado, ele tinha observado a minha ação em 

outras obras, não é? Aí me passou aquela bomba que era acabar aquele prédio.  

E: Porque uma bomba acabar aquele prédio, ele já estava...  

R: Porque aquele prédio ficou a estrutura abandonada, já estava deteriorado, e havia um prazo 

curto para acabar aquilo, porque ele estava acabando o ministério dele, ele estava acabando, o 

tempo dele estava acabando.  

E: Lagoa da Rocha? 

R: Lagoa.  

E: Lagoa da Rocha.  

R: Lagoa, Rocha Lagoa.  

E: É. Francisco Rocha Lagoa.  
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E2: É, porque tem gente, nos arquivos dos cientistas que vivenciaram a história, vira a e mexe 

lá a gente acha uma coisa. Eu já peguei vários arquivos.  

E: (risos)  

R: Me deu essa incumbência... 

E: Rocha Lagoa.  

E2: Rocha Lagoa.  

R: E de diretor e tocar aquela obra, e era me deu uma coisa horrível, me deu um trabalho 

terrível porque... 

E: Por que professor?  

R: Porque havia um sistema que a ditadura criou, dizia que era para facilitar, eu não sei se era 

para facilitar, porque antes disso funcionava sem ser assim, o dinheiro era depositado no 

Banco do Brasil no nome do diretor da Divisão de Obras. Puxa, que responsabilidade.  

E: Claro, é verdade.  

R: Quando saía a fatura você assinava. Então eu chamei um colega para vir, eu e ele fazíamos 

a dupla e sentávamos como o pessoal da firma e fazíamos a fatura o que ia se pagar com 

aquela fatura. Que nós estávamos num regime de exceção, uma liberalidade dessas vocês 

podia entrar numa fria terrível, não é?  

E: Nossa! É verdade.  

R: Isso deu um trabalho e uma angústia terrível.  Não é?  

E já a firma era uma firma muito boa, Metrocon, todos engenheiros. O presidente era um 

economista, gente séria, construiu uma obra que até hoje está lá, está em pé. Se bem que 

aquela, aquele hospital Souza Aguiar... E eles já no fim da obra eles estavam passando 

dificuldade financeira. E a gente corre para lá, o que te quem pagar de mármore... E tirava o 

cheque para o mármore. Uma coisa horrível. Mas entregamos no dia, no dia aprazado 

entregamos. Fizemos o que o ministro pediu que não queria luxo naquilo. A única coisa que a 

gente usou de mais luxo, mas que foi bom, foi a cerâmica de revestimento, que não existe mais 

essa cerâmica. É uma cerâmica cara, porque aquele ar dali é agressivo demais, muito 

agressivo. Então aquela cerâmica é muito boa, tanto que ela ainda está perfeita, não é? Está 

perfeita.  

EO: Eu não sei se o senhor sabe, mas fizeram uma reforma lá na fachada e tiraram.  

E: É. Tiraram.  

R: Da frente? 

E: É. 

R: Também?  

E: Também.  

R: Por quê?  

E: Porque, sei lá.  
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EO: Essas coisas.  

R: Da frente e lateral? 

E: Isso.   

EO: Tiraram.  

E: É.  

EO: Agora está pintado.  

R: Pintando?! 

EO: É. Ficou bastante diferente.  

R: Aquilo era uma cerâmica que se chamava lito cerâmica. Lito é pedra, não é? É uma 

cerâmica de (inaudível) à alta temperatura... (pigarro). Então ela ficava impermeável, 

impermeável. E estava perfeita. As laterais é que não fizeram junta de dilatação então quando 

o edifício se movimentava caia bastante.  

E: Hum, hum. Bom, o senhor lembra quando...  

R: Coisa pior fizeram aterrando o cais.  

EO: Isso.  

R: Coisa pior fizeram aterrando cais.  

EO: Queria que o senhor contasse essa história para gente.  

E: Aterrando o cais?  

R: É. 

E: O cais ali... 

R: O Rocha Lagoa pediu que se recuperasse o cais que o Oswaldo Cruz desembarcava. Ele 

embarcava na Praça XV, vinha de barco, naquela época a Baia era limpa, não é? E vinha de 

barco, porque não tinha a Avenida Brasil, e desembarcava ali no cais. E ali eles pegavam, 

devia ser uma charrete, não sei, e atravessavam e subiam lá para o Pavilhão Mourisco. Ele 

pediu para recuperar. Não foi difícil. Era um cais pequeno, então se deram umas injeções de 

concreto e se recuperou. 

E: E isso ficava exatamente aonde professo? 

R: Você se entrar no anexo lá do prédio você vai vê que tem uma estrada que não dá em lugar 

nenhum, não é? Uma estradinha que sai lá no canto, de frente para o prédio no canto direito.  

E: Hum! Ta. (Falam todos juntos)   

R: Aquela estradinha dava no cais.     

E: Ali dava no cais?  

R: Dava no cais.  

E: Ah! 
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R: Não sei qual foi o energúmeno que mandou aterrar, mandou aterrar. Aquilo lá seria até hoje 

a um documento histórico. Até para nessa época de vacinas fazer eventos. Não sei porque é 

que fizeram aquilo. Aterraram. Aterraram. Qual foi a besta que autorizou aquilo? 

E: Virou favela, não é?  

R: É.  

E: Virou uma favela.  

EO: É, uma área ocupada.  

E: Quer dizer, que dava naquele rui nojento? ! 

R: Não, ali era o cais... Não aquilo é o canal de Farias... O Canal do Cunha, digo.  

E: Ta. É o Canal do Cunha. 

 R: O Canal do Cunha sai na baía, é o fundo da baía.  

E: Olha só!  

R: O Fundo da baía.  E cheio de metano, que chega a borbulhar (som imitando borbulhas), 

mas eles estavam dizendo que iam sanear a baía, podia ser que um dia saneasse a baía. Tinha 

lá cais, todo direitinho, dava pára fazer eventos. Agora, por exemplo, nessa vacina aí contra a 

gripe podia ser ali, arma o pavilhão, o presidente gosta de falar para caramba, trás ele ali, fica 

falando... (risos)  

E: (risos) Traz o Lulla, a Dilma, todo mundo, o Sergio Cabral, todo mundo.  (risos)  

R: É um monumento histórico.  

EO: Claro.  

R: É um monumento histórico.  

E: Ali tem uma estrada abandonada sim. Ali perto do estacionamento.  

R: Que foi o Rocha Lagoa... “Mas faz um acesso”. “Pode deixar professor, eu faço o acesso”. 

E: Que coisa, não é?  

R: Então foi o acesso. 

EO: Era uma forma dele também de homenagear o Oswaldo Cruz.  

R: É. Ele quando falava ele tinha muita admiração pelo Oswaldo Cruz que, diga-se de 

passagem, mais do que merecida. Naquela época ele encontrou realmente um presidente que 

era... Engraçado, um sujeito assim que tinha o apelido de morfeu quer dizer que dormia 

demais, que era o Rodrigues Alves.  

E: Ah! Rodrigues Alves.  

R: Rodrigues Alves. Rodrigues Alves foi quem saneou o Rio de Janeiro com Saturnino, abriu 

a Avenida Rio Branco. 

EO: Isso.  

E: E a Avenida Passos também.  
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R: E deu ênfase ao saneamento do Oswaldo Cruz. Apesar da revolta da escola militar. Porque 

esse negócio de (inaudível) é antigo nas forças armadas. (risos)  

EO: E a idéia do Rocha Lagoa era inaugurar em 72 justamente por conta do centenário, não é?  

R: É. Por conta do centenário. Exatamente.  

EO: Então a correria foi para inaugurar em 72? 

E: O prédio, não é?   

R: Mas houve qualquer coisa com ele e a alta direção da ditadura que ele pediu as contas. Não 

sei, não perguntei a ele. Ele me tratava bem. E havia assim uma relação de respeito, ele me 

tratava bem. Ele sabia que eu era responsável. (pigarro). E me telefonou quando disse que ia 

sair e que ia embora. Ele disse: “Eu quero que termine no prazo”. No dia que terminou... No 

prazo eu telefonei para ele: “Ele agradeceu”.   

E: Então vocês começaram a dar vida para uma estrutura que já existia.  

R: Essa estrutura começou com o ministro Raimundo de Brito, não é? O Raimundo quis fazer 

uma sede ali, não sei porque Brasília já estava em construção. Aí fez aquilo ali e como o 

dinheiro não existia por inteiro, então a coisa foi planejada em etapas. Primeira etapa 

fundações, segunda etapa estrutura, terceira etapa as alvenarias e instalações embutidas.  

E: Entendi.  

R: Aquilo ficou isolado, não sei como os favelados conseguiram levar as alvenarias. As 

tubulações tudo bem, é fácil de levar, mas tijolo? Levaram também. (rindo) Levaram.  Tijolos 

e cobertura levaram.  

E: Nossa mãe! Hum. 

R: Levaram. Levaram. Ficou aquilo abandonado anos, anos.  

E: Hum, hum. Aí depois para ser inaugurado em 72. 

R: Depois retomou justamente quando Rocha Lagoa foi ministro. Ele cavou as verbas, queria 

acabar aquela estrutura, achava aquilo ruim: “Isso é ruim para o ministério esse troço 

abandonado na Avenida Brasil... 

E: Realmente, não é?  

R: Conseguiu dinheiro... Conseguiu o dinheiro, mas não sei o que houve ele saiu antes da 

coisa acabar.  

E: Hum, hum.  

R: E ele deu ênfase a... “Não especifica nada de luxo, nada de luxo”. E realmente não se 

especificou nadas de luxo. É modesto o prédio. 

E: É um prédio básico, hoje em dia se diria hoje se diria assim, é básico.  

R: Agora, senhor falou que fez um tipo de planta que desse uma continuação para ...  

E: É, porque quando começou a se discutir com os grupos médicos, ali dava bem um hospital. 

Aí eu disse assim: “Olha, eu posso fazer um projeto que depois pode ser adaptado para 

hospital”. “Pode?” “Pode”. 



 

 

39 

 

EO: Tinha espaços livres, não é?  

R: É. Espaços livres.  “Eu faço um...” 

E: Corredores amplos. Não é?  

R: Eu disse assim, eu faço um T, esse T vai dar em elevadores de serviços e depois pode se 

emendar com outra lâmina lá atrás. Tem espaço... Tinha muito espaço. Tinha muito espaço. E 

assim foi feito, e assim filho feito.  

E: Mas a...  

R: Agora eu copiei a idéia do Oscar Niemayer, não é? Porque eu fiz parte de uma comissão do 

ministério para examinar o projeto que o Oscar estava fazendo para o Ministério da Saúde em 

Brasília. A gente vai lá muito respeitosamente, é claro. E sentia a genialidade do Oscar. Como 

é que ele vai fazer no Ministério da Saúde... Imagina perguntar cada diretor de departamento o 

que ele quer: “Quero isso”, “um urinou aqui”, “uma prateleira ali”... Ele definiu as circulações 

horizontais e verticais e salões, e distribuição de instalação no teto proporcional e o resto quem 

quiser faça a divisória, à vontade. E ano depois eu me lembrei eu disse: “Ah, vou repetir”. 

(risos) “Vou colar do Oscar Niemayer”.  

E: (risos)  

R: Colou e deu certo, enquanto ministério deu certo. Embora na divisão de pessoal, tinha lá 

um assessor de não sei o que, assessor de nada, não é? Fiz uma salinha de 3 por 2 para o cara 

lá no cantinho. Essas bobagens de serviço público.  

E: Hum, hum. Então assim quando o senhor recebeu a incumbência de gerenciar um projeto 

para restituir aquele prédio, ele realmente ser finalizado o projeto, a obra e tal, ele já tinha a 

intenção de que fosse um prédio para que a Fiocruz ocupasse, com salas de trabalho, com 

espaço de trabalho?  

R: Bom, não era para a Fiocruz. 

E: Ah não?  

R: Aquilo foi feito para a delegacia do Rio de Janeiro.  

E: Ah! 

R: Que era um absurdo. A delegacia... 

EO: A delegacia de saúde.  

E: Delegacia de saúde do Rio de Janeiro.  

EO: Que não se esqueça que nós estamos antes da criação da Fiocruz.  

E: Ah, é verdade! 

EO: Que a Fiocruz é de... Não existia ainda a Fiocruz.  

R: Era delegacia.  

E: Ah, então depois é que passa... 

EO: Depois que foi comprada a Fiocruz.  
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R: Por indicação dos anjos felizmente caiu nas mãos do instituto e está muito bem 

redistribuído. Só o instituto que poderia tomar conta daquilo, senão era mais uma favela ali na 

Avenida Brasil.  

E: E o senhor lembra exatamente quando foi que a Fiocruz... Deve ter sido anos 80, talvez? 

Que a Fiocruz tomou? Tomou assim no sentido de... 

EO: Não, foi mais recente, anos 90.  

R: É mesmo?! Nossa! Então eu fui trabalhar ali bem no início mesmo da...  

EO: Foi.  

E: Porque eu fui trabalhar ali em 94. Nossa, era um caos! (risos) Desculpe professor. (risos) 

Era um caos porque não tinha muito conforto.  

R: Não, não tinha. Não tinha.  

E: Não tinha ar condicionado, não tinha telefone central, depois é que foi melhorando.  

R: Não, ar condicionado tinha. O ar condicionado lá self container, dividido por andar em duas 

sessões, esquerda e direita. Porque eram salas grandes... 

E: As salas são enormes.  

R: Salas grandes. Então dava perfeitamente para ser atendido por esse tipo de ar condicionado. 

Agora dividido como foi dividido não dá. Então daí aquela criação de ar condicionado de 

parede que é a coisa mais feia que poderia existir, não é?  

E: É. Antiestética, não é?  

R: Antiestética.  

E: É feio.  

R: Mas tinha... Todos os andares, quem está naquele T tinha uma sala que é dos aparelhos de 

ar condicionado. Não sei, devem ter vendidos os aparelhos. 

E: Eu não sei.  

R: Lá embaixo. Porque lá embaixo tem a torre d'água, lá em baixo, na parte dos fundos torres 

d'água. A água circula através de bombas.  

EO: Se perdeu.  

E: Se perdeu essa estrutura porque hoje são esses aparelhos assim, ou aqueles tipo Sprinter, 

que são sempre de parede que tem lá. Mas hoje em dia se a gente for assim retroceder, sei lá 

20 anos quase, 94, 2004, 2014, tem quase 20 anos que eu estou lá, melhorou bastante. (risos) 

nesse sentido, embora tenha havia essa descaracterização, essa...  

R: O ministério chegou a funcionar alguma coisa lá.  

E: É.  

R: Tinha até uma restaurantezinho bom lá, era bonzinho o restaurante. Era uma concessão, que 

todo mundo almoçava lá, porque era ruim de você deslocar aquilo ali. É ruim.   

E: É. Pra você atravessar.  
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R: Até hoje, você tem que ir lá embaixo, atravessar, subir a ponte para voltar.  

E: Hum, hum. O senhor trabalhou também numa construtora, não é?  

R: Oxford 

E: Oxford, não é? Na sessão técnica? 

R: É.  

E: Era uma construtora de iniciativa privada?  

R: Era.  

E: Foi depois que o senhor se aposentou? 

R: Depois que eu me aposentei.  

E: E que tal trabalhar num lugar assim de iniciativa privada, tendo aposentado no serviço 

público.  

R: É. A iniciativa privada eles passam uma imagem para quem está de fora que eles são os 

perfeitos. Não são.  

E: Não são.  

R: Não são. Eu até às vezes faço comparação entre o pessoal que tinha na divisão de obras e o 

pessoal que tinha no setor de obras de lá, o setor de projetos. O pessoal de obras do ministério 

era melhor.  

E: É mesmo? Hum, hum.  

R: Porque a maioria concursada. Muita gente fazia curso pós, de graduação, não é? 

Evidentemente que tem os vagabundos. Em todo lugar tem os vagabundos que nem adianta 

você dar o serviço que não é que ele não queira fazer, ele não sabe fazer. Grande parte 

concursada, e ali não, aquilo é uma entrevista que vai do humor do entrevistador. Não é? 

Gostou manda entrar. E o troço todo é embasado para lucro, não é? É o lucro, é o lucro, é o 

lucro, é o lucro. E não tem assim... Trabalhei em grandes projetos lá, mas não tenho assim 

grandes saudades não.  

E: Sim.  

R: Foi uma maneira de ganhar um pouco mais de dinheiro, não é?  

E: Certo. O senhor mencionou uma coisa aí que eu gostaria de lhe perguntar. O senhor falou 

assim: “A maioria fazia pós”. O senhor chegou a fazer algum tipo de pós, alguma 

especificação?  

R: Não, não. Fiz curso. Fiz um curso...  

E: De atualização profissional...  

R: Fiz um curso grande no DASP, curso de Administração de Obras Públicas.  

E: De Administração de Serviços Públicos.  

R: É. 2 anos.  

E: 1964. 
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R: Dois anos. Foi grande. Tipo assim copiando aquele curso da escola... Aquele curso do 

exército, como que é o nome daquele curso?  

E: ESC? Não?  

R: (reflexivo)   

E: Escola Superior de Guerra? 

R: Escola Superior de Guerra.  Era uma cópia. Era uma cópia da Escola Superior de Guerra.  

E: (risos)  

R: E fiz um curso, negócio de hospitais também.  No IDORT. 

E: Hum ta. No IDORT.  

R: É.  

E: E esse curso do DASP o senhor falou que era um curso de dois anos, é isso?  

R: Dois anos.  

E: É longo, não é?! 

R: É longo.  

E: E era só para os serviços públicos que trabalhavam na divisão de obras.  

R: Só para o serviço público. Para engenheiros e arquitetos.  

E: Hum! Ta. E foi um curso assim, ele teve a duração de dois anos e depois teve outras turmas, 

não? O senhor se lembra? Não?  

R: Não sei. Eu tenho até um almanaque aí do curso. 

E: É só uma curiosidade.  

R: Não sei... Não, não. Não, não teve não porque o organizador do curso morreu, era um 

engenheiro que morreu. Não teve não.  

E: Teve só uma turma.  

R: Só.  

E: E esse curso que o senhor fez o IDORT, manutenção de unidades hospitalares. E porque o 

senhor escolheu essa instituição? Era uma instituição... 

R: Era uma instituição qualificada na época. Eu não sei se ainda existe.  

EO: Existe, mas dá outro curso.  

E: É. Esse curso ele era apoiado pela Divisão de Obras, tinha algum tipo de apoio? 

R: Esse curso do DASP? 

R: Do IDORT.  

E: Do IDORT não, não, não.  

R: E do DASP? 
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R: Do DASP era aprovado pelo DASP. 

E: Ah ta! Hum, hum. Certo. O senhor fez parte, assim participava de congressos? O senhor já 

falou que na época... Eu acho que foi na graduação que o senhor fez parte do comitê executivo 

de uma exposição?  

R: Não, eu era... Eu era...  

E: O senhor já estava formado. 

R: Não, eu estava cursando o último ano. 

E: O último ano.  

R: Mas no penúltimo ano eu era presidente do diretório e o nosso diretório começou a 

organizar a exposição de arquitetura, mas não deu tempo de no meu diretório ser feita a 

exposição, mas no ano posterior. 

E: Em 49.  

R: No ano que eu me formei foi o que saiu.  

E: E o senhor participava assim de congressos na área de arquitetura, quer dizer... Porque 

hoje...  

R: Hoje.... 

E: Porque hoje a gente... Isso é muito comum a gente participar... (Falam juntos) Tem muito 

fórum.  

R: Tem muito fórum, naquela época não tinha não.  

EO: (inaudível)  

E: (rindo)   

R: Naquela época não tinha. Tinha raramente, eu participei de dois... De dois: um em São 

Paulo, outro aqui no Rio de Janeiro, mas era mais um pouco de conversa jogada fora do que 

alguma coisa aproveitável.  

Hoje não, hoje você tem simpósios de (inaudível) Hoje é mais profissional, mais profissional.  

E: E o senhor fez parte de alguma sociedade, ou associação científica, ou de organização? 

R: Não.  

E: Ou alguma coisa assim?  

E: Não, sou do IABE, ainda sou sócio e sou do Clube de Engenharia.  

R: Certo. E o que é ser sócio do IABE? É só você apoiar, é participar?  

E: É diferente. Quando eu fui sócio, cheguei a ser secretario da IABE.  Havia uma atividade 

grande de promover entrevistas, opiniões, principalmente opiniões. Opiniões sobre “a 

prefeitura diz que vai fazer isso”, então o instituto opinava. Hoje essa coisa desapareceu, o 

instituto ficou meio morto, como também o clube de engenharia que foi altamente opinativo e 

hoje também está meio paradão.  
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E: Hum. Ta. A gente tem informação Dr. Floroaldo que nos anos 70 o senhor participou de 

concursos públicos... 

R: Eu fiz vários concursos, agora ganhar ganhei um só junto com um colega meu Arthur 

Coelho. 

E: Certo.  

R: Mas por azar não construímos.  

E: Centro Social Ipiranga, que não foi construído.  

R: Que não foi construído.  

E: Então era muito comum ter esses. 

R: Ter concurso. Era comum, muito mais comum do que hoje.  

E: Mas fala para gente como é que funcionava assim... 

R: Edital. Edital público. E o Instituto policiava muito esses editais.  

E: Certo.  

R: O instituto policiava, comunicava por circular para a gente, não é?  

E: O Instituto IAB. 

R: IAB. Comunicava, e a gente se escrevia. Eram disputados.  

EO: Mas eram concursos públicos?  

R: Públicos. Públicos.  

E: E o Senhor como servidor podia fazer?  

R: Podia. Podia.   

E: E esse que o senhor ganhou foi 63, não é?  

R: Foi.  

E: Teve o primeiro lugar com o Arthur Coelho, mas não foi concretizado.  

R: Não.  

E: Era o Centro Social da Ipiranga da Rua Ipiranga.  

R: Da rua Ipiranga.  

E: Em Laranjeiras.  

R: Em Laranjeiras.  

E: Por que o senhor acha que não foi... (fala junto)  

R: Porque essa associação aí ela é um instituto privado.  

E: Certo.  
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R: Então naturalmente alguns interesses contrariados. Então mudou a diretoria toda, eles 

pararam, depois construíram. Mas eu acho que não fizeram outro concurso não, contrataram 

alguém e fizeram outro prédio. Deve ter mudado o programa, alguma coisa assim.  

E: É. Não, sei eu acho que a gente meio que viu tudo.  

EO: O senhor quer falar mais alguma coisa lá da Fiocruz? 

R: É.  

EO: Alguma coisa que tenha lembrado.  

R: A Fiocruz sempre eu via assim com muito respeito, muito respeito. E conhecia o trabalho 

de vários pesquisadores. Uma vez tinha uma cama num laboratório daquele, eu perguntei ao 

servente: “Não o doutor, quando tem, às vezes ele está pesquisando alguma coisa ele dorme 

aqui mesmo”. Não sei se ainda dorme lá. (risos)  

EO: Praticamente. (risos)  

E: (risos)  

R: Mas eles eram muito afáveis, muito afáveis.   

E: O diálogo então era muito bom.  

R: Era.  

E: Com o pessoal da arquitetura.  

R: Eram muito afáveis. O interesse em ter as coisas, não é? Interesse de ter as coisas. Porque o 

professor Aragão foi um que batalhou muito para mudar aquele campus, e mudou, não é?  

E: É.  

R: Mudou, mudou.  

E: O Henrique Aragão.  

R: Aquela floresta que tem lá foi ele que iniciou.  

E: É. O Henrique Aragão que era o 1o pras... 

R: 10 pras 5. (risos)  

E: Contra para a gente essa história do 10 para as 5, professor.  

R: Porque todo dia ele ia na Divisão de Obras, porque tinha uma série de coisas que estavam... 

Porque tinha o pavilhão de cursos, tinha o restaurante, tinha reforma lá na Ilha dos macacos, 

tinha... Ele queria tirar aquela... Tinha uma serraria no caminho de quem vem da Leopoldo 

Bulhões, ele queria tirar aquilo, passava... Tinha muita coisa, então ele ia cobrar, ia lá cobrar. 

Todo dia. 

E: E a divisão de obras funcionava aqui no dentro, não é?  

R: Funcionava. Funcionava no ministério da Educação depois passou para o Edifício Edson 

Passos aonde é o Clube de Engenharia.  

E: Ah ta!  
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EO: Chegou a funcionar lá, não é?  

R: Chegou.  

EO: Isso eu não sabia.   

E: Quer dizer que todo dia ele ia lá cobrar e ver como que está... 

R: Todo dia.  

E: É (risos)  

R: Ele era ativo.  

E: Então a divisão de obras assim foi bastante atuante, não é? O senhor falou aí do pavilhão de 

cursos, do próprio restaurante, não é?  

R: Foi, foi a gente fazia...   

R: Teve outros, da ENSP, do prédio de Expansão, do Biotério. 

EO: Agora a ENSP ela foi encomendada direto pelo Ministério da Saúde, não foi pela Fiocruz, 

não é?  

R: Não, não. Ela... 

EO: Ainda era...  

R: Ela funcionava no Departamento Nacional da Criança, na Avenida Rui Barbosa.  

EO: Certo.  

R: Acanhada, e começou a pegar expressão, começou a pegar expressão, e aquilo foi ficando 

acanhado. E o Blois era diretor e o Blois... Aí foi nomeado, veio a revolução, foi nomeado 

ministro o Raimundo de Brito, e ele se dava com Raimundo de Brito e foi lá e... Eu acho que o 

Raimundo deve ter dito: “Procura um prédio aí para a gente instalar”. E acabou alguém... É 

uma estrutura lá abandonada em Manguinhos, ia ser um hospital da prefeitura.  

E: Hum! 

R: Aí ele foi lá, gostou do local. Deve ter gostado da proximidade com o Instituto.  

E: Com o instituto, claro.  

R: Nunca me disse isso, mas deve ter gostado.  

EO: É, porque quando a gente fala dessa época a gente não tinha essa noção que tudo hoje é 

Fiocruz. Eram órgãos isolados que funcionava naquele terreno.  

E: Hum, hum.  

EO: Não é isso?  

R: Aí ele mandou... Aí me mandaram conversar com ele. E ele expões o que ele queria.  

Ele já sabia...  

E: Quando fala que era o instituto, o que era próximo ao instituto? Era o Castelo...  
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R: Ali eram os terrenos onde você tinha um campo onde ficavam os cavalos, algumas vacas, já 

fizeram uma entrada ali, fizeram um pórtico, não tinha era cancela, mas fizeram um pórtico. E 

aquela estrutura do lado, não é? Aquela estrutura do lado. E não tinha mais nada, não tinha 

mais nada. Mais tarde é que fizeram uma fábrica e não tinha mais nada, mas o calçamento 

tinha, o calçamento tinha, até o pavilhão Mourisco. E eu sei que aí ele me deu um programa, 

ficou em cima de mim, montou no meu cangote. (Risos) E saiu. Saiu. E ele me encheu o saco 

que queria que eu fosse trabalhar com ele. Para trabalhar com ele eu perdi as minhas coisas cá 

fora, não é?  

E: É.  

R: Não podia. Você veja que eu sou a última letra da classificação... 

E: Letra O.  

R: ...de Nível universitário... Não A3.  

E: A3. É.   

R: Eu ganho 4 mil reais.  

E: Ich! 

R: 4 mil reais.  

E: Nossa!  

R: E esse panorama sempre foi assim, baixo salário, baixo salário, baixo salário. Então você 

tem que se virar, tem que trabalhar.  

E: Correr por fora mesmo, não é?  

R: Correr por fora. Hoje algumas repartições estão pagando melhor, não sei se são de carreira 

ou são contratados, não sei.  

E: Sim. Hum, hum.  

R: Eu sei que o IBGE, por exemplo, paga bem.  

E: É. O Se você tivesse que definir sua cor. O IBGE está pagando bem melhor. 

EO: A gente fez uma campanha agora de comparação com o IBGE  

E: Não, quando era tudo tecnologia sim, mas depois eles deram um salto.  

R: Por exemplo, depois que instituto conseguiu se transformar em fundação aí melhorou, 

porque também era um salário miserável.  

E: É. A gente quando vai entrevistar o pessoal de laboratório que trabalhavam eles contam 

isso, que era um terror.  

R: Um terror, um terror.  

E: Um salário muito ruim antes de ter a fundação, não é?  

R: É. Antes da Fundação. 

E: Um salário muito ruim, eles tinham que ter outros trabalhos, outras coisas. E as pessoas 

acabam não se desvencilhando do vínculo com a Fiocruz porque tem interesse, ou porque 
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gosta da instituição, acredita no trabalho e tal, mas nos últimos anos isso deu uma melhorada 

professor, não está assim uma oitava maravilha...  

R: Ninguém vai ficar rico ganhando salário de serviço público, mas tem que ser uma coisa a 

digna, não é? Você está aí concurso da prefeitura, médico da prefeitura, salário inicial 

1.230,00. Um absurdo!  

E: Não dá. (risos)  

R: Não vai querer um profissional, não é?  

E: É verdade.  

R: Não vai querer um profissional.  

E: É isso.  

R: Vocês tomaram um cafezinho ou um suco, ou uma coca-cola, o que vocês preferem? 

E: Tem mais alguma questão, professor que o senhor queria colocar sobre...?  

R: Esse professor é por sua conta.  

(risos)  

E: É. (risos) É referência à sua figura.  

E2: (inaudível)  

E: Pois é, nossa mãe! Essa referência toda a gente tem que respeitar, não é? Alguma coisa que 

o senhor queira falar, alguma história, algum caso interessante que o senhor queira contar, 

semelhante aos 10 para 5, sei lá! Fica à vontade. Ou alguma coisa pessoal...  

R: Uma coisa interessante lá do Instituto Oswaldo Cruz aconteceu há muito, muito tempo. Era 

diretor da divisão de obras Dr. Tomaz Estrela, o arquiteto Tomaz Estrela, era um bom 

arquiteto também, trabalhador. E era ministro Albuquerque, o ministro da saúde era... Não me 

lembro o nome, também médico, profissional de nome, bastante conceituado, e o ministério 

tinha feito uma concorrência para pavimentar as vias internas do instituto. E o diretor de então 

reclamou que o instituto não precisava dessa pavimentação, que precisava de prédio, de 

laboratório. Não sei o que. Ele disse: “Não, mas a reclamação veio do diretor anterior, porque 

disse que os carros ficam enlameados e atolados”. Ele disse: “Oh professor, eu conheço bem 

isso, sou funcionário antigo no ministério e eu só posso dar uma resposta ao senhor depois de 

um dia de chuva. Esperar a chuva, chuva pesada, eu vou mostrar ao senhor se precisa ou não”. 

E o ministro aceitou o desafio. E parece que ele estava com a boquinha de sapo.  

E: (risos)  

R: Caiu um daqueles torós de Rio de janeiro.  

E: Nossa. (Risos)  

R: E a estrada que vem lá da Bulhões de Carvalho depois ela se bifurcava e passava 

justamente em frente a antiga carpintaria, e era de terra. E ele com os espiões dele: “Como é 

que está?” “Está péssimo, está tudo cheio de buraco, lama...” Aí falou com o ministro: “Olha, 

hoje é um bom dia”. (risos)  
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E: (risos) Pra ele ver na carne, não é professor?  

R: Aí o ministro topou. E ele queria subir pela Avenida Brasil que já tinha um acesso, que 

depois nós tiramos aquele acesso que era paralelepípedo escorregava muito e botamos 

bloquetes, não é? Ele disse: “Não, não, vamos por trás. Vamos por trás”. E foram.  

E: Para entrar pela Leopoldo Bulhões, claro.  

R: Quando chegou em frente a carpintaria o carro do ministro atolou. (riso de todos)  

E: E aí...  

R: Aí...  

E: Aí ele liberou a obra. (risos)  

R: Se não é vero...  

EO: É provável.  

R: É provável.   

E: É verdade. Uma pergunta professor, o senhor teve filhos?  

R: Tenho dois filhos. 

E: Tem dois filhos. Algum deles é arquiteto, não?  

R: Não. Um é engenheiro trabalha na área nuclear, se especializou em estruturas nucleares na 

Alemanha. Então é um menino de 57 anos.  

E: (risos)  

R: E a minha filha é professora titular na Unicamp, professora de linguística, e a chefe do 

laboratório de linguística. É uma professora conceituada, pesquisadora da Fundação de 

Pesquisa do Estado de São Paulo. 

E: FAPESP.  

R: FAPESP. E só esses dois que já na minha ocasião de casar já estava se criando fabricação 

de filhos.  

E: (riso de todos) Mas dois, uma casa sobre tudo é um bom número. Não é?   

R: Hoje é cachorro, não é? Hoje é cachorro, um gatinho e tal.  

E: Eu tenho um filho e um cachorro.  

(riso de todos)  

E: Nós queríamos agradecer muito a entrevista, foi muito boa essa conversa com o senhor.  

R: Eu é que agradeço. É uma importância que eu não tenho.  

E: Não, tem sim. tem sim.  

R: Muito obrigada a você. 

E: 88 anos de vida, muita experiência em fazer, trabalhar numa área nova, o senhor é um dos 

que ajudou a criar a área de arquitetura hospitalar, não é? Para um olhar para isso. 
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R: É. Nós fizemos bastante, nada foi construído, viu? Eu devo ter uns 20 projetos de hospitais, 

nada construído. Chegou deputado, aí entra, fica chateando lá o ministro, aí o ministro para se 

desvencilhar manda lá pra a Divisão de Obras, aí passa pro arquiteto, aí o chefe chama: 

“Projeta esse hospital aqui para Mambucaba”, alguma coisa assim para qualquer lugar. Aí 

você projeta, aí na fase de bosquejo não tem nenhum detalhe, depois aquilo é enrolado e 

jogado fora, porque não tem dinheiro para fazer, nem a cidade tem estrutura para ter um 

hospital. Aquela coisa de brasileiro.  

E: Mas o senhor tocou num ponto. Então vocês aqui no Rio de Janeiro faziam projetos...  

R: Em geral, para o Brasil inteiro.  

E: Geral para o Brasil todo. 

R: Para o Brasil todo.  

E: E aí vocês iam até o local? (fala junto)   

R: Se era coisa realmente para valer.  

E: Isso.  

R: Se era vera...  

E: Ham, ham.  

R: A gente ia, quando não era, quando era coisa para atender o deputado e tal, ninguém ia, mas 

quando era para valer ia, não é?  

E: Ta. Hum, hum.  

R: Eu, por exemplo, projetei a delegacia de saúde do Paraná. Antigamente o ministério tinha 

uma delegacia de saúde em casa estado, acho que hoje não tem mais. E o médico ficou todo 

satisfeito, fiz um projeto bonito e tal. Tinha uma verbinha para iniciar a obra, e eu até disse a 

ele: “Não adianta, esse dinheiro não dá nem para um terço das fundações. Tem que o próximo 

orçamento o senhor com a bancada aí do Paraná vê se consegue dinheiro. Mas nesse ínterim 

ele foi despedido aí não... Ele tinha muita vontade de fazer as coisas. Era um filho de polonês 

e até foi curioso que ele me mostrou umas fotografias de Curitiba antiga, não é? Isso eu estou 

contanto, deve ter uns 45 anos, por aí. Ele era bem mais velho do que eu, eu tinha uns 20. De 

maneira que já dever ter embarcado, não é? Mas ele mostrou neve. Neve, neve alta assim, 

meio metro de neve. Ele disse: “Doutor isso aqui é a minha casa em Curitiba”. 

E: Em Curitiba. 

R: “Em Curitiba nevava assim?” Ele disse: “Nevava”. Depois que a lavoura de café se 

transportou para aquela região de Londrina que derrubaram todas as árvores que eram as 

árvores nativas, os pinheiros. Ele disse: “Mudou o clima”. Mudou o clima.  

E: Como é que pode, não é?  

R: Mudou o clima.  

E: Como é que a gente interfere, não é? Na natureza.   

R: Mas neve para valer. Ele disse: “Olha aqui o Boneco de Neve”. “Olha a altura da neve”. Ele 

disse: “Olha a altura da neve em relação a porta, coisa de meio metro. Curioso.   
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E: Impressionante, não é? Hum, hum.  

EO: Obrigado.  

E: Bom, então nós queremos muito lhe agradecer essas horas que o senhor abriu a sua casa 

aqui para a gente, para a gente conversar, para gravar esse depoimento. Vai ser muito útil para 

a gente, o senhor falou de aspectos importantes da Divisão de Obras, dos projetos lá, enfim de 

alguns projetos da Fiocruz. Nós queremos agradecer, não é?  

O senhor sabe, eu falei para o senhor da outra vez que esse depoimento ele vai ficar 

armazenado lá no arquivo de documentação e nós abrimos ele para pesquisa em geral, para 

quaisquer outras pessoas que queiram consultá-lo. Eu queria saber se o senhor concorda, se o 

senhor...  

R: Concordo. 

E: O senhor concorda com isso. Nós não tocamos em nenhum assunto delicado.  

R: Nada, nada. Nem em privatização. Nem perda de privatização.  Não, tudo bem.  

EO: E pra a gente lá é muito importante a gente resgatar a história desses profissionais que 

trabalharam...  

R: E vocês estão desenvolvendo dentro do instituto um trabalho acho que é pioneiro. Eu não 

vejo em outra repartição um trabalho desse teor. Não vejo. E tem, por exemplo, a Casa da 

Moeda deveria ter, não tem. Eu tenho um sobrinho que trabalha na Casa da Moeda e até 

baseado nisso que vocês fazem eu perguntei uma vez: “Mas tem alguém fazendo a história da 

casa da moeda, ele disse: “Não”.  

E: Deveria ter.  

R: Deveria ter. É verdade.  

E3: Inclusive o rigor do trabalho de organização dessa documentação eu acho que a nossa 

instituição é uma das poucas que está tendo essa iniciativa de pegar essas plantas e dar um 

tratamento arquivístico contextualizando no acervo institucional da onde elas realmente... 

Aonde ela tem um contexto, tem uma organicidade com o restante da documentação da 

instituição. Porque normalmente a gente não vê, não é comum as instituições fazerem esse tipo 

de... 

R: Duvido que o IBGE que devia fazer tenha feito isso, eu duvido.  

E: Olha, começou a fazer porque eu trabalhei muitos anos no IBGE, e lá nos começamos, 

quando o Se você tivesse que definir sua cor. O IBGE fez 50 anos em 1986, nós começamos a 

partir de uma exposição, fizemos o que a gente chama de, começamos a criar o setor de 

memória institucional, E tivemos assim, o período que eu fiquei lá. Eu saí de lá em 94 para ir 

para a Fiocruz nós fizemos algumas entrevistas e tudo mais, mas era um grupo mínimo, não 

era uma prioridade na instituição, infelizmente. Uma instituição...  

R: É. Eles acham que isso é secundário.  

E: Uma instituição tão importante com é, não é?  

R: A história é secundária para esses idiotas. 
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E: Mas eu realmente não sei há quantas anda. Qual o desdobramento disso.  

R: Eu sei que está indo por faixa, está indo por faixa.  

E: É importante.  

E: Faz. Eu não sei se Brasília tem alguma coisa fazendo.  

R: Ainda não. Deveria.  

R: Deveria, é claro e evidente.  

E: Com certeza.   

E2: A gente esteve lá, e (inaudível) estão abandonadas, não estão ainda planificadas, estão 

guardadas em (nome) conforme vieram.   

E: As plantas da criação de Brasília. Vê se pode? Eles foram lá no ano passado e conheceram 

o arquivo do Distrito Federal.  

R: É. De vez enquanto a gente lê no jornal uma informação: “Veio da onde?” “Da biblioteca 

de Washington”. “Caramba! O cara tem lá e a gente não tem aqui”.  

E: É. E a gente não tem aqui. (risos) Bom, professor, a gente gostaria de agradecer, muito 

obrigada, está bom? 

R: Obrigado recíproco também.  

E: Está bom, muito agradecida.  

R: Fiquei nos meus 15 minutos de importância.  

E: A (nome) (Risos) ia ficar satisfeita. Obrigada professor.  

R: Agora vamos tomar uma aguinha e comer um biscoito... 


