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Resumo: Neste artigo, pretende-se apresentar um estudo a respeito da resistência à 

demolição do Palácio Monroe através da análise do Manifesto capitaneado pela Divisão 

Técnica de Urbanismo (DTE-URB) do Clube de Engenharia do Rio de Janeiro em 

dezembro de 1975. Serão abordadas questões sobre autoria, forma, linguagem e 

recepção com o intuito de auxiliar na melhor compreensão do contexto e dos atores que 

participaram da luta pela preservação deste importante prédio público destruído em 

pleno regime autoritário, e que ainda é lembrado como um exemplo de arbítrio e 

desrespeito ao patrimônio histórico no Brasil. 
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The manifesto of the Engineering Club for the preservation of the Monroe 
Palace: an attempt of resistance 
 

Abstract: This paper aims to study the resistance to the demolition of the Monroe 

Palace through the analysis of the Manifesto led by the Rio de Janeiro Engineering Club 

in December 1975. Issues such as authorship, form, language and reception will be 

analyzed in order to better understand the context and the actors who participated in the 

struggle for the preservation of this important public building destroyed during the 

Brazilian authoritarian regime and which is still remembered as an example of 

arbitrariness and disrespect to historical heritage in Brazil. 
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Introdução 
 

onstrução que representou o Brasil na Exposição Universal de Saint Louis, 

nos Estados Unidos, em 1904, o Palácio Monroe foi realocado no Rio de 

Janeiro, na Avenida Central, atual Avenida Rio Branco, em 1906 (Figura 1). O 

prédio, que teve sua arquitetura premiada nos EUA, sediou a III Conferência Pan-

Americana, abrigou a Câmara dos Deputados por oito anos e o Senado Federal por 35 

anos. Após a transferência da capital para Brasília, uma representação do Senado, 

denominada de “Senadinho”, continuou a ocupar o edifício público, juntamente com 

outros órgãos federais. O Monroe foi demolido em 1976, após intensos debates no 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) acerca da preservação 

do conjunto arquitetônico remanescente da abertura da Avenida Central, que envolveu 

diversas entidades da sociedade civil como o Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, o 

Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) e o Jóquei Clube Brasileiro. 

 
 

Figura 1- Palácio Monroe na Avenida Central no Rio de Janeiro 

 
(Marc Ferrez/O álbum da Avenida Central) 

 
 

A historiografia a respeito da demolição do Monroe não é uníssona. Existem 

diversas hipóteses e versões a respeito dos motivos que levaram ao seu apagamento. No 

âmbito das versões e das especulações, a derrubada do prédio teria sido uma vingança 
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pessoal do presidente Ernesto Geisel, que foi preterido na sua promoção ao generalato 

pelo filho do projetista do imóvel, Rafael de Souza Aguiar. Contudo, segundo Regina da 

Luz Moreira (2001), não há na biografia destes dois militares indícios consistentes que 

reforcem esta versão de que se tratava de uma rivalidade na carreira militar. 

Sob o aspecto urbanístico, a demolição do Monroe teria sido uma consequência 

necessária da obra do metrô (estação Cinelândia), pois o traçado da linha 1 previa uma 

curva que passava exatamente abaixo do prédio. Porém, esta hipótese, por si só, não se 

sustenta diante do grande esforço que foi realizado pela Companhia do Metropolitano 

do Rio de Janeiro para preservar o edifício. O traçado foi ligeiramente modificado 

passando por fora do palácio. Foram construídas duas paredes de concreto, 

tangenciando a fundação do prédio, sem que fosse registrado qualquer dano ao mesmo. 

O alto custo do projeto – que ficou conhecido como “a curva mais cara” – foi 

recompensado pelo sucesso no objetivo de não infligir danos nas estruturas do Monroe. 

Concluídas as obras da curva, a escadaria do palácio foi remontada e os engenheiros, 

arquitetos e técnicos envolvidos no empreendimento ficaram orgulhosos de seu feito. A 

empresa responsável pelas fundações chegou a publicar, em diversos meios de 

comunicação, a sua vitória perante este importante desafio. 

Uma hipótese com um viés eminentemente político, na esteira de Regina Luz 

Moreira (2001) e Marieta de Moraes Ferreira (2006), é aquela que considera a 

demolição do Palácio Monroe como resultado de um processo de esvaziamento da 

capitalidade do Rio de Janeiro no cenário político nacional, conduzido pelo governo 

militar e iniciado com a fusão do Rio de Janeiro com o Estado da Guanabara. Nesta 

linha de raciocínio, seria possível considerar que a destruição do prédio fizesse parte de 

uma política deliberada de esquecimento simbólico promovida pelo Estado autoritário 

brasileiro com o objetivo não só de construir uma nova identidade para a antiga capital, 

como também de esvaziar a importância do Poder Legislativo numa época de arbítrio do 

Poder Executivo. 

Contudo, a hipótese mais estudada pela historiografia é aquela que atribui a 

demolição do Monroe à ausência de valor estético e arquitetônico que justificassem a 

sua preservação. Através da querela entre Paulo Santos e Lúcio Costa, iniciada no 

âmbito do IPHAN e amplificada pela imprensa carioca, o ecletismo do palácio e a sua 

desconfiguração com relação ao projeto original ao longo dos anos teriam sido os 

motivos determinantes para sua destruição. 

Em síntese, o impasse estabelecido entre estes dois grandes arquitetos brasileiros 
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girou em torno dos conceitos de ecletismo e de historicismo, que podemos considerar 

como sendo “a afirmação do valor específico de cada período, em função do ponto de 

vista contemporâneo a cada momento histórico” (FONSECA, 2005, p. 66). A respeito 

do ecletismo de determinados prédios do conjunto arquitetônico remanescente da 

abertura da Avenida Central, incluindo aí o Palácio Monroe, Paulo Santos, ressaltava o 

seu valor artístico, pois representava um período da arquitetura brasileira. Definia o 

ecletismo como sendo resultado da troca de experiência entre os povos decorrente da 

Revolução Industrial, cujo intercâmbio gerou formas “arquitetônicas decalcadas de 

épocas pretéritas e inspiradas de cada país para os demais, a que se dava a designação 

de estilo, quando de fato não passavam de estilizações” (SANTOS, 1972, p. 38). Além 

disso, com sua visão historicista, Paulo Santos reconhecia a relatividade dos juízos de 

valor em contraposição aos princípios rígidos de valoração arquitetônica, partindo do 

pressuposto de que cada período da História de Arte “tem direito de ter seu próprio 

estilo e deva ser apreciado, em todos os seus aspectos, em função da carga de cultura de 

que se nutre e das ideias estéticas por que se expressa” (SANTOS, 1972, p. 35). 

Para Paulo Santos, a manifestação do historicismo na arquitetura estava 

vinculada a um certo momento histórico e ao projeto ideológico de nação, razão pela 

qual, embora determinados edifícios revelassem matriz estrangeira, eles visavam 

expressar valores do nacionalismo emergente uma vez que a arquitetura é sempre um 

produto da cultura, sendo, portanto, necessário estabelecer a distinção entre historicismo 

e ecletismo. 

Em lado oposto, Lúcio Costa considerava o ecletismo na arquitetura como 

produto do retorno das formas do passado sem significação cultural, defendendo que 

não se tratava de um período da História da Arte, mas de um hiato, que interrompia a 

continuidade do processo histórico da arquitetura. Paulo Santos discordava 

veementemente desta posição, pois não considerava que a história se construísse por 

saltos, mesmo num caso aparentemente abrupto como esse, da passagem da arquitetura 

tradicional para a moderna. As questões sobre historicismo e ecletismo foram 

amplamente debatidas pelo Conselho Consultivo do IPHAN por ocasião do pedido de 

tombamento do conjunto arquitetônico remanescente da Avenida Central, realizado em 

julho de 1972, pelo Clube de Engenharia e pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil 

(IAB). 

É importante ressaltar que o Palácio Monroe não foi abaixo sem a resistência de 

parte da sociedade civil. O Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, autor do pedido 



Acesso Livre n. 9   jan.-jun. 2018 

65 
 

inicial de tombamento junto ao IPHAN, foi um dos mais ferrenhos defensores públicos 

do prédio e responsável pela realização de diversos estudos e pareceres a seu respeito 

como também pelo envio de vários ofícios aos órgãos do governo do então presidente 

Geisel, com a finalidade de evitar o seu desaparecimento. 

Como uma última tentativa de salvar o prédio, em dezembro de 1975, 162 

pessoas, na sua maioria arquitetos e engenheiros, expuseram o inconformismo com 

relação à demolição do Palácio Monroe através de um Manifesto pela sua preservação. 

Além disso, diversas entidades públicas e privadas tiveram o interesse em ocupar o 

prédio, considerando a falta de espaços para acomodar os órgãos federais presentes na 

antiga capital. Tudo isso de nada adiantou. Em resposta a um desses pedidos de 

ocupação, o então ministro-chefe do gabinete presidencial, Golbery do Couto e Silva, 

esclareceu que cumpria-lhe obedecer “recomendações do Senhor Presidente da 

República no sentido da demolição do prédio e consequente transformação da área em 

logradouro público” (AGUIAR, 1976, p. 212). 

Neste artigo, pretende-se apresentar um estudo a respeito da resistência à 

demolição do Palácio Monroe através da análise do Manifesto capitaneado pela Divisão 

Técnica de Urbanismo (DTE-URB) do Clube de Engenharia do Rio de Janeiro em 

dezembro de 1975. Serão abordadas questões sobre autoria, forma, linguagem e 

recepção com o intuito de auxiliar na melhor compreensão do contexto e dos atores que 

participaram da luta pela preservação deste importante prédio público destruído em 

pleno regime autoritário e que ainda é lembrado como um exemplo de arbítrio e 

desrespeito ao patrimônio histórico no Brasil. 

O documento do Manifesto utilizado para a composição deste texto, bem como 

os pareceres e ofícios do Clube de Engenharia, estão no livro de Louis de Souza Aguiar, 

filho do engenheiro e projetista do palácio, publicado em 1976 imediatamente no pós-

demolição: “Palácio Monroe: da Glória ao Opróbrio”. O livro, de cunho investigativo e 

em tom de denúncia, coleta documentos, matérias jornalísticas e relaciona fatos que, 

segundo o autor, apontam para a negligência e o descaso das autoridades e para as 

pressões feitas por parte do setor privado, que acabaram resultando no apagamento 

acelerado do palácio. Outras fontes utilizadas foram o processo de tombamento no 860-

T-72, disponibilizado na versão digital pelo Arquivo Central do IPHAN, Seção do Rio 

de Janeiro e entrevistas que realizamos com alguns dos signatários do Manifesto do 

Clube de Engenharia, 
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O Clube de Engenharia e o Palácio Monroe 
 

 

O Clube de Engenharia é uma associação civil fundada em 24 de dezembro de 

1880, com sede no Rio de Janeiro. Foi autorizado a funcionar pelo decreto nº 8.253, de 

10 de setembro de 1881, sendo considerado uma instituição de utilidade pública pelo 

decreto-lei no 4.310, de 17 de agosto de 1921. Desde a sua criação, o objetivo principal 

do clube é agregar engenheiros e técnicos da engenharia em torno dos temas atinentes à 

categoria, centralizando as discussões e os debates relacionados ao desenvolvimento 

nacional e promovendo a capacitação técnica do seu quadro associativo. A fundação do 

clube ocorreu sete anos após a criação da Escola Central de Engenharia, posteriormente 

denominada de Escola Politécnica. Dos 167 sócios fundadores, a figura de maior 

destaque foi o comerciante Conrado Jacob Niemeyer (LAMARÃO, 2001, p. 1380), que 

exerceu a função de tesoureiro durante quarenta anos e cedeu o sobrado de sua loja na 

Rua do Ouvidor nº 6 para abrigar a primeira sede da instituição.1 

Desde o começo de sua existência institucional, o Clube de Engenharia esteve 

atento às necessidades de investimentos em obras de infraestrutura e de saneamento, 

defendendo a profissão de engenheiro e, principalmente, a proteção do mercado de 

trabalho nacional destes profissionais. Sua atuação era bastante próxima das autoridades 

governamentais, até porque todas as questões referentes às estradas de ferro, instalações 

portuárias e execução de obras públicas eram encaminhadas pelo governo para 

avaliação do clube, na ausência de órgãos estatais com capacidade técnica para o 

exercício destas atribuições. 

Em 1903, foi eleito presidente do clube o engenheiro André Gustavo Paulo de 

Frontin, que se manteria no cargo até sua morte, em 1933. Sob sua liderança, o Clube de 

Engenharia participou ativamente do processo de reforma urbana do Rio empreendido 

na gestão do prefeito Pereira Passos (1902-1906). Algumas de suas propostas foram 

encampadas pelo prefeito, como a construção da Avenida Central, executada pelo 

próprio Frontin. A sede do clube foi, inclusive, construída nesta nova e importante 

artéria da cidade, num terreno nobre e muito próximo do Teatro Municipal e da Praça 

Floriano. 

É relevante destacar que o Clube de Engenharia possuía entre seus associados 

comerciantes, industriais e proprietários de empresas de construção. Oswaldo Porto 
                                                 
1 Atualmente o Clube está instalado nos últimos andares do Edifício Edison Passos, na Avenida Rio 
Branco, nº 124, no Rio de Janeiro. 
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Rocha (1995, p. 51) reconhece esta instituição como um agente social representativo de 

uma classe e com grande influência nas questões públicas do início do século XX: “no 

caso do Rio de Janeiro, o estado-prefeitura está a serviço dos interesses de uma fração 

social, tendo como agente diretor o Clube de Engenharia. Chega-se ao controle do 

Estado através do controle do clube”. E a construção da Avenida Central atendeu 

plenamente aos interesses desta classe que foi beneficiada pela especulação imobiliária 

e pela melhoria nos meios de comunicação, resultado da reforma urbana da 

administração de Pereira Passos. Ainda segundo Oswaldo Porto Rocha (1995, p. 67): 

 

(...) a administração Pereira Passos representa o triunfo dos interesses 

dos setores ligados ao comércio (importação, principalmente), aos 

meios de transporte, e sobremodo aos setores ligados à construção 

civil. As fotografias da época nos mostram os concorridos leilões dos 

terrenos desapropriados, leilões que tinham lugar entre as ruínas dos 

prédios. Era ali, antes mesmo da remoção do entulho, que se fazia a 

partilha, que se definia a ocupação dos novos terrenos. 

 

Em contrapartida, centenas de construções foram demolidas, na sua maioria 

cortiços de aluguéis mais baratos que abrigavam uma população de baixa renda. A 

gestão de Pereira Passos foi denominada por parte da imprensa da época como a 

“ditadura do prefeito”. Segundo Jaime Larry Benchimol (1985, p. 606), logo no início 

de sua gestão, o Conselho Municipal foi suspenso por seis meses para que o prefeito 

tivesse plena “liberdade de ação para legislar por decretos, dispor discricionariamente 

do aparelho administrativo e realizar operações de crédito sem a anuência do legislativo 

municipal”. Para agilizar as intervenções urbanas na Avenida Central, decretos 

municipais davam poderes ao prefeito para desapropriar e de tomar posse de casas sem 

procedimento judicial. Fixavam-se avisos nas moradias que seriam derrubadas, 

concedendo um prazo curto para que seus moradores dali saíssem, muitas vezes com a 

demolição já em andamento. Durante sua execução, a Reforma Passos, comandada por 

Paulo de Frontin, desalojou pessoas, deslocou estabelecimentos comerciais, removeu 

escombros e loteou terrenos para instalar sistemas de esgoto, de água, de iluminação e 

de eletricidade na tentativa de colocar o Rio de Janeiro no rol das capitais civilizadas do 

mundo moderno. 

Pelo que foi exposto até agora, percebe-se que o Clube de Engenharia sempre 
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possuiu fortes laços com as autoridades públicas e grande participação no 

desenvolvimento urbano do Rio de Janeiro e, em especial, com a Avenida Central, local 

escolhido para a reconstrução do pavilhão que representou o país na Exposição 

Universal de Saint Louis, nos EUA, futuro Palácio Monroe. 

Em julho de 1972, o Clube de Engenharia e o Instituto dos Arquitetos do Brasil 

solicitaram ao IPHAN, o tombamento de diversos prédios do conjunto arquitetônico 

remanescente da abertura da Avenida Central. A solicitação realizada pelo IAB através 

do ofício no 138-72 foi bastante singela sem nenhuma justificativa técnica, legal ou 

histórica para o tombamento. Já o ofício no 50-P/72, do Clube de Engenharia, se 

preocupou em dar algum fundamento ao pedido. No documento, assinado pelo então 

presidente Hélio de Almeida, é ressaltada a importância da antiga Avenida Central para 

a remodelação da cidade empreendida pelo prefeito Pereira Passos e coordenada pela 

comissão chefiada pelo benemérito associado do clube, o engenheiro Paulo de Frontin. 

Foi exposta a preocupação com as constantes demolições dos prédios originais da 

avenida, fazendo desaparecer os últimos vestígios desta marcante obra da cidade. O 

conjunto formado pelo obelisco inaugural da avenida, o Palácio Monroe e os edifícios 

do Tribunal de Justiça, Biblioteca Nacional, Escola de Belas Artes, antigo Derby Clube, 

Jóquei Clube, Clube Naval, Teatro Municipal e a Assembleia Legislativa eram 

considerados pelo Clube de Engenharia como sendo um “testemunho vivo dessa 

remodelação, um conjunto precioso” (BRASIL, 1972, p. 2). Foi trazido também o 

argumento de que tendência moderna na proteção do patrimônio cultural era a de 

preservar os conjuntos, e não as unidades isoladas, como atestavam a Carta de Veneza2 e 

a Lei Malraux,3 pois somente assim seria possível “reconstituições mais eloquentes da 

vida pretérita que, acima de tudo, se pretende testemunhar” (BRASIL, 1972, p. 3). O 

clube imputou a ameaça de desaparecimento do conjunto à especulação imobiliária, 

principalmente às notícias de que o Jóquei Clube estaria cogitando em demolir a sua 

antiga sede e a do Derby Clube, também de sua propriedade, para a construção de um 

arranha-céu. O pedido de tombamento foi assinado por 105 sócios do clube e do IAB. 

Na conclusão do processo de tombamento no 860-T-72, acabou prevalecendo o 

                                                 
2 Carta internacional sobre conservação e restauração de monumentos aprovada no Segundo Congresso 
Internacional de Arquitetos e Técnicos dos Monumentos Históricos, reunido em Veneza de 25 a 31 de 
maio de 1964. 
3 Lei francesa de agosto de 1962, votada por iniciativa do ministro da Cultura, André Malraux, que dava 
ao Estado a possibilidade de criar e delimitar os setores salvaguardados nas cidades ou quarteirões, 
quando estes apresentassem um caráter histórico, estético ou de outra natureza, que justificasse a 
conservação, a restauração e a valorização do todo ou de parte de um conjunto de imóveis. 
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entendimento de que o Palácio Monroe deveria ser considerado de forma isolada e com 

valor intrínseco em função ou não de suas características arquitetônicas, 

desconsiderando o seu valor histórico em função da sua própria importância em 

contextos diversos desde sua construção. 

As questões levantadas por ocasião do tombamento do conjunto arquitetônico da 

Avenida Rio Branco tiveram grande importância para a reavaliação dos critérios de 

valoração dos bens culturais. A disputa conceitual sobre o ecletismo ocorrida entre 

Paulo Santos e Lúcio Costa revelou, ao mesmo tempo, suas divergências quanto à 

política de preservação do patrimônio cultural brasileiro. Segundo Maria Cecília 

Londres Fonseca (2005, p. 190), no curso da discussão do tombamento do conjunto da 

Avenida Rio Branco “ficou evidente o confronto entre os critérios distintos de valoração 

dentro dos quadros técnicos do SPHAN4”. O saldo negativo deste embate foi a 

demolição dos edifícios do Jóquei Club, do Derby Club e do Palácio Monroe, e como 

saldo positivo, numa abordagem otimista, restou o aprendizado e a revisão dos critérios 

de valoração dos bens culturais brasileiros por parte do IPHAN, na “expectativa de que 

o episódio da perda destes edifícios para a cidade ofereça lições e evitem que espectros 

de obras irremediavelmente perdidas possam suscitar manifestações tardias de 

arrependimento” (SANCHES, 2010, p. 20), como ocorreu no caso do conjunto 

remanescente da Avenida Central, atual Avenida Rio Branco. 

No que se refere à estrutura do Clube de Engenharia, é importante destacar as 

Divisões Técnicas Especializadas (DTEs) existentes desde o início do século XX e que 

possuem, além de outras, a atribuição de realizar estudos técnicos que podem ser 

encaminhados como propostas ao Conselho Diretor da instituição e, caso aprovadas, 

passam a ser Resoluções do Conselho Diretor, a serem apresentadas pela Presidência do 

Clube às mais variadas esferas do poder público. Por meio do trabalho das Divisões 

Técnicas são realizados os eventos do clube, como palestras, mesas de debates, painéis, 

seminários e congressos. Esses eventos podem ser promovidos por uma determinada 

DTE ou podem ser promovidos em conjunto, de comum acordo. Atualmente, existem 

19 Divisões Técnicas, cada uma delas com sua Comissão Executiva, composta de chefe, 

subchefe e secretários. Cada Comissão Executiva é eleita por um período de dois anos 

pelos associados inscritos na mesma e se reúne mensalmente para, dentro da sua área de 

atuação específica, planejar e organizar os eventos ou realizar estudos técnicos. A 

                                                 
4 Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 
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Divisão Técnica de Urbanismo (DTE-URB) tem o objetivo de promover a discussão de 

temas relacionados com a utilização do solo urbano e qualidade de vida nos centros 

urbanos e no estado do Rio de Janeiro, em especial. Foi esta DTE-URB que atuou 

internamente no Clube de Engenharia a respeito da demolição do Monroe. 

No período de 1974/1976, a DTE-URB do Clube de Engenharia era chefiada 

pelo engenheiro e arquiteto Durval Coutinho Lobo. Na sessão de 4 de setembro de 1974 

da DTE-URB foram designados o arquiteto José de Oliveira Reis e o arquiteto e 

urbanista Ferdinando Gomes Lavinas para realizar um estudo sobre o Palácio Monroe,5 

em face do que estava sendo noticiado pela imprensa quanto à sua demolição. Coube ao 

primeiro o relato histórico e, ao segundo, o exame sobre o que poderia ocorrer no caso 

de esvaziamento da área onde se localizava o prédio e, ainda, se a não demolição 

acarretaria dificuldades ao tráfego. Com base nestes dois relatórios, Durval Lobo 

apresentou seu parecer técnico contra a demolição do Palácio Monroe, que foi 

devidamente aprovado pelo Conselho Diretor do Clube de Engenharia e encaminhado 

ao IPHAN. 

Durval Coutinho Lobo nasceu em 1910, na cidade de Campos (RJ). Formou-se 

como engenheiro geógrafo e engenheiro civil e eletricista pela Escola Politécnica do Rio 

de Janeiro, engenheiro-arquiteto pela Escola Nacional de Belas Artes e urbanista pela 

Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil. Foi prefeito de Macaé 

por um ano, em 1935, ainda recém-formado, a convite do interventor comandante Ari 

Parreiras. Trabalhou como engenheiro concursado na antiga Prefeitura do Distrito 

Federal e também no Departamento Nacional da Produção Mineral. Também trabalhou 

para diversas firmas e escritórios de engenharia. Teve intensa participação em órgãos de 

fiscalização profissional e associações técnicas, sendo membro vitalício do Conselho 

Diretor do Clube de Engenharia, membro dos Conselhos do Instituto de Arquitetos do 

Brasil e do Sindicato da Indústria da Construção Civil. Foi vice-presidente da Sociedade 

Brasileira de Engenharia de Segurança e vice-presidente da Academia Brasileira de 

Arte. Também atuou como membro do Conselho Fiscal da Eletrobrás e do Conselho 

Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA). Foi professor de urbanismo na 

Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio de Janeiro sendo, inclusive, 

                                                 
5 José de Oliveira Reis foi professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, diretor do Departamento de Urbanismo do Rio de Janeiro, onde ingressou por concurso 
público, administrador regional de Santa Teresa e coordenador das Administrações Regionais, autor de 
uma obra sobre o urbanismo no Rio de Janeiro, ex-presidente do Comitê Nacional de Urbanismo, ex-
chefe desta DTE e ora seu vice-chefe. Ferdinando Gomes Lavinas foi técnico do DETRAN/RJ. 
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coordenador do departamento. Finalmente, foi presidente do Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA-RJ), eleito em 1975, exercendo o 

mandato entre 1976 a 1978. 

Durval Lobo sempre foi muito atuante dentro do Clube de Engenharia. Além da 

chefia da DTE-URB e da participação no Conselho Diretor da entidade, chegou a ser 

vice-diretor do Departamento de Atividades Culturais. Elaborou, ainda, os projetos de 

alteração de alguns andares de sua sede. Em entrevista concedida para a Revista do 

Clube de Engenharia (1979, p. 34-38), considerava a instituição como “a casa amiga dos 

engenheiros onde convivem arquitetos e industriais, todos trabalhando pelo apuro da 

técnica, com o único objetivo de servir ao Brasil”. Sobre a relação da instituição com as 

autoridades governamentais ao longo de sua história, destacou que o “clube esteve 

presente na vanguarda dos grandes acontecimentos por que passou a Nação. O próprio 

Governo Federal já se dirigiu ao clube em ocasiões que desejou obter uma informação 

segura sobre problemas”. Afirmou ser um homem realizado profissionalmente e 

vocacionado para a engenharia, sempre atuando “em prol do interesse maior da 

coletividade”. Perguntado a respeito de como teria “enfrentado problemas de difícil 

solução, ou até mesmo incompreensões, devido à divergência de ideias com relação a 

diretrizes adotadas”, respondeu que mesmo diante de “obstáculos quase intransponíveis, 

o tempo e o debate permitem ir em frente”. Considerava normal a divergência e o 

diálogo natural, mas não suportava “a desconfiança que serve de base a argumentos que 

nela se apoiam”, ressaltando que “graças a deus, o que proponho, embora, em princípio, 

com certa relutância, acaba sendo aceito”. 

O parecer de Lobo apresentado à DTE-URB do Clube de Engenharia inicia-se 

com um relato histórico do Monroe, destacando a sua importância para afirmação da 

nação brasileira no cenário internacional, tendo em vista os diversos elogios recebidos 

por ocasião da construção do pavilhão nos EUA. Considerava que a reconstrução do 

prédio numa área nobre da cidade, na avenida que era o principal eixo urbano de então, 

ao lado de edifícios como a Biblioteca Nacional, a Escola de Belas Artes e o Teatro 

Municipal, demonstrava a sua grande importância histórica e arquitetônica. Para Lobo, 

 

(...) destruir esse ‘Palácio’, assim batizado esse imóvel para bem 

avaliar sua grandeza, é como que amputar um membro a um corpo 

íntegro, tal se considera esse conjunto de imóveis tão característicos 

da época em que foram construídos, posicionada a arquitetura em sua 
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máxima expressão, pelos melhores elementos de que se podia dispor 

(AGUIAR, 1976, p. 128). 

 

A sua proposta era restaurar o edifício, seguindo o exemplo francês: “em Paris, 

restauram o que se foi alterando, mutilando, através do tempo pela faina inglória dos 

depredadores” (AGUIAR, 1976, p. 128). Lobo deixa claro a sua indignação com a 

proposta de eliminar o Palácio Monroe, e afirma que tal fato não poderia ser aceito sem 

protesto: 

(...) admitir-se isso, ainda como argumento, é debochar do sentimento 

que alicerça o respeito e a gratidão pelo fecundo trabalho dos que nos 

antecederam. E não é só isso. E também a responsabilidade que temos 

com o futuro, pois jamais seriamos perdoados se não entregássemos 

aos jovens de amanhã o que fizeram os jovens de ontem. Somos, e 

jamais poderemos deixar de ser, guardiães dos valores que recebemos. 

Se não pudermos entregá-los maiores ainda, é nosso dever entregá-los 

íntegros. Se nossa geração não pôde produzir melhor, por que destruir 

o que antes de nós foi feito como valor autêntico de uma época? 

(AGUIAR, 1976, p. 131). 

 

No parecer, Durval Lobo faz referência ao fato de que a Companhia do Metrô 

desviou sua linha para não demolir o palácio e gastou muito dinheiro para não 

prejudicar as suas estruturas. Aliás, no aspecto urbanístico, o parecerista é enfático ao 

afirmar que: 

(...) o Monroe não prejudica o tráfego; no terreno que ocupa seria 

ridículo pensar-se em área verde, diante do aterro do Flamengo, a 

maior extensão ajardinada da cidade e, ainda, ao lado do Passeio 

Público; estacionamento, também, impossível, pelo número pequeno 

de veículos que o usariam; considerá-lo como empachamento da 

paisagem, é sem nenhuma base tal opinião, porquanto ele faz parte 

integrante dessa paisagem; falta de pureza arquitetônica, já 

demonstrado que era o característico da época, e, sendo assim, 

quantos edifícios ficariam em pé, não digo no Brasil, mas, e, 

especialmente, na Europa? (AGUIAR, 1976, p. 132). 

 

Durval Lobo eleva o tom da sua indignação na parte conclusiva do documento, 
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fazendo uma comparação com a Torre Eiffel em Paris cuja demolição chegou a ser 

aventada no momento em que estava em estado precário. Porém, o resultado dos 

debates na França foi pela restauração:  

 

Essa Torre não constitui a marca, o logotipo de Paris? E a Torre de 

Pisa? Porque não demoli-la logo? Ao que parece, é porque não está ela 

no Brasil. Vou fazer uma sugestão aos bárbaros: há falta de pedreiras 

na zona sul desta Cidade. A pedra britada está caríssima. Vem de 

longe. Mas aí está o Pão de Açúcar que é uma pedreira por demais 

atraente. Por que não transformá-lo em pedra para construção? Srs. 

Bárbaros, um estudo de viabilidade econômica provaria que, vendida 

a pedra, arrasado o morro, poderia surgir no local um espigão, que 

estaria colocado, como hotel, em lugar mais do que adequado. Vamos, 

bárbaros! Mãos à obra! (AGUIAR, 1976, p. 132). 

 

No final do parecer, Durval lastima “os comentários afoitos aparecidos nas 

páginas dos jornais numa fúria vandálica” e afirma que o caso do “Monroe vai 

corroendo as consciências dos que as têm, vai minando o respeito dos que o possuem, 

vai destruindo os compromissos dos que conhecem seus deveres”, ressaltando que não 

foram trazidos em momento algum pelos seus algozes argumentos técnicos suficientes 

para a demolição do prédio, que deveria ser restaurado por ser um “imperativo da 

inteligência brasileira” (AGUIAR, 1976, p. 135). 

Sabemos que os esforços realizados pelo Clube de Engenharia e por Durval 

Lobo não foram suficientes para a preservação do Palácio Monroe. Em abril de 1975, a 

Mesa Diretora do Senado resolveu propor a extinção da sua representação no Rio de 

Janeiro e devolver o Palácio Monroe ao patrimônio da União. O Palácio foi demolido 

entre janeiro e agosto de 1976 por uma firma demolidora especializada contratada pelo 

Governo Federal (Figura 2). Porém, antes do desaparecimento do prédio, uma última 

tentativa foi realizada para preservá-lo. 
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Figura 2 - Palácio na fase final da demolição 

 
(Arquivo Público do Rio de Janeiro) 

 
 
O Manifesto contra a demolição do Palácio Monroe 
 

O Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa Caldas Aulete (Online) 

assim define a palavra “manifesto”: “declaração formal de intenções ou expressão 

pública (geralmente por escrito) de ideias políticas, estéticas”. Para o Dicionário Aurélio 

(2010, p. 486), “manifesto” significa: “declaração pública ou solene das razões que 

justificam certos atos ou em que se fundamentam certos direitos; programa político, 

religioso, estético etc.” E o verbo “manifestar” tem a seguinte definição: “tornar 

manifesto, público e notório; divulgar, declarar, manifestar uma opinião”. 

Assim, o manifesto é uma declaração formal, individual ou coletiva, para a 

transmissão de opiniões, decisões, intenções e ideias que tem como objetivo principal 

expor determinado ponto de vista. Na literatura, o manifesto situa-se entre os chamados 

gêneros argumentativos, cujo propósito do emissor é persuadir, convencer o interlocutor 

por meio de argumentos considerados plausíveis. O manifesto também é considerado 

como uma importante ferramenta democrática, pois permite que o indivíduo ou a 

coletividade expressem publicamente o seu ponto de vista sobre determinada situação 

ou assunto de interesse coletivo. O manifesto atua, assim, como uma espécie de 

denúncia acerca de uma situação que ainda não é de conhecimento de toda a população, 
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ou ainda pode funcionar como um alerta sobre a possibilidade da ocorrência de um fato 

potencialmente lesivo à coletividade. Além disso, como observa Claudia Viscardi (2016, 

p. 3), “os manifestos servem como justificativa de uma determinada opinião ou intenção 

expressas publicamente, assumindo um caráter propositivo. Um manifesto é, pois, uma 

carta de intenções com justificativas que visem a convencer seus leitores, sem que se 

explicite direitos já conquistados”. 

Por outro lado, o manifesto é um documento histórico que pode ser tomado 

como um veículo auxiliar de reconstrução do contexto no qual ele foi gerado, pois 

representa uma estratégia política por meio da qual se busca reafirmar a identidade dos 

signatários, “fundamentando esta estratégia em torno dos atributos relacionados à 

competência técnica e ao sentido de missão” como expõe Libânia Xavier (2004, p. 21). 

Trata-se, portanto, de uma preciosa fonte de estudo uma vez que permite acessar as 

intenções dos grupos que se mobilizaram em torno de uma ideia ou fato. 

Em 1º de dezembro de 1975, 162 pessoas, quase na totalidade arquitetos, 

urbanistas e engenheiros, expuseram o inconformismo com relação à decisão de demolir 

o Palácio Monroe. Este manifesto foi a culminância do esforço realizado pela Divisão 

Técnica de Urbanismo do Clube de Engenharia, instituição esta que sempre defendeu a 

importância histórica e arquitetônica do prédio e que foi responsável pelo pedido de seu 

tombamento. 

Sob o aspecto da estrutura textual, um manifesto, enquanto gênero literário, não 

possui uma rigidez quando comparado aos demais gêneros. No que se refere à forma da 

qual se constitui, geralmente se apresenta bem simplificada: um título, que deve 

sintetizar o assunto e o pensamento abordado; o corpo do texto, que esclarece os 

posicionamentos e argumentos dos autores; o local, data e assinatura dos manifestantes. 

Quanto ao título, o manifesto em prol do antigo Pavilhão São Luiz, foi bem lacônico: 

simplesmente “Palácio Monroe”. Quanto à autoria, foi Durval Lobo quem redigiu o 

documento expondo o inconformismo com a decisão do presidente da República, que 

determinou a demolição do edifício. Em que pese já ter apresentado a sua biografia 

voltamos a destacar que, em 1º de dezembro de 1975, Durval Lobo, além de ser chefe 

da DTE-URB do Clube de Engenharia, tinha acabado de ser eleito presidente do 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro (CREA-

RJ), para o mandato entre 1976 a 1978, e também era professor de urbanismo na 

Faculdade de Arquitetura, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

O texto do manifesto possui um estilo passional exatamente como foi o parecer 
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de Durval Lobo na DTE-URB. Não há divisões em itens, sendo um texto corrido de 

duas páginas seguido das assinaturas. O documento foi redigido sem muitas 

expectativas de reverter aquilo que parecia inevitável: 

 

Os que subscrevem o presente documento desejam apenas firmar 

perante nossos pósteros, sobretudo aqueles que investigarem os fatos 

desta época, que a demolição do Palácio Monroe provocou a 

advertência seguida de veemente apelo para que fosse evitada a 

destruição de um edifício que, além de sua significação histórica, 

integra o conjunto da mais alta expressão como patrimônio 

arquitetural representativo do implante da República em nosso país 

(AGUIAR, 1976, p. 175). 

 

Após uma breve referência sobre a história do prédio e sua importância para o 

país e para cidade do Rio de Janeiro, levando em consideração o contexto da época em 

que foi construído, o manifesto enfrenta a questão da estética do edifício, objeto do 

debate sobre historicismo e ecletismo travado entre Lúcio Costa e Paulo Santos no 

âmbito do processo de tombamento no 860-T-72, julgado pelo IPHAN:  

 

Nossa preocupação não é a de definir o Palácio Monroe, nem nenhum 

outro dos edifícios do mesmo conjunto, como obra-prima de 

Arquitetura, mas considerá-los no seu todo, reconhecendo o 

significado e a relevante presença que representariam para a 

posteridade, da mesma maneira que hoje lamentamos a destruição, em 

tempos passados, de edificações características de nossos períodos 

históricos. 

E desse conjunto o de maior significação, sob este aspecto, é 

precisamente o Palácio Monroe que, por muitos anos, até a 

inauguração de Brasília, foi sede do Senado Federal, além de ter sido 

sede da Câmara dos Deputados. 

Não podemos deixar de assinalar que esse edifício, fielmente 

reconstruído aqui no Rio por decisão do presidente da República, 

Rodrigues Alves, obteve na Exposição de Saint Louis, nos Estados 

Unidos, em 1904, a maior láurea, frente aos pavilhões concebidos 

pelos principais arquitetos do mundo, que representavam a grande 

maioria das nações concorrentes. 
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Era, enfim, a Arquitetura da época, em todo o mundo (AGUIAR, 

1976, p. 175). 

 

Fica clara a intenção em destacar a importância do Monroe como parte de um 

conjunto arquitetônico representativo de um período da história do Brasil e que, 

exatamente por este motivo, deveria ser preservado para as futuras gerações. O 

manifesto não se furta em rebater também as questões que complementavam os 

argumentos para a demolição do edifício, como a ausência de utilização das instalações 

após transferência do Senado para Brasília, o risco com a passagem do metrô abaixo do 

terreno onde se encontrava e o desafogo urbanístico e viário que  supostamente 

aconteceria com o seu desaparecimento: 

 

A demolição do Palácio Monroe não se justifica por nenhuma 

utilização posterior imediata. Não constitui embaraço ao tráfego 

naquela área, conforme comprovado por estudos técnicos 

recentemente realizados e sua preservação até há pouco foi admitida, 

sofrendo o traçado do “metrô” um desvio afim de não atingi-lo. 

Diante da notícia de sua demolição e paralelamente aos apelos para 

que fosse conservado, pela sua significação, surgiram também 

iniciativas para seu aproveitamento em face da carência de edifícios 

para instalações de serviços estaduais, municipais e mesmo federais, 

havendo quem, como o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro, se propusesse a realizar as 

obras necessárias à sua instalação sem ônus para o Governo 

(AGUIAR, 1976, p. 176). 

 

No aspecto urbanístico, o Monroe era considerado como um fechamento lógico 

e perfeito da Avenida Rio Branco, que equilibrava e dava coerência entre os seus lados. 

Porém, o manifesto reconhecia que o edifício estava desfigurado em decorrência das 

diversas intervenções indiscriminadas ao longo dos anos. A solução proposta era a 

restauração do prédio às suas características originais e a utilização do espaço como um 

museu representativo do momento histórico em que foi construído: 

Sua importância mereceu a significativa homenagem de figurar nas 

notas de 200 mil réis. Sempre admirado em sua magnificência, hoje, 

apesar de desfigurado, é um “fecho” para a Praça Marechal Floriano, 
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limite esse, urbanisticamente perfeito, configurando de modo 

inteligente a escala humana. 

Sem o Palácio, a vista não terá limite, perdendo essa Praça, desse 

modo, sua virtude que era exatamente proporcionar o equilíbrio entre 

seus lados. 

Tudo, portanto, recomendava o aproveitamento do Palácio Monroe 

com a condição especial de existirem todos os elementos do projeto 

que permitiriam, em qualquer oportunidade, colocar o edifício nas 

mesmas condições que tinha ao ser inaugurado em 1906, para sede da 

3ª Conferência Panamericana, honrado que foi o Brasil com essa 

escolha. 

Diversas sugestões foram suscitadas para a utilização do Palácio 

Monroe, depois de restaurado em suas estruturas, espaços e decoração 

originais, inclusive como unidade museológica especializada para a 

cidade e época de seu implante (AGUIAR, 1976, p. 176). 

 

O manifesto pretendia pontuar o inconformismo de um grupo de expoentes da 

arquitetura e da engenharia com o destino de um prédio público tão importante para a 

história nacional. A preocupação principal do documento era registrar para as futuras 

gerações aquilo que os signatários consideravam como sendo uma espécie de atentado 

ao patrimônio histórico brasileiro, como podemos perceber no parágrafo final: 

 

Com sua demolição, já decidida, restará aos usuários do ‘metrô’ 

perceberem que, onde foi o Monroe, haverá uma misteriosa curva, 

cuja explicação lembrará a ponderação do problema por parte dos 

administradores que temeram destruir esse Palácio e souberam fazer o 

progresso – neste caso, a linha subterrânea do metropolitano – sem 

danificar ou comprometer, as bases de um patrimônio histórico e 

artístico. Aquela misteriosa curva será a memória da data deste 

documento (AGUIAR, 1976, p. 176). 

 

Em análise realizada nas 162 assinaturas que constam do manifesto, 

conseguimos relacionar 88 nomes correspondentes. A partir desta relação, realizamos 

um levantamento biográfico com o objetivo de identificar a profissão de cada um dos 

signatários reconhecidos, bem como se exerciam ou não, no momento da assinatura, 

alguma função associativa, de classe ou acadêmica. Este levantamento foi realizado 
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utilizando o cruzamento das informações obtidas no processo de tombamento no 860-T-

72 do IPHAN, quando Paulo Santos menciona alguns nomes que também assinaram o 

pedido de tombamento realizado pelo Clube de Engenharia; as respostas dos signatários 

que entrevistamos e que conseguiram identificar algumas outras assinaturas; e pesquisa 

nominal realizada através do sítio eletrônico do Google, que nos direcionava para 

diversas entidades, empresas e universidades com as quais estes signatários tiveram 

algum vínculo. Após este levantamento conseguimos obter uma biografia mínima de 78 

dos 88 signatários identificados. Esta é, portanto, a nossa base de análise. 

Como já afirmamos, a grande maioria ou quase a totalidade dos signatários 

identificados era composta por arquitetos e engenheiros, sendo que Durval Lobo tinha 

ambas as qualificações: formou-se como engenheiro geógrafo e engenheiro civil e 

eletricista pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro, arquiteto pela Escola Nacional de 

Belas Artes e urbanista pela Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do 

Brasil. Assim, pelo levantamento realizado, 51 signatários eram arquitetos e/ou 

urbanistas (57,95%); 24 eram engenheiros (27,27%); dois pertenciam a outras 

profissões, Clarival do Prado Valadares, médico e historiador, e Nelson de Nóbrega, 

artista plástico (2,74%); Durval Lobo era arquiteto, urbanista e engenheiro (1,31%); e 

não conseguimos identificar a profissão de 10 signatários (11,36%). Estes números 

representam 54,32% dos 162 assinantes no manifesto. 

Pela análise destes dados, e se fosse mantida uma proporção equivalente no caso 

de ser possível identificar a profissão de todas as 162 pessoas que apoiaram o manifesto, 

os arquitetos representam quase o dobro do número de engenheiros. Esta “distorção” é 

curiosa pelo fato de que o manifesto foi produzido dentro do Clube de Engenharia, por 

um de seus sócios mais atuantes e que, na grande maioria das vezes, se identificava 

profissionalmente como engenheiro. 

Entre os signatários estavam diversos integrantes de entidades de classe e de 

órgãos públicos: Roberto Burle Marx (conselheiro do Conselho Superior de 

Planejamento Urbano do Estado da Guanabara – CSPU), Alex Nicolaef (diretor do 

Instituto Estadual do Patrimônio Cultural – INEPAC), Olinio Gomes Paschoal Coelho 

(ex-chefe do Serviço de Tombamento da Divisão do Patrimônio Histórico e Artístico do 

Estado da Guanabara), Luís Paulo Conde (presidente do Instituto de Arquitetos do 

Brasil – IAB/RJ), Geraldo da Costa Reis (presidente do Clube de Engenharia), Helio de 

Almeida (ex-presidente do Clube de Engenharia e na época deputado federal), Carlos 

Prestes Cardoso (presidente do CREA-RJ), Fausto Aita Gai (presidente do Conselho 
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Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA e reitor da Universidade Federal Rural 

do Rio de Janeiro), Inácio de Lima Ferreira (conselheiro do CONFEA e presidente 

eleito do CONFEA para o biênio de 1976 a 1978), Jorge Machado Moreira (conselheiro 

do IAB-RJ e presidente da Comissão de Defesa da Paisagem do Rio), José Vasquez 

Ponte (presidente do Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas), Antônio Pedro de 

Alcântara (vice-presidente do IAB-RJ), Alfredo Luiz Porto de Britto (secretário do IAB-

RJ), Bernardino Bruno (conselheiro do CREA-RJ), Jorge Luiz Paes Rios (conselheiro 

do CREA-RJ), José Ricardo Abreu (ex-presidente do Sindicato dos Arquitetos da 

Guanabara), Leizer Lerner (presidente da Associação dos Antigos Alunos da 

Politécnica), Rui Rocha Velloso (conselheiro do IAB-RJ), Fernando Burmeister 

(conselheiro do IAB-RJ), Milton Pernambuco da Rocha (presidente do CREA-DF) e o 

próprio Durval Lobo recém eleito presidente CREA-RJ. 

Podemos entender que a opção por agregar ao documento uma relação de 

pessoas composta por reconhecidas lideranças de classe e integrantes de órgãos públicos 

tinha por objetivo conferir ao manifesto legitimidade e aceitação. Havia também, entre 

os signatários, diversos professores de universidades públicas e privadas, 

principalmente da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

onde Durval Lobo lecionava: Alfredo Luiz Porto de Britto, Donato Mello Junior, Dora 

Monteiro e Silva de Alcântara, Francisco Cesário Alvim Neto, José Ricardo Abreu e 

Olinio Gomes Paschoal Coelho. 

Marlice Nazareth Soares de Azevedo, atualmente professora titular do Programa 

de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Escola de Arquitetura e Urbanismo 

da Universidade Federal Fluminense, era professora colaboradora do Curso de 

Urbanismo da Faculdade de Arquitetura da UFRJ, e nos informou que tomou 

conhecimento do documento através de Durval Lobo, também professor do curso, sendo 

que foi ele quem colheu a sua assinatura no manifesto.6 

Já Jorge Luiz Paes Rios, que era secretário da Divisão de Formação e Exercício 

Profissional do Clube de Engenharia, professor no Departamento de Engenharia da Uerj 

e conselheiro do CREA/RJ, apesar de não ter absoluta certeza, presumiu que a sua 

assinatura foi recolhida durante uma sessão do Conselho do CREA/RJ, que naquele ano 

tinha acabado de eleger Durval Lobo como presidente da instituição para o biênio 

1976/1978.7 

                                                 
6 Entrevista escrita enviada por correio eletrônico no dia 22 de outubro de 2017. 
7 Entrevista escrita enviada por correio eletrônico no dia 19/10/17. 
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Por outro lado, constatamos que alguns dos signatários que aderiram à iniciativa 

do clube eram recém-formados como, por exemplo, Carlos César Vieira de Mattos 

(1973, Engenharia Florestal pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – 

UFRRJ) e Eloisa Maciel Camacho (1973, Arquitetura e Urbanismo pela Universidade 

Federal do Rio de Janeiro – UFRJ). Também percebemos que outros signatários eram 

cônjuges que exerciam a mesma profissão, tais como Antônio Pedro de Alcântara e 

Dora Monteiro e Silva de Alcântara (arquitetos), Almir Fernandes e Marlene Allan 

Fernandes (arquitetos), Francisco José Lopes Mendes e Hortência Gonçalves Mendes 

(arquitetos), Luiz Paulo Conde e Rizza Paes Fernandes Conde (arquitetos). 

Marlene Allan Fernandes afirmou que não se lembrava do manifesto apesar de 

admitir a probabilidade de ter assinado o documento em virtude de sua participação no 

IAB-RJ, tanto como associada quanto como dirigente na gestão de Luiz Paulo Conde.8 

Já Almir Fernandes, bastante atuante no IAB-RJ e no Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo-RJ, afirmou que na época não acompanhou “vivamente o movimento de 

resistência à demolição do Palácio Monroe, além de ter subscrito o Manifesto do Clube 

de Engenharia”.9 

José Luiz Mendes Ripper, arquiteto e atualmente professor emérito no Programa 

de Pós-Graduação em Design da PUC-Rio e coordenador do Laboratório de 

Investigação em Living Design (LILD) da mesma universidade, lembrou que foi Rizza 

Paes Fernandes Conde, amiga e colega de profissão, quem colheu a sua assinatura no 

manifesto. José Ripper afirmou que havia esperança de preservar o Monroe através do 

documento e que, a todo o momento, recebia notícias sobre esta possibilidade. Quando 

a decisão de demolir o prédio foi tomada, causou-lhe muita revolta e frustração, pois era 

um “desrespeito à história do Brasil”.10 

De toda forma, como ficou bem claro no último parágrafo do manifesto, não 

havia muita expectativa de conseguir reverter a demolição que já estava em pleno 

andamento quando os jornais divulgaram o documento. A signatária Marlice Nazareth 

Soares de Azevedo afirma, inclusive, que foi “uma tentativa de sustar o processo de 

demolição sem muita expectativa de sucesso”.11 O próprio Durval Lobo, esgotado de 

sua campanha e diante da destruição que já havia começado no início de janeiro de 

1976, admitiu ao Jornal do Brasil (1976, p. 7) que não tinha mais esperanças de 

                                                 
8 Entrevista escrita enviada por correio eletrônico no dia 20/10/17. 
9 Entrevista escrita enviada por correio eletrônico no dia 20/10/17. 
10 Entrevista realizada por telefone no dia 26/10/17. 
11 Entrevista escrita enviada por correio eletrônico no dia 23 de outubro de 2017. 
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interrompê-la e que naquele momento qualquer ação neste sentido seria “apenas uma 

choradeira” para lembrar que a demolição pelo menos: 

 

(...) provocou advertência seguida de veemente apelo para que fosse 

evitada a destruição de um edifício que, além de sua significação 

histórica, integra o conjunto da mais alta expressão como patrimônio 

da arquitetura representativa do implante da República em nosso país. 

 

A repercussão do manifesto não foi tão significativa quanto o estudo promovido 

pelo Clube de Engenharia antes do início da demolição. Os jornais e periódicos só 

vieram a dar notícia de sua existência quase dois meses após a data em que foi lançado 

com a destruição em andamento. O incansável Durval Lobo em entrevista para o Diário 

de Notícias desabafou: 

 

Não houve um argumento sequer favorável à demolição do Palácio 

Monroe. O trabalho feito pelo Clube de Engenharia não teve nenhuma 

contradita. Até então, os favoráveis à demolição do antigo Senado 

Federal davam entrevistas pelos jornais. Depois da manifestação do 

Clube de Engenharia, em documento de grande repercussão no meio 

técnico e intelectual, documento este enviado diretamente ao 

presidente da República, os favoráveis à demolição se calaram. Não se 

compreende porque se vai demolir um edifício que obteve o maior 

prêmio do mundo, concorrendo com países civilizados e altamente 

desenvolvidos. Só mesmo no Brasil isto acontece, dada a nossa 

insensibilidade pelos grandes eventos do passado (FRIDMAN, 2011, 

p. 52). 

 

Na entrevista publicada no jornal Última Hora (1976, p. 12), Durval Lobo 

conclui: 

Espero que esse documento sirva de alerta, e é preciso que fique 

registrado para a posteridade, que os responsáveis pelas entidades 

técnicas de alto nível, como o Clube de Engenharia, não ficaram de 

braços cruzados, pois protestaram até quanto puderam, contra a 

destruição do já saudoso Palácio Monroe. 
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Considerações finais 
 

A demolição do Palácio Monroe, realizada de forma violenta e arbitrária, 

encontrou ressonância não somente perante os intelectuais e personalidades da 

engenharia e da arquitetura, como também na população da cidade. Porém, esta 

ressonância não teve força suficiente para enfrentar o estado autoritário e manter o 

edifício de pé. 

A trajetória do Monroe foi breve, intensa e polêmica. Sua demolição aconteceu 

em pleno regime militar, quando a liberdade, em todos os seus aspectos, era bastante 

restrita. Esta falta de liberdade limitou de sobremaneira a possibilidade de resistência 

para evitar a destruição do prédio. O Manifesto do Clube de Engenharia do Rio de 

Janeiro foi quase uma cruzada pessoal de seu associado Durval Coutinho Lobo, que fez 

o que estava ao seu alcance para preservar o Monroe. O manifesto pretendia pontuar o 

inconformismo de um grupo de expoentes da arquitetura e da engenharia com o destino 

de um prédio público que consideravam importante para a história nacional e, talvez, 

impedir sua demolição. Neste sentido, vale mencionar o depoimento de Leizer Lerner, 

também signatário do manifesto: 

 

Há mais de 40 anos passados ocorreu a demolição do Palácio Monroe. 

Houve de fato esse movimento de resistência à decisão governamental 

de destruir aquela bela e histórica edificação. Fizemos o que estava ao 

nosso alcance para demover o governo dessa infeliz decisão. Mas não 

resultou.12 

 

Porém, em algumas das entrevistas realizadas pudemos perceber que parte dos 

signatários do manifesto não tinha a expectativa de sustar o processo de demolição, 

como destacou Marlice Nazareth Soares de Azevedo. Até porque, o momento político e 

social não permitia o confronto de ideias e valores, como aduziu Almir Fernandes. De 

toda forma, como destacamos, o manifesto também tinha como um de seus objetivos 

registrar para as futuras gerações aquilo que os signatários consideravam uma espécie 

de atentado ao patrimônio histórico brasileiro. 

Não podemos saber se a demolição do Palácio Monroe ficará registrada para a 

posteridade como era a intenção de Durval Lobo e do Clube de Engenharia através do 

seu manifesto, mas sabemos que as dimensões material e imaterial do Monroe 
                                                 
12 Declaração escrita enviada por correio eletrônico no dia 27 de novembro de 2017. 
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repercutem até os dias atuais em decorrência da violência simbólica que caracterizou a 

sua destruição. Afinal, tratava-se de um prédio público cuja arquitetura foi a primeira a 

receber uma premiação internacional e que abrigou o Senado Federal por 35 anos. 

Infelizmente, estes e outros atributos não foram suficientes para a sua preservação 

diante do contexto político, econômico e urbano do país e da cidade do Rio de Janeiro 

na década de 1970. Porém, no campo da memória, o palácio ainda resiste, pois 

frequentemente é usado como um emblemático exemplo dos excessos praticados pelas 

autoridades em relação ao patrimônio público e cultural. 
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