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“Em 1943, com a publicação do livro Brazil Builds, concluía-se o ciclo de construção 
do caso brasileiro como topos fundamental do imaginário da arquitetura do século 20. Ainda 

que seu processo de formação possa ser datado no começo da segunda metade da 
década de 1930, o ciclo se desenvolveu entre dois episódios nova-iorquinos, 

respectivamente em 1939 e 1943: refiro-me à construção do Pavilhão do Brasil na Feira The 
World of Tomorrow e à exposição Brazil Builds no Museu de Arte Moderna (MoMA)”. 

(LIERNUR: 1999) 
 
 
 

“Com isso foi possível se constatar as múltiplas influências sofridas por nossa arquitetura ao 
longo das décadas, matizando de forma significativa o monocromatismo inicial que enxergava 

de forma míope (talvez seja mais apropriado dizer “daltônica”) apenas o filão corbusiano 
original, que seria a mola propulsora de um desenvolvimento particular, que muitas vezes 

ganhou os contornos de um processamento endógeno, sem vasos comunicantes com a 
produção externa”. (GUERRA: 2008) 
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RESUMO 
 

tese de Doutorado em questão analisa o relacionamento, as experiências e os 
intercâmbios ocorridos entre profissionais da arquitetura brasileiros e 

americanos (ou imigrantes na América do Norte) em um período que se estende desde 

o reconhecimento da arquitetura moderna brasileira no âmbito internacional, entre o 
final dos anos 1930 e início dos quarenta, atravessando o segundo pós-guerra até o 
início dos anos 1960.  

Inúmeras foram as trocas entre os dois países, muitas vezes desmerecidas em 
detrimento daquelas ocorridas com o continente europeu, e que neste trabalho 
procuramos dar espaço e buscar seu entendimento.  

De modo que o foco da pesquisa foi demonstrar que outras frentes de diálogo 
se consolidaram, justamente quando a arquitetura moderna que se fazia no Brasil 
passava, também, a dialogar internacionalmente, e, dentro deste panorama, os 
Estados Unidos da América, novo centro cultural do mundo, teve um papel essencial. 

Partindo do pressuposto que o relacionamento entre o Brasil e os Estados 

Unidos foi decisivo no processo, na divulgação e no fortalecimento do modernismo 

brasileiro em âmbito internacional, o objetivo do trabalho foi compreender, através da 
identificação dos personagens e da análise das experiências e trocas entre os  dois 
países, como estes fatos incidiram  no campo arquitetônico brasileiro. 

O tema se desenvolveu a partir de uma visão síntese da interação entre a 
historiografia do movimento moderno e o contexto histórico e cultural em que os 
profissionais arquitetos se inseriam naquele preciso momento histórico.  

 
Palavras-chave: Movimento Moderno, Arquitetura Moderna, Brasil, Estados Unidos 
da América 
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ABSTRACT 
 

he doctoral thesis examines the relationship in question, the experiences and 
professional exchanges occurred between the Brazilian and American 

architects (or immigrants in North America) in a period that extends from the 

recognition of Brazilian modern architecture at the international level, between late 
1930s and early forties, through the second post-war until the early 1960s. 

Many were the exchanges between the two countries, often undeserved in 
detriment of those that occurred with the European continent, and in this paper we give 
space and seek their understanding. 

So the focus of the research was to demonstrate that other fronts of dialogue 
have been consolidated, just as the modern architecture that was done in Brazil was 
also beginning to dialogue internationally, and within this framework, the United States 
of America, new cultural center of the world, played a key role. 

Assuming that the relationship between Brazil and the United States was 
instrumental in the process, dissemination and strengthening of Brazilian modernism at 

the international level, the objective of the work was to understand, through the 

identification of the characters and analysis of the experiences and exchanges between 
the two countries, how these events have focused on the Brazilian architectural field. 

The theme was developed from a synthetic view of the interaction between the 

historiography of the modern movement and the historical and cultural context in which 
professional architects were inserted at that precise moment in history. 
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INTRODUÇÃO  



INTRODUÇÃO! 17 
 

 

O momento atual não poderia ser mais oportuno para se discutir as questões 
que envolvem a História da nossa arquitetura diante dos desafios do início desta 
segunda década do século XXI, e dos problemas urbanos decorrentes do encontro 

entre realidades diferentes em nossas cidades. 
O caso do Brasil, sempre hesitante entre uma identidade própria e padrões de 

consumo estrangeiros é, e sempre foi, uma fronteira entre realidades diferentes que se 
enfrentam e se contaminam, e deste modo estabelecem interlocuções, promovendo 
mudanças no campo arquitetônico.  

Num país no qual a cultura, de modo geral, tem funcionado a partir de 

referências originadas no hemisfério norte, o reconhecimento de uma Arquitetura 
Moderna Brasileira representou uma mudança transformadora significativa, mudança 

esta que se caracterizou, portanto, pelo diálogo com o campo arquitetônico 
internacional.  

Esse processo gerou trocas com via de mão dupla, oficialmente de forma 
quase que hegemônica com a arquitetura produzida na Europa mas, e como nos 

propomos aqui expor, também amplamente com o campo cultural e arquitetônico 
norte-americano da época. 

Sendo assim, a História de nossa arquitetura modernista deve ser referida ao 

plano internacional, e aqui incluímos os Estados Unidos da América desempenhando 
um papel importante para a origem e o desenrolar desta trama. 

Entretanto somente pode-se entender esse processo de trocas observando as 

condições de chegada, os modos de inserção na vida social local, as redes de 
relações estabelecidas e a ligação com a formação de campos de conhecimento e de 

prática profissional. 
O que é importante analisar é a presença e o papel que tiveram nas 

universidades, em instituições culturais, na formação de associações profissionais e 
pela transformação de cidades como São Paulo, nitidamente impactada pela cultura 

americana. 
 

Procura-se examinar na rede de relações que estabelecem, as circunstâncias 

diversas destas experiências, não como adaptação ou assimilação mas pelas 

possibilidades de confrontos, conflitos, parcerias, interações, socializações e rupturas  
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concretas. Ainda que tratem de viagens, de estrangeiros e de ideias em movimento, a 

análise da circulação de ideias e de modelos não se descola do exame de práticas e 

de experiências concretas.1 

 

Estes trocas contribuem para entender o campo da arquitetura e do urbanismo 

no difícil processo de modernização do Brasil. Examinando no detalhe as trajetórias 

profissionais e geográficas, com diferentes inserções profissionais e permanências 

revela-se tanto da formação do campo de conhecimento e da prática profissional 

como do próprio processo de modernização brasileiro. 

Os intercâmbios foram muitos. E tiveram sua origem, mesmo que lentamente, 

muito antes da consagração da arquitetura moderna brasileira. 

Importante é se tomar cuidado com marcos tão intensos que indicam estas 

trocas ocorrendo somente a partir da final da década de 1930. Afinal, os próprios 

modernistas dessa época já estavam fazendo estas relações desde os primeiros anos 

do século XX, muitos deles ainda em fase de formação profissional.  

Dentro desse panorama, a década de 1920 é crucial para entender a década 

seguinte porque esse projeto moderno chega e é recebido e os arquitetos que ainda 

estão estudando, mesmo submetidos a um dogma de formação, experimentam uma 

infiltração externa que vai se reproduzir na arquitetura da sua vida profissional madura, 

e com um lastro americano muito vivo.  

Desde as primeiras décadas do século XX, por exemplo, sabe-se que muitas 

revistas americanas de arquitetura já circulavam por aqui, em especial nas escolas. 

Durante muito tempo tivemos somente três faculdades formando engenheiros-

arquitetos no Brasil: a ENBA (Escola Nacional de Belas Artes) no Rio de Janeiro, e em 

São Paulo a Politécnica e a Escola de Engenharia Mackenzie, fundada em 1917, de 

origem americana, que contava com alguns professores formados nos Estados Unidos 

e alunos que dominavam, ainda que parcialmente, a língua inglesa, e que podiam, 

inclusive, obter seus diplomas nos Estados Unidos, contanto que defendessem sua 

tese na Universidade de Nova York.  

                                                
1LEME, Maria Cristina da Silva. Estrangeiros: a circulação de idéias e modelos na arquitetura e no urbanismo In 
Anais do X Seminário Historia da Cidade e do Urbanismo - Mesa Redonda Histórias das intervenções 
urbanísticas públicas. Recife: outubro 2008. 
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O próprio reitor da futura Faculdade de Arquitetura Mackenzie (fundada 

somente em 1947), Christiano Stockler das Neves2, por muitos anos professor da 

Escola de Engenharia, e crítico ferrenho do advento da arquitetura moderna entre os 

estudantes, havia se formado nos Estados Unidos.3 

É certo que ao menos as revistas norte-americanas Architectural Record, 

Architectural Forum e Pencil Point eram recebidas regularmente por estas escolas.4 

A revista Arts and Architecture, publicação simplesmente fundamental para a 

arquitetura moderna da costa oeste dos Estados Unidos nasce em 1929 com o nome 

California: Arts and Architecure, a partir da fusão de duas outras publicações, a Pacific 

Coast Architect, estabelecida em 1911, e a California Southland, estabelecida em 

1918, e que nos anos trinta passará a se intitular somente Arts and Architecture. 

Analisando suas publicações5 verifica-se que o projeto gráfico permanece igual 

porém os assuntos vão mudando conforme as “modas arquitetônicas” até se 

transformar de fato num projeto editorial de cunho essencialmente moderno, e futuro 

idealizador dos Case Study Houses.  

Para demonstrar que esse relacionamento americano com o Brasil é mais 

antigo podemos citar que a Politécnica de São Paulo assinou essa revista no seu 

primeiro número, e que os engenheiros-arquitetos dentro da escola a liam, bem como 

os alunos do Mackenzie, portanto esses estavam sendo submetidos a um tipo de 

arquitetura que supostamente não poderia ser aceitável, mas que já era quase 

impossível de ser negada. 

 Ou seja, em um primeiro momento esta era uma questão de princípios de 

arquitetura não tanto envolvendo política e relações diplomáticas entre dois países, o 

que iria caracterizar fortemente essas trocas a partir da segunda metade dos anos 

trinta. 

                                                
2Cristiano Stockler das Neves (1889-1982) formou-se em arquitetura nos Estados Unidos, em 1911. Começou 
a lecionar na Escola de Engenharia do Mackenzie em 1917, no novo curso para engenheiros arquitetos. Em 
1947, fundou a Faculdade de Arquitetura, da qual foi diretor até 1956.  
3Ver mais em STOCKLER e BREIA, Maria Teresa. A Transição do Ensino da arquitetura Beaus-arts para o ensino 
da arquitetura moderna na Faculdade de Arquitetura Mackenzie: 1947-1965. São Paulo, 2005. Tese 
(Doutorado). Curso de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – 
USP.   
4NEDELYKOV, Nina; MOREIRA, Pedro. Caminhos da Arquitetura Moderna no Brasil: A presença de Frank Lloyd 
Wright. Arquitextos018 (Romano Guerra Ed. Ltda.). São Paulo, Portal Vitruvius, agosto 2001. 
5Para acessar na integra os arquivos com as edições da revista Arts & Architecture de 1945 a 1967 ver 
http://www.artsandarchitecture.com.  
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Mas antes das trocas arquitetônicas, que são o centro de nosso trabalho, nas 

origens das transferências ocorridas, houveram as formas pelas quais se deram os 

contatos entre os urbanistas brasileiros e os urbanistas franceses, ingleses, 

americanos, e que foram diferenciadas, de acordo com Leme6, tanto para os 

urbanistas brasileiros enquanto recepção e assimilação de conhecimento, como para 

os urbanistas estrangeiros enquanto reconhecimento internacional e abertura de um 

campo de atuação profissional. 

Segundo Leme, foram três as formas de circulação destas ideias, e 

originalmente a recepção e assimilação dos brasileiros à modelos estrangeiros se deu 

pessoalmente nos congressos e exposições internacionais, embora a presença 

brasileira para apresentação de trabalho ou representação oficial nestes encontros 

tenha sido rara, até a década de 1920. 

A segunda forma de circulação de ideias se fez através da leitura de textos 

apresentados em congressos internacionais e dos tratados urbanísticos, e também 

pelo contato pela leitura de livros7 bem como artigos publicados nas revistas 

especializadas da época, como já mencionamos.  

A terceira forma também importante em termos de transmissão foi a realização 

por parte dos profissionais brasileiros de cursos de urbanismo no exterior. 

Por outro lado, verificamos que a vinda de urbanistas estrangeiros ao Brasil se 

dá inicialmente para a realização de conferências. 

Dos primeiros contatos, as relações evoluíram para a contratação dos serviços 

profissionais como consultor ou como responsável por projeto urbanístico ou planos 

urbanos quando foi proposta uma nova noção – a de ressonância – significando tratar-

se de um terreno de trocas de experiências em que todos os profissionais envolvidos 

modificaram-se através destes contatos.  

                                                
6LEME, Maria Cristina da Silva. Estrangeiros: a circulação de idéias e modelos na arquitetura e no urbanismo In 
Anais do X Seminário Historia da Cidade e do Urbanismo - Mesa Redonda Histórias das intervenções 
urbanísticas públicas. Recife: outubro 2008.  
7As bibliotecas pessoais desses urbanistas mostram como eram eruditos e liam diversos idiomas. Na biblioteca 
de Anhaia Mello doada a FAUUSP e na de Prestes Maia formando o acervo da Biblioteca Municipal Kennedy, 
existem as principais obras de urbanistas alemães, franceses, americanos, ingleses adquiridas logo em seguida 
a data de publicação. 
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Salienta-se muito em nosso historiografia o impacto da experiência em um 

outro continente na produção de Le Corbusier (1887-1965) após a sua primeira 

viagem à América do Sul, em 1929. 

Mas o objetivo da sua viagem ao Brasil, como se evidencia em sua 

correspondência, era desenvolver projetos urbanos, e sua ambição não se limitava a 

proposta de transformação da cidade existente. Desde que havia sido informado por 

Blaise Cendrars (1887-1961) da aprovação pelo Congresso de verbas para uma nova 

capital do Brasil, Planaltina, seu interesse em realizar esta obra é evidente na 

correspondência que envia a seus interlocutores brasileiros.8 

Ele declara, mais tarde, que não se deslocaria toda a distância que separa os 

dois continentes para apenas proferir conferências, e o seu interesse era desenvolver 

projetos. De modo geral essa opinião ele divide com a maioria dos arquitetos e 

urbanistas que vieram ao Brasil na época, visto como um país aonde podia-se ainda 

“experimentar”. 

Em 1936, Corbusier retorna e permanece um mês entre julho e agosto no Rio 

de Janeiro. Profere seis conferências na Escola Nacional de Música e, mais importante, 

dirige dois ateliers, um para o projeto do edifício do Ministério da Educação e Cultura, 

e outro para o projeto da Cidade Universitária, quando trabalha com os jovens 

arquitetos Lucio Costa (1902-1998), Oscar Niemeyer (1907-), Affonso Eduardo Reidy 

(1909-1964), entre outros.  

 

A experiência de trabalho em equipe com Le Corbusier para o desenvolvimento 

do projeto do edifício do Ministério da Educação e Cultura no Rio de Janeiro foi um 

ponto de inflexão na trajetória profissional dos arquitetos Lucio Costa e Oscar Niemeyer 

e deu inicio a outros trabalhos em colaboração, bem como a suposta afiliação do 

movimento moderno brasileiro ao grande mestre francês.9  

 

                                                
8LE CORBUSIER (1887-1965). Precisões sobre um estado presente da arquitetura e do urbanismo. São Paulo: 
Cosac & Naify, 2004 (trad. Carlos Eugênio Marcondes de Moura, Précisions sur un état présent de l’architecture 
et l’urbanisme. Edição original: 1930). 
9LEME, op. cit. Para Le Corbusier a natureza exuberante do continente sul americano introduz novas questões a 
serem enfrentadas no projeto urbano. O sitio, a topografia são elementos presentes na solução de estrutura 
aérea de circulação e habitação que propõe nos croquis para o Rio de Janeiro e depois desenvolve no plano 
Obus. 
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É o inicio de uma colaboração que se por um lado foi importante, por outro se 

fez com alguns conflitos e mal entendidos, e irá marcar para sempre a história a ser 

contada sobre o inicio do movimento moderno no Brasil. 

Entretanto, outras frentes de diálogo já vinham acontecendo, independentes 

dessas trocadas com Le Corbusier a partir de suas tão marcantes visitas ao país, 

quando a arquitetura moderna que aqui se fazia passava também a dialogar 

internacionalmente. 

Ainda em 1934, Lucio Costa, que de certa forma acaba por ser o mentor do 

movimento, resvala o modelo americano para o lado negativo. 

Em Razões da Nova arquitetura10, compara os Estados Unidos ao Império 

Romano, salientando curiosas afinidades entre dois povos tão afastados no tempo: “a 

coragem de empreender, a arte de organizar, a ciência de administrar; a variedade das 

raças; a opulência dos centros cívicos; os estádios e certa foracidade esportiva; o 

pragmatismo; o mecenismo; o gosto da popularidade, a mania das recepções triunfais 

e, até mesmo, o próprio jeitão dos senadores – tudo os aproxima. Tudo o que o 

romano tocava, logo tomava ares romanos; quase todos que atravessam o continente 

saem carimbados: ‘USA”’11 

Salientando a característica imperialista dos Estados Unidos e concluindo a 

quase imposição cultural que a América imprime ele desqualifica, de certa forma, o 

que a arquitetura americana poderia nos fornecer, e amplia o que a Europa pode nos 

dar.  

 

Enquanto os engenheiros americanos elevam a uma altura nunca dantes 

atingida as impressionantes afirmações metálicas da nova técnica, os arquitetos 

americanos – vestindo as mesmas roupas, usando os mesmos cabelos, sorrisos e 

chapéus, porém desgostosos com o passado pouco monumental que os 

antepassados legaram, e sem nada compreender do instante excepcional que 

estamos vivendo – embarcam para a Europa, onde tranquilamente se abastecem das 

mais falsas e incríveis estilizações modernas, dos mais variados e estranhos 

                                                
10COSTA, Lucio. Razões da Nova Arquitetura In Lucio Costa: Registro de uma Vivência. São Paulo: Empresa 
das Artes, 1995, pp. 108-116.  
11COSTA, Lucio. op. cit., p. 112. 
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documentos arqueológicos, para grudá-los – com o melhor cimento – aos arcabouços 

impassíveis, conferindo-lhes a desejada dose de “dignidade”.12 ” 

 

Talvez ele esteja se referindo ao historicismo dos arranhã céus de Chicago, que 

não tem uma nova linguagem para uma nova técnica. Também Le Corbusier em “Por 

uma Arquitetura” (1923)13 já apontava a defasagem entre as obras de engenheiros e 

arquitetos.  De modo que o texto de Lúcio Costa já apresenta afinidades com o 

pensamento de Le Corbusier. 

A essa época, entretanto, Frank Lloyd Wright (1867-1959) já produzira uma 

grande revolução na arquitetura americana, seguindo os passos de Louis Sullivan 

(1856-1924) e tantos outros.14 A partir de 1937 a maioria dos grandes mestres da 

arquitetura moderna europeia imigrariam para os Estados Unidos, iniciando uma nova 

trajetória.  

Quanto aos europeus, Costa continua: “No entanto, os ‘velhos’ europeus, fartos 

de uma herança que os oprime, caminham para a frente, fazendo vida nova à própria 

custa, aproveitando as possibilidades do material e da prodigiosa técnica que os 

‘jovens’ americanos não souberam utilizar”.  

E compara, então, os romanos e os americanos: 

 

Assim, com vinte séculos de intervalo, a história se repete. Os romanos – 

admiráveis engenheiros – servindo-se de alvenaria e concreto, ergueram, graças aos 

arcos e abóbadas, estruturas surpreendentes: não perceberam que a dois passos 

estava a arquitetura; apelaram para a Grécia decadente, revestindo a nudez sadia dos 

seus monumentos com uma crosta de colunas e platibandas de mármore e travertino, 

– vestígios de um sistema construtivo oposto.15 

 

Costa continua a estabelecer relações entre técnica e uma nova linguagem, 

tema importante no debate moderno.  

 

                                                
12Ibidem. 
13LE CORBUSIER (1887-1965). Por uma arquitetura (1923). São Paulo: Perspectiva, 1981.  
14Documentários muito interessantes mostraram recentemente a trajetória desses dois arquitetos americanos: 
2004: Frank Lloyd Wright. USA; doc, cor/P&B, um filme de Ken Burns e Lynn Novick e 2004: Tall, The 
American Skyscraper and Louis Sullivan. USA; doc, cor/P&B, um filme de Manfred Kirchheimer.  
15Ibidem 
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As palavras de Lucio Costa repercutem dentro dos círculos acadêmicos e 
profissionais da arquitetura. Ao fazer uma afirmação como essa em relação aos 
Estados Unidos ele coloca a Europa em primeiro plano. E, mais tarde, a partir dos 

anos da Guerra Fria, esse parece ser um “gancho” importante para desqualificar os 
EUA dentro do processo de desenvolvimento da nossa arquitetura moderna, e colocar 

Le Corbusier à frente desse processo. 
Portanto, neste trabalho, iremos considerar as intensas trocas que se 

processam entre Europa e Estados Unidos e posteriormente entre Europa, Estados 
Unidos e América Latina, em particular com o Brasil, tornando o quadro de 

interlocuções muito mais complexo.  
 Neste quadro podemos lembrar que Adolf Loos (1870-1933), autor do 

importante ensaio Ornamento e Delito (1908), ampliou consideravelmente seu 
repertório em arquitetura moderna durante uma estadia de três anos nos Estados 
Unidos, que começou ainda em 1893. O arquiteto de 23 anos teria ficado 
particularmente impressionado com a eficiência inovadora dos edifícios industriais 

americanos, vestuário e mobiliário doméstico.  
 A história brasileira, em particular, mesmo antes do início da Politica da Boa 
Vizinhança e do Estado Novo de Getúlio Vargas, mostra elementos que 

inequivocamente demonstram que o país estava construindo um relacionamento, uma 
troca efetiva com os Estados Unidos, que também se reflete na arquitetura.  
 A Câmara Americana de Comércio, AMCHAM (American Chamber of 

Commerce), inicialmente uma entidade de São Paulo, organizada por nove instituições 
visionárias – Brazaço-Mapre, Citibank, Esso, General Electric, Goodyear, Indústrias 

Matarazzo, Lion, Singer e Universidade Presbiteriana Mackenzie –, cujo estatuto inicial 
data de 1919, sempre contribuiu em áreas decisivas na aproximação entre o Brasil e 
os EUA, inclusive recepcionando arquitetos americanos em visita ao Brasil, 
influenciando políticas públicas e promovendo o comércio e os investimentos no país.  

 Dentro deste panorama de trocas com via de mão dupla não podemos 
esquecer das construtoras americanas que se empenharam em empreender abroad, 

edificando projetos de arquitetos americanos em várias partes do mundo, e também 
na América Latina e Brasil.  
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 Cody em seu livro Exporting American Architecture: 1870-200016, investiga 
como a arquitetura norte-americana foi “transplantada” para todos estes lugares ao 
longo do século XX, e explica como, porquê e aonde os arquitetos americanos, 

construtores, empreendedores, planejadores ou exportadores de material de 
construção levaram essa arquitetura.  

 O autor também descobre que existiu um Comitê de Relações Estrangeiras 
no AIA (American Institute of Architects), entre 1920 e 1930. 
 Entre a Primeira Guerra Mundial e a Depressão, muitos arquitetos americanos 
pareciam geralmente menos preparados para a prática no exterior do que muitos de 

seus colegas da engenharia civil, construção ou da área de materiais de exportação.  
 Houve certamente algumas exceções notáveis (como Frank Lloyd Wright no 

Japão), mas arquitetos americanos, muitas vezes, foram enviados para o exterior com 
cautela e no rastro dos outros da indústria, fazendo do design e da construção 
atividades dinamicamente inter-relacionadas.  
 O Instituto Americano de Arquitetos, organização profissional dos arquitetos 

norte-americanos, criado em 1867, foi de certa forma sensível aos contextos 
estrangeiros. Richard Morris Hunt (1827-1895), o primeiro arquiteto americano na 
École des Beaux-Arts, em Paris, foi um dos seus membros fundadores. 

 No entanto, não foi até 1920 que se formou dentro da Instituição um 'Foreign 

Building Cooperation Standing Committee', que durou até o começo da Grande 
Depressão. 

 Segundo Cody17, a julgar pela lista de membros do AIA no início da Primeira 
Guerra Mundial, parecia haver poucos arquitetos americanos praticando fora das 

fronteiras norte-americanas, mas que, no entanto, os endereços destes podiam ser 
enganosos. Muitos arquitetos trabalhavam abroad, porém tinham seus endereços de 
correspondência americanos no cadastro do AIA, o que os mantinham listados na 
associação como arquitetos baseados no país.  

 Houve, sem dúvida, aqueles que começaram a trabalhar no estrangeiro de 
forma mais ativa após a Primeira Guerra Mundial, mas que não queriam causar 

                                                
16CODY, Jeffrey W. Exporting American Architecture: 1870-2000. New York: Routledge, 2003. 
17CODY, op. cit., p. 59.  
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problemas com o estatuto de membro alterando seus endereços para as mais 

exóticas cidades estrangeiras.   

 Até o final da guerra, o Instituto começou a voltar sua atenção de forma mais 

proativa para as questões miríades associados à prática de arquitetura no exterior. E 

Cody indica que, a partir de 1923, surge um foco claro de interesse na evolução 

arquitetônica que vinha ocorrendo na América Latina, uma tendência que se mantém 

estável até cerca de 1930, levantando questões sobre quais seriam as oportunidades 

na América do Sul para os arquitetos americanos.  

 O autor transcreve relatórios dos membros do Comitê que estiveram no 

Segundo Congresso Panamericano de Arquitetos em Santiago, no Chile, em 1923, 

aonde relatam acerca das diferenças de método entre os profissionais norte-

americanos e sul-americanos, e que os códigos de ética e prática da arquitetura 

seriam totalmente diferentes, mas concluem que:   

 

There is no doubt that there is a rapidly increasing open-mindedness towards 

North American ideas in architecture as well as other things, which is creating a 

demand and adding to this we have the ever-growing North American population living 

in South America... We believe that in time many agreeable and profitable associations 

may be affected by North American architects in South America, and by South 

American architects in North America. We consider this a matter of great interest to our 

young men.18 

 

De modo que ao longo da década de 1920 as atividades do Comitê de 

Relações Estrangeiras do AIA proliferam. A partir de 1927-28, segundo o mesmo 

autor, mais arquitetos americanos decidiram praticar no exterior, especialmente na 

América do Sul e Leste da Ásia. Dois dos americanos mais notáveis que se instalaram 

na América Latina foram os graduados pela Universidade da Pensilvânia, William P. 

Preston (classe de 1900) e John P. Curtis (classe de 1909), que se mudou para o Rio 

de Janeiro em 1927 para estabelecer um escritório depois de receber uma comissão 

do governo dos EUA para projetar na cidade o seu Consulado. 

                                                
18CODY, op. cit., p. 60.  
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 A Escola de Belas Artes da Universidade da Pensilvânia tinha grande orgulho 

no aumento do número de estudantes estrangeiros, especialmente da América do Sul, 

que depois de se formarem na Penn voltaram para seus países de origem: Francisco 

Squirru (turma de 1915) e Renato Thierry (classe de 1919), da Argentina. E Christiano 

Stockler das Neves (classe de 1911) e Edgar Vianna (classe de 1919) do Brasil, por 

exemplo. 

Edgar Vianna (cuja esposa era americana) seria, inclusive, um dos tradutores de 

Frank Lloyd Wright no Brasil, antes de falecer precocemente com 40 anos, em 1936. 

Mas, retrocedendo a década de 20, quando volta da Pensilvânia e começa a trabalhar 

no Rio de Janeiro, Vianna era um dos principais expoentes a ser consultado pela 

imprensa cotidiana, sendo muito próximo da Escola Nacional de Belas Artes.  

 Cody nos conta que, chineses, sul-americanos e outros estudantes 

estrangeiros frequentaram outras escolas americanas de arquitetura - MIT, Cornell,  

Universidade de Illinois, Armour Institute of Technology (Chicago), Universidade de 

Minnesota – e foram instrumentais em trazer práticas americanas, normas e outras 

influências de volta à sua terra natal, após sua experiência nos programas dos EUA.19 

 Nas três primeiras décadas do século XX descobrimos, em viagem de 

pesquisa a Washington, e pesquisando nos arquivos do Instituto de Arquitetos 

Americanos, que haviam vários Honorary Corresponding Members of the American 

Institute of Architects de outros países das Américas, entre eles um brasileiro, do Rio 

de Janeiro, agraciado com o título em 1930, Nestor Egydio de Figueiredo.20  

De modo que trocas houveram, e em várias áreas, e vinham acontecendo muito 

antes da nossa arquitetura moderna despontar.  

A partir desse panorama introdutório, podemos adentrar a década de 1930, 

quando os paradigmas historiográficos da nossa arquitetura moderna passam a reinar.  

A partir daí, outra questão a ser levantada quando se pretende tratar da História 

dessa nossa arquitetura diz respeito a sua dita identidade nacional. 

                                                
19CODY, op. cit., p. 62.  
20Outros Honorary Corresponding Members do Instituo de Arquitetos Americanos até 1930: 1900 E. Bènard 
(Mexico City, Mexico); 1925 Horacio Acosta y Lara (Montevideo, Uruguay);  1928 Raul J.Alvarez (Buenos Aires, 
Argentina), 1928 Alberto Coni Molina (Buenos Aires, Argentina), 1928 Raul J. Fitte (Buenos Aires, Argentina), 
1928 Bernardo Morales (Santiago, Chile), 1928 Francisco Squirru (Buenos Aires, Argentina), 1929 Alejandro 
Christophersen (Buenos Aires, Argentina).  
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A proposta de Lúcio Costa em relação à identidade da arquitetura moderna não 

era mais que uma resposta elegante a duas questões que obcecavam as elites 

brasileiras dos anos 20: de um lado a afirmação da identidade da cultura nacional, de 

outro a integração dessa cultura à modernidade internacional. 21 

Comas resume muito bem esta questão, salientando, entretanto, que suas 

observações não esgotam a compreensão da identidade da arquitetura moderna 

brasileira de 1936 a 1957 – como a nossa também não – mas que ainda assim, pelo 

menos três lições se poderiam deduzir delas: 

 

Primeira, que se essa arquitetura pôde resolver de maneira muito sofisticada o 

problema da representação de uma identidade nacional foi porque não a definiu como 

problema único e isolado... Na realidade, essa arquitetura pôde concretizar-se porque 

a animava um espírito ao mesmo tempo nacionalista e modernizador, universalista e 

respeitador de tradições, que coincidia com as aspirações de cultos funcionários da 

revolução de 1930 e da ditadura de Getúlio Vargas. Foi um momento raro de 

convergência entre um grupo de arquitetos talentosos e um grupo de comitentes 

poderosos, em circunstâncias especiais e provavelmente irrepetíveis... Segunda, que 

essa definição e resolução sofisticadas foram facilitadas pela influência de uma tradição 

disciplinar acadêmica que havia desenvolvido categorias teóricas de valor genérico, 

não sujeitas estritamente a uma formação estilística determinada. Não importa que 

essa influência fosse subliminar, encoberta... Terceira e última, que se essa arquitetura 

é indubitavelmente moderna em sua linguagem, sua concretização não dependeu em 

nada da concretização da cidade da Carta de Atenas, a cidade ideal da arquitetura 

moderna. Ao contrário, suas realizações extraíam força representativa de sua 

confrontação com um contexto que obedecia a um paradigma urbanístico mais antigo, 

cujas regras formais permitiam que distintas manifestações estilísticas coexistissem e 

dialogassem civilizadamente em seu interior.22 

 

Hoje devemos ser cada vez mais críticos quanto às interpretações feitas em 

relação à essa dita “identidade nacional”, relativizando e muito a sua importância, 

                                                
21COMAS, Carlos Eduardo Dias. Uma certa arquitetura moderna brasileira: experiência a reconhecer (1987) In: 
GUERRA, Abilio (org.). Textos Fundamentais sobre História da Arquitetura Moderna Brasileira. Parte 1. São Paulo: 
Romano Guerra, 2010, pp. 66-67.  
22COMAS, op. cit. , pp. 75-76. 
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sendo que o entendimento desse foco é imprescindível para o que nos propomos 
nesse trabalho.  

Como nossa arquitetura moderna foi um fenômeno arquitetônico importante 

para o Brasil, e também, principalmente a partir da década de 1950, extremamente 
popular, chegando a representar um papel fundamental na cultura brasileira a partir 

daí23, é fundamental estudar as obras paradigmáticas como também é importante abrir 
o leque de investigação para a totalidade de nosso ambiente construído moderno, que 
está em toda parte, apesar de muitas vezes camuflado ou não reconhecido, 
simplesmente visto como ultrapassado e “velho”.  

Podemos considerar que tudo o que foi construído no Brasil depois dos anos 
1940 foi fortemente influenciado pelo Movimento Moderno, de modo que uma parcela 

bem significativa do nosso espaço urbano é moderno, pois a maioria das grandes 
cidades brasileiras praticamente nasceu ou se reconstruiu a partir desse momento.  

Em maior ou menor grau, com menos ou mais qualidade, mas eminentemente 
Moderno.24 

Mas não nos interessa, de um certo ponto de vista, discutir se as distintas 
manifestações artísticas que coexistiram e dialogaram no interior do nosso movimento 
moderno, que obedecia a um paradigma urbanístico mais antigo, eram verdadeiras ou 

falsas. De modo que o ponto a destacar é a abertura desse paradigma a uma 
pluralidade de vozes, sem que isso necessariamente provocasse a cacofonia que se 
instalou nas cidades brasileiras com o triunfo da cidade da arquitetura moderna.  

Mas, para o bem e para o mal, citando novamente COMAS (1987, pp. 76-77): 
“... a pluralidade de vozes é condição iniludível de uma sociedade que se pretenda 

democrática. Contudo, se as limitações da cidade ideal da arquitetura moderna nos 
levam a rechaçá-la hoje e a revalorizar outro paradigma urbanístico, isso não nos 
obriga a rechaçar em bloco a arquitetura moderna – ou mais precisamente as 
arquiteturas modernas. Há que reconhecê-las, e reconhecendo-as, reconhecer em 

                                                
23SEGAWA, Hugo. The essentials of Brazilian Modernism, Design Book Review 32/33, 1994, p. 64-68; LARA, 
Fernando. One step back for two steps forward: the maneuverings of the Brazilian avant-garde. In Journal of 
Architectural Education, vol 55/4, may 2002. 
24LARA, Fernando. A insustentável leveza da modernidade. Arquitextos057 (Romano Guerra Ed. Ltda.). São 
Paulo, Portal Vitruvius, fevereiro, 2005. 
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algumas delas um passado que pode bem iluminar o presente e ajudar a construir o 

futuro.” 

A primeira década do século XXI mostrou este modernismo voltando com força. 

Um resgate que não vem acontecendo somente aqui, no Brasil, mas com uma força 

pouco esperada, revigorada, também no continente americano do Norte, nos Estados 

Unidos, berço dos pós-modernismos e portanto avesso à valorização da sua 

arquitetura moderna por tantas décadas.25  

Mas para compreender isto talvez devêssemos voltar mesmo a década de 

1920, quando o desenvolvimento do modernismo em todas as artes estava conectado 

com a busca de um “projeto nacional”.  

A base desse processo ocorre num momento em que o Brasil experimenta uma 

relativa expansão econômica26, e o impulso empreendido pela nascente arquitetura 

moderna brasileira foi fator sem igual para o desenvolvimento da autoimagem da 

nação, alcançando uma penetração e uma divulgação internacional impressionantes, 

adentrando os anos cinquenta do século XX como um dos alvos principais do olhar 

estrangeiro.27 

Era exatamente essa a imagem que a Nação brasileira gostaria de contemplar. 

Gesto político e intenção do projeto, a decisão de desenvolver o país reduz a 

modernidade a apenas um de seus termos: o mundo novo. 

Moderno é o país novo, moderna é a condensação social no ato da razão. 

“Somos um pais condenado ao moderno” (Mário Pedrosa), onde o progresso e a 

técnica mantém-se ainda, enquanto gesto inicial, intencionalmente primeira e vontade 

expressiva. 28 

De modo que o estímulo progressista da “Era Vargas” aliado muito e 

principalmente ao estímulo antiacadêmico de Gustavo Capanema (“verdadeiro” 

                                                
25Vide SERRAINO, Pierluigi. Julius Shulman, Modernism Rediscovered. Hong Kong/Köln/London/Los 
Angeles/Madrid/Paris/Tokyo: Taschen, 2009 e PRUDON, Theodore H. M., FAIA. Preservation of Modern 
Architecture. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2008.  
26ZWEIG, Stefan. Brazil: Land of the Future. London: Cassell, 1942. 
27Ver mais em TINEM, Nelci. O Alvo do olhar estrangeiro – O Brasil na Historiografia da Arquitetura Moderna. 
João Pessoa: Manufatura, 2002 e Arquitetura Moderna Brasileira: A imagem como texto. Arquitextos072 
(Romano Guerra Ed. Ltda.). São Paulo, Portal Vitruvius, maio 2006, e também em LARA, Fernando. Espelho de 
fora: arquitetura brasileira vista do exterior. Arquitextos004 (Romano Guerra Ed. Ltda.). São Paulo, Portal Vitruvius, 
setembro, 2000. 
28TELLES, Sophia. A Arquitetura modernista – Um espaço sem lugar (1983) In: GUERRA, Abilio (org.). Textos 
Fundamentais sobre História da Arquitetura Moderna Brasileira. Parte 1. São Paulo: Romano Guerra, 2010, p. 
32.  
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idealizador do “projeto símbolo” do Ministério da Educação e Cultura) gerou um 

esforço orquestrado por parte do Estado para se “modernizar”.29 

Também é importante dizer que não havia um único processo de modernização 

em curso mas muitos, sobrepondo-se ou distanciando-se de acordo com o contexto. 

 

Na Europa, a arquitetura se impõe como um dos polos do próprio olhar 

moderno. Ordem, clareza, evidência de técnica e de novos procedimentos, formas 

puras. Pura exterioridade de um interior já dissolvido pela ação do capital e reassumido 

pelo controle da forma, manobra que procura dirigir os afetos para a lógica estruturante 

da percepção, para a redução da dimensão sensível da existência a um sistema 

objetivo de relações universais. Afinal, é a positividade da vida moderna que a 

arquitetura vem mostrar e demonstrar... O modernismo aqui acolhe imediatamente 

esse sinal de progresso e racionalidade com o qual o Brasil precisa aprender a 

conviver.30 

 

O papel fundamental que tiveram os intercâmbios entre o Brasil e a arquitetura 

europeia e, dentro do que nos propomos neste trabalho, também entre o Brasil e a 

produção e o meio arquitetônico norte-americano podem ajudar a entender essa 

especificidade da história da arquitetura aqui implantada e desenvolvida. 

Martins31 nos lembra do assombro de Sigfried Giedion (1888-1968) no prefácio 

do livro de Mindlin de 1956 “Arquitetura Moderna no Brasil”32, quando diz que “There is 

something irrational in the rise of brazilian architecture”, afinal o desordenado 

crescimento urbano e a desenfreada especulação com a terra urbana que 

caracterizavam o desenvolvimento das principais cidades brasileiras na primeira 

metade do século XX constituiriam em princípio um entrave ao desenvolvimento de 

uma arquitetura saudável, e que a essa dificuldade vinha a se somar à precariedade 

das condições técnico-construtivas de um sistema produtivo ainda caracterizado por 

                                                
29LEVINE, Robert M. The Vargas Regime The Critical Years 1934-1938. New York: Columbia University Press, 
1973. 
30TELLES, op. cit., p. 26. 
31MARTINS, Carlos Alberto Ferreira. “˙Há algo de irracional...” (1999)” In: GUERRA, Abilio (org.). Textos 
Fundamentais sobre História da Arquitetura Moderna Brasileira. Parte 2. São Paulo: Romano Guerra, 2010, p. 
32. 
32MINDLIN, Henrique E. Arquitetura Moderna no Brasil. 2ª ed (1ª ed. bras. 1999). Rio de Janeiro: Aeroplano 
Editora/IPHAN, 2000 (tradução do original em inglês Modern Architecture in Brazil. New York: Reinhold Publishing 
Corporation, 1956). 
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uma industrialização incipiente e pela sobrevivência do modelo básico agroexportador. 

No entanto, a arquitetura moderna brasileira “cresce como uma planta tropical”.33   

E o incentivo à influência cultural norte-americana no Brasil principalmente a 

partir dos últimos anos da década de 1930 foi importantíssimo nesse processo. 

Esse foi o momento em que aconteceu a substituição de referências, a 

transposição do centro cultural e artístico do mundo da Europa para os EUA, novo 

modelo de modernidade para as nações em desenvolvimento, principalmente as 

latino-americanas, pois com a guerra mundial em curso tornava-se difícil um contato 

mais estreito com a Europa, que fora até então sua principal fonte de inspiração. 

Entretanto, apesar do aparente distanciamento cultural da Europa, havia o 

estreitamento das relações comerciais da América Latina com a Alemanha e Itália, 

processo que havia se fortalecido com a ascensão do Partido Nazista, em 1933.34 

Tais acontecimentos acabaram por se enquadrar na gênese da política do 

governo norte-americano, à época preocupado com essa aproximação cheia de 

interesses entre a América Latina e os Países do Eixo, e que criaria a chamada “Política 

da Boa Vizinhança”, que teve por objetivo expandir a influência americana, política, 

econômica e cultural pela região.35 

 

A América Latina já representava uma importante fonte de matéria-prima e um 

vasto mercado consumidor para a produção industrial dos Estados Unidos.  Com o 

início da Segunda Grande Guerra, o país buscava se afirmar como uma grande 

potência e, para isso, era fundamental assegurar sua hegemonia no continente. Além 

disso, era preciso assegurar que, no caso de um eventual conflito bélico, as nações 

americanas se manteriam unidas.36 

 

                                                
33MARTINS, op. cit., p. 132. 
34SANTOS, Luís Cláudio Villafañe Gomes dos. O Brasil entre a América e a Europa. O Império e o 
Interamericanismo (do Congresso do Panamá à Conferência de Washington). São Paulo: Editora da UNESP, 
2004. 
35MAUAD, Ana Maria. A América é aqui: um estudo sobre a influência cultural norte-americana no cotidiano 
brasileiro (1930-1960). In: TORRES, Sonia (Org.) Raízes e rumos: perspectivas interdisciplinares em estudos 
americanos. Rio de Janeiro: 7Letras, 2001, pp.134-46.  
36MOURA, Gerson. Tio Sam chega ao Brasil. A penetração cultural Americana. São Paulo: Editora Brasiliense S. 
A., 1985, p. 20.  
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Curioso é que existem poucos trabalhos de autores brasileiros sobre o assunto 

— a começar pelo já clássico livro de Gerson Moura “Tio Sam chega ao Brasil”, de 

1984.  

Este fato torna-se ainda mais evidente quando comparamos a produção 

nacional com o grande número de trabalhos americanos sobre o tema: basta 

conferirmos a própria bibliografia utilizada por outro autor que se empenhou no 

assunto, Antônio Tota.37 

Richard M. Morse (1922-2001), o “Americano intranquilo”, como o chama 

Antonio Candido38, foi um dos primeiros acadêmicos nos Estados Unidos a oferecer 

uma análise não tradicional dos assuntos latino-americanos, sugerindo, muitas vezes 

para o desespero de seus contemporâneos, que os americanos da América do Norte 

tinham muito a aprender com as culturas dos países da América do Sul que falavam  

espanhol, português e francês. Professor das prestigiadas Universidades americanas 

de Columbia, Yale e Stanford, estudou a fundo a metrópole de São Paulo e podemos 

conferir isto em suas publicações.39 

Seu trabalho mais influente talvez tenha sido Prospero’s Mirror40, publicado em 

espanhol em 1982 e em português em 1988, mas nunca inteiramente em inglês. Neste 

livro, Morse apaixonadamente defende que a originalidade cultural e social da América 

Latina, particularmente a do Brasil e a do México, pode ser a fonte de novas ideias, 

pensamentos e soluções para o mundo. Em 1993, Morse foi condecorado com a 

Ordem do Cruzeiro do Sul,  maior honra que a Nação pode conferir a não-brasileiros, 

por suas contribuições para a cultura brasileira.  

Atualmente este autor vem levantando muito interesse entre os pesquisadores 

pois sua temática aparece cada vez mais pertinente e também para o campo do 

entendimento da história da nossa arquitetura e urbanismo modernos.41 

                                                
37TOTA, Antonio. O Imperialismo Sedutor: A americanização do Brasil na Segunda Guerra Mundial. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2000.  
38CANDIDO, Antonio et alii. Um Americano Intraqüilo. Homenagem a Richard Morse. Rio de Janeiro: FGV, 1992.  
39MORSE, Richard. De comunidade a metrópole: biografia de São Paulo. Tradução de Maria Aparecida Madeira 
Kerberg. São Paulo: Comissão do IV Centenário, 1954. 
40MORSE, Richard. O espelho do próspero – Cultura e ideias nas Américas. São Paulo: Companhia das Letras, 
1988. 
41Ver mais em DOMINGUES, Beatriz H. O Código Morse – Ensaios sobre Richard Morse. Belo Horizonte: Editora 
da UFMG, 2010 e CASTRO, Ana Claudia Scaglione Veiga de. A formação da metrópole pelo olhar de Richard 
Morse: uma história cultural de São Paulo. São Paulo, 2009. Tese (Doutorado). Curso de Pós-Graduação em 
Arquitetura e Urbanismo. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – USP.  
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Tota (2000) aborda o tema fascinante e, ao mesmo tempo pouco estudado 

pelos historiadores nacionais, justamente sobre a ofensiva cultural realizada pelo 

governo americano no Brasil, dentro do espírito da 'política da boa vizinhança'. 

O autor, além de trabalhar com uma vasta bibliografia norte-americana, utilizou 

fontes textuais, sonoras e iconográficas, tiradas de arquivos norte-americanos e 

brasileiros. Suas fontes são, principalmente, governamentais, o que naturalmente 

reflete o recorte de seu objeto: a ação do Office of Coordinatior of Inter-American 

Affairs (OCIIA)42 no Brasil, com o objetivo de "seduzir" os brasileiros para uma aliança 

com os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial.  

Sua conclusão é que a "americanização" do Brasil não foi simples cópia da 

cultura americana e, para analisar este processo, mesmo o conceito de "resistência 

cultural" é insuficiente. Assim, o autor utiliza o conceito de forma mais ampla, 

aproximando-o da ideia da "antropofagia cultural" de Oswald de Andrade. Para Tota, 

"um povo só incorpora um determinado valor cultural de outro povo se este fizer 

sentido no conjunto geral de sua cultura". (TOTA, 2000, p. 22) 

O amplo ambiente do modernismo literário e artístico no Brasil já havia proposto 

uma nova estética através de um processo “canibalesco” de “devorar” elementos da 

cultura europeia localmente, transformando seu passado pré-civilzado num modelo 

avançado de tradição cultural. 

Se o livro de Tota aborda um tema pouco explorado na historiografia brasileira, 

Roney Cytrynowicz43 teve a feliz inspiração de construir um tema absolutamente 

ausente, até agora, das análises históricas: o cotidiano dos paulistanos durante a 

Segunda Guerra Mundial e a memória deixada por este conflito nos habitantes e na 

geografia da cidade.  

Depois de constatar que a história da Segunda Guerra Mundial no Brasil 

resume-se à análise das relações internacionais e ao "jogo duplo" de Vargas, às breves 

referências da participação da Força Expedicionária Brasileira (FEB) na Itália e aos 

efeitos da guerra na industrialização do país, Cytrynowicz verifica que a memória da 

guerra é praticamente ausente no imaginário do paulistano e se pergunta o porquê 

desta ausência. 
                                                
42ROWLAND, D. W. A History of the Office of the Coordinator of Inter-American Affairs. Washington, D.C., 1946. 
43CYTRYNOWICZ, Roney. Guerra sem Guerra: A Mobilização e o Cotidiano em São Pauli durante a Segunda 
Guerra Mundial. São Paulo: Geração Editorial/Edusp, 2000. 



INTRODUÇÃO! 35 
 

 

A resposta para tal questão está em olhar a mobilização do front interno no 

Brasil durante a Segunda Guerra Mundial como mais uma estratégia política do Estado 

Novo visando mobilizar a população para seus ideais.  

Segundo o autor: 

 

A escassez que atingiu as classes médias e as elites de São Paulo foi mais um 

álibi para instituir um clima de privação coletiva de forma a tornar a guerra uma 

experiência coletiva, que deveria unir todos os brasileiros, independentemente de 

distinções sociais, para organizar a sociedade em moldes estado novistas. E, 

igualmente, instituir uma ordem em uma cidade que já se consolidava como metrópole, 

mas cuja organização e infraestrutura haviam sido projetadas, a partir da década de 

1920, para uma população muito inferior à possuída nos anos 40.44 

 

O autor faz uma distinção entre as estratégias do Estado Novo voltadas para as 

classes médias e aquelas dirigidas aos operários, onde medidas de intervenção direta, 

militarizadas, atingiram as fábricas em nome da "batalha da produção". 

Este fato esclarece de uma certa forma que a modernidade almejada não era 

para todos.  

Diante desse quadro, seria de admirar que a memória da Segunda Guerra 

Mundial em São Paulo fosse cultuada pela população e marcasse a paisagem urbana 

com monumentos, nomes de ruas e logradouros. Roney compara a memória da 

revolução de 1932 com a da Segunda Guerra, para concluir que aquela marcou muito 

mais a memória coletiva e a paisagem urbana de São Paulo do que esta última. 

Mas, acima de tudo, está claro que esta conjuntura histórica se sustentou pela 

ampla convergência ideológica entre o objetivo dos modernistas de uma utopia social 

e a expansão capitalista na busca do aumento da produção em massa e da crescente 

integração dos mercados mundiais. 

Sendo assim, a ampliação do relacionamento com os Estados Unidos da 

América que foi gerada de certo modo também por este discurso, principalmente entre 

as décadas de 1930 e 1950, terá consequências muito amplas, e que irão afetar o 

nosso ambiente urbano (cada vez mais “metropolizado” – ao menos nas capitais São 

                                                
44CYTRYNOWICZ, op. cit., p. 24. 
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Paulo e Rio de Janeiro) e consequentemente o desenvolvimento de nossa arquitetura 

local.  

Liernur inclusive afirma, em outro texto sobre o assunto, que “em 1943, com a 

publicação do livro Brazil Builds, concluía-se o ciclo de construção do caso brasileiro 

como topos fundamental do imaginário da arquitetura do século 20. Ainda que seu 

processo de formação possa ser datado no começo da segunda metade da década 

de 1930, o ciclo se desenvolveu entre dois episódios nova-iorquinos, respectivamente 

em 1939 e 1943: refiro-me à construção do Pavilhão do Brasil na Feira The World of 

Tomorrow e à exposição Brazil Builds no Museu de Arte Moderna (MoMA)”.45  

E tenta demonstrar que, além dos valores arquitetônicos dessas obras, suas 

condições de sucesso se encontram fora delas: no âmbito da política na virada para a 

good neighborhood policy impulsionada pelo governo de Franklin D. Roosevelt (1882-

1945) nas vésperas da Segunda Guerra Mundial e no âmbito da história da arquitetura 

moderna na crise da hegemonia das ideologias funcionalistas. 

Consequentemente, trocas culturais e profissionais se tornaram possíveis, 

direcionadas às “Nações amigas” e condições a programas de incentivo foram 

gerados a partir deste quadro.46  

Em agosto de 1940, o presidente Roosevelt criou o Birô Interamericano47, um 

novo órgão estatal subordinado ao Conselho de Defesa Nacional para tratar de 

assuntos econômicos e culturais relativos à América Latina. Chefiado pelo até então 

presidente do MoMA (Museum of Modern Art), Nelson Aldrich Rockefeller (1908-1979), 

investiu grandes esforços de propaganda política na ideologia do pan-americanismo, 

“divulgando a ideia de que havia um conjunto de valores culturais e de interesses 

comuns aos países americanos”.48 

                                                
45LIERNUR, Jorge Francisco. O milagre brasileiro, os Estados Unidos e a Segunda Guerra Mundial – 1939 – 
1943 (1999) In: GUERRA, Abilio (org.). Textos Fundamentais sobre História da Arquitetura Moderna Brasileira. 
Parte 2. São Paulo: Romano Guerra, 2010, p. 169. 
46McCANN, Frank. The Brazilian-American Alliance 1936-1945. Princeton: Princeton University Press, 1973. 
47Em 1940, oficialmente, o órgão se chamou Office of the Coordinator of Commercial and Cultural Relations 
between the American Republics e, no ano seguinte, passou a ser denominado Office of the Coordinator of 
Inter-American Affairs (OCIAA). 
48MOURA, Gerson. Tio Sam chega ao Brasil. A penetração cultural Americana. São Paulo: Editora Brasiliense S. 
A., 1985, p. 24. 
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O discurso oficial era de que o Birô havia sido criado para promover “a 

cooperação hemisférica” e, para isso, realizou uma série de eventos promovendo a 

troca cultural entre os países.49 

No entanto, na prática, suas ações visavam divulgar a superioridade militar 

norte-americana frente ao Eixo e a ideia de que os Estados Unidos era um modelo de 

civilização para a América Latina. 

 

No marco de uma estratégia de defesa continental era prioritário conseguir que 

o Brasil voltasse sua política de maneira favorável para os Estados Unidos – não só 

para proteger suas fontes de matérias-primas, decisivas para a indústria de guerra, 

mas porque o pais possuía a mais extensa linha costeira vizinha à África, e, do seu 

extenso território desabitado, podia constituir-se uma base ideal de ataque aéreo ao 

hemisfério norte da América.50  

 

Essas políticas oficiais estimularam simultaneamente outros signos de 

aproximação no âmbito privado. Os relatos de viajantes e as descrições se 

multiplicaram, e os meios de informação foram dando cada vez mais espaço aos 

assuntos das Américas. 

No Brasil, a partir de 1941, aportaram diversas missões de “boa vontade”: 

comitivas compostas de intelectuais, artistas, empresários, cientistas, militares, 

diplomatas, etc., empenhados em estabelecer vínculos de cooperação e negócios 

com brasileiros. O inverso também ocorreu. Muitos viagens de intelectuais e 

formadores de opinião dos países sul-americanos aos EUA foram financiadas pelo 

Órgão, com a certeza de que, de volta aos locais de origem, divulgariam a cultura 

norte-americana.51 

                                                
49“É criado, no interior do Departamento de Relações Interamericanas, um departamento cultural cuja chefia é 
confiada ao arquiteto Wallace Harrison. Profissional ligado a Nelson Rockefeller, havia projetado a ‘Cidade X’, um 
conjunto de prédios de aparência moderna e dispostos em renque destinado à área na beira do East River, na 
qual acabou sendo construída a sede das Nações Unidas. Harrison havia sido o arquiteto-chefe da Feira de 
Nova York.. Era, também, um velho conhecido dos brasileiros Costa e Niemeyer, que trabalharam em seu 
escritório durante a permanência em Manhattan, no ano de 1938.” (CAVALCANTI, Lauro. Moderno e Brasileiro: 
A História de uma Nova Linguagem na Arquitetura (1930-1960). Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2006, p. 
157). 
50LIERNUR, op. cit., p. 170. 
51Sérgio Buarque de Hollanda, Érico Veríssimo, Heitor Villa-Lobos e Cândido Portinari foram alguns dos 
beneficiados por esta política, somente citando alguns exemplos em áreas distintas. 
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No campo das artes visuais o Birô aliou-se ao MoMA52 e à Galeria Nacional de 

Arte de Washington. Ainda que houvesse abandonado temporariamente o cargo de 

presidente daquele Museu, Rockefeller manteve-se ligado à Instituição, chegando a 

utilizar sua estrutura para realizar projetos do governo. 

A abertura do MoMA para a arte dos países ao sul das Américas começou 

coincidentemente na mesma época da passagem da presidência americana do 

republicano Edgar Hoover à do democrata Franklin D. Roosevelt, que se manteria no 

mesmo cargo de 1933 a 1945, e visitaria o Brasil em 1936 e 1943. 

 

Que essas iniciativas não eram produto de uma coincidência e sim parte de um 

plano de construção de uma aliança política ficaria claro no número especial do Boletim 

(do MoMA) de outubro/novembro de 1942, chamado The Museum and the War, em que 

se podia ler um trabalho – “A United Hemisphere” – no qual se reconhecia a necessidade 

de representar a imagem dos latino-americanos na opinião pública dos Estados Unidos, 

descobrindo novas qualidades e valores em algumas culturas que até então – e 

especialmente durante o anterior período republicano – só haviam sido julgadas 

generalizadamente pela ignorância, pelos preconceitos e pelo desprezo. No sentido 

inverso, tratava-se também de substituir – pelo menos transitoriamente – a imagem do 

gringo prepotente pela de um vizinho solidário e compreensivo.53 

 

A partir daí, e culminando com a exposição e livro Brazil Builds em 1943,  o 

Departamento de Arquitetura do Museu de Arte Moderna de NY ganharia prestígio 

internacional como o principal local para debates sobre arquitetura e passaria a exercer 

o papel de divulgador das novas tendências e inovações arquitetônicas, bem como 

havia se tornado o mais influente centro mundial para a difusão do modernismo. 

De modo que, e com as inaugurações em São Paulo do MASP em 194754 e do 

Museu de Arte Moderna em 194955 e da realização da I Bienal Internacional de Artes, 

                                                
52BEE, Harriet S.; ELLIGOTT, Michelle (edited by). Art in our time – A chronicle of The Museum of Modern Art. 
New York: MoMA, 2004. 
53LIERNUR, Jorge Francisco. O milagre brasileiro, os Estados Unidos e a Segunda Guerra Mundial – 1939 – 
1943 (1999) In: GUERRA, Abilio (org.). Textos Fundamentais sobre História da Arquitetura Moderna Brasileira. 
Parte 2. São Paulo: Romano Guerra, 2010, p. 172.  
54Ver mais em BARDI, Pietro Maria. História do MASP: A aventura da criação do Museu de Arte de São Paulo 
contada por um de seus criadores. São Paulo: Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. 1992 e The arts in Brasil, a new 
museum at São Paulo. Milano: Edizione Del Milione, 1956. 
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dois anos depois, houve, no Brasil, uma vigorosa ampliação das referências artísticas 

internacionais, com intercâmbios constantes entre estas instituições locais e as 

americanas, bem como entre artistas e arquitetos dos dois países. Em 1948 seria 

também fundado o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, projeto de Affonso 

Eduardo Reidy (1909-1964). 

Apesar da enorme influência entre nós, com o fim da Segunda Grande Guerra e 

a polarização do novo cenário geopolítico, o governo norte-americano voltou-se para o 

projeto de reconstrução da Europa e, consequentemente, o interesse pelas repúblicas 

latino-americanas se diluiu.56 

Mas o investimento e esforço norte-americano no Brasil não foram em vão. A 

partir da década de 1940, a Europa não era mais o principal parâmetro de civilização 

para nós. O “país do futuro” passou a se espelhar nos Estados Unidos, uma nação 

vista como jovem, avançada e “livre”. 

Seus desdobramentos sinalizam a proeminência de um acento americano na 

linguagem internacional do modernismo, e também o reflexo da modernidade norte-

americana se faz sentir na paisagem brasileira. 

A influência americana na verticalização e metropolização do Brasil está 

também fortemente presente na efervescente São Paulo das décadas de 1940/50, 

bem como na capital do país, o Rio de Janeiro.57  

Também a importância que assume o modelo adotado no Brasil, priorizando o 

transporte sobre pneus em relação ao transporte sobre trilhos, a ascensão no país dos 

arranha-céus, fenômeno tipicamente americano e o advento dos subúrbios, quase 

todos os sinais deixam clara o impacto da cultura norte-americana entre nós.  

Enfim, inúmeras outras foram as trocas entre os dois países, trocas estas 

muitas vezes desmerecidas em detrimento daquelas ocorridas com o continente 

europeu, e que neste trabalho procuramos dar espaço e buscar seu entendimento.  
                                                                                                                                                  
55Ver mais em DE BARROS, Regina Teixeira. Revisão de uma História: a Criação do Museu de Arte Moderna de 
São Paulo (1946-1949). São Paulo, 2002. Dissertação (Mestrado em Artes) – Universidade de São Paulo. 
56GREEN, David. The Containment of Latin America A History of the Myths and Realities of the Good Neighbor 
Policy. Chicago: Quadrangle, 1971. No Brasil, o Birô encerrou suas atividades em 1946, mas, segundo Gerson 
Moura (1985: 73-74), alguns projetos foram mantidos até cerca de 1949 pela Embaixada Americana, e através 
dos vínculos estabelecidos anteriormente com meios de comunicação, universidades e institutos culturais. 
57Entender melhor em ARRUDA, Maria Arminda do Nascimento. Metrópole e Cultura: São Paulo no meio do 
século XX. Bauru: Edusc, 2001 e PINHEIRO, Maria Lúcia Bressan. Modernizada ou Moderna? A arquitetura em 
São Paulo, 1938-1945. São Paulo, 1997. Dissertação (Mestrado). Curso de Pós-Graduação em Estruturas 
Ambientais Urbanas. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – USP. 
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Sendo assim, esse trabalho procura demonstrar que tais trocas culturais, 
desenvolvidas com o meio cultural e arquitetônico americano, foram significativas para 
o estabelecimento de novas diretrizes nas formulações da Arquitetura Moderna 

Brasileira, abordagem ainda pouco valorizada pela historiografia.  
Tanto as vistas de Frank Lloyd Wright (1931), Richard Neutra (1945 e 1959) e 

Mies van der Rohe (1957) ao Brasil, quanto as de Vilanova Artigas e Miguel Forte aos 
EUA, entre 1946-47. 

Outros pontos de ligação essenciais e determinantes para o percurso que teve 
esta História se detém em eventos-chave que foram, por exemplo, o projeto do 

Pavilhão do Brasil na New York World’s Fair, em 1939, a Exposição itinerante e o livro 
Brazil Builds lançado no MoMA de New York, em 1943, bem como a participação de 

Oscar Niemeyer no projeto do Edifício-sede da ONU na mesma cidade, em 1947.  
Outros acontecimentos, menos disseminados, mas de grande importância: o 

Projeto para a “Cidade dos Motores” com o envolvimento de Paul Lester Wiener 
(1895-1967) – que trabalhara com Costa e Niemeyer no projeto do Pavilhão Brasileiro 

de Nova York – e Josep LLuis Sert (1902-1983), no Rio de Janeiro, entre 1945 e 1946, 
por exemplo.  

Também os dois projetos residenciais de Oscar Niemeyer nos EUA, muito 

pouco explorados: a residência Burton-Tremaine em Santa Bárbara, Califórnia, em 
1947, e a Casa Strick em Santa Mônica, no mesmo estado californiano, em 1964.  

Fato este que nos leva à importância enorme que teve a arquitetura moderna 

desenvolvida na costa oeste dos EUA, principalmente através da disseminação e 
abrangência dos Case Study Houses58 e do boom do modernismo em Hollywood e 

nas casas modernas de veraneio dos americanos abastados de Palm Springs59, bem 
como o forte apelo ao “modern american way of life”60 que esta arquitetura apregoava, 
tão claramente ligado ao nosso desejo local de também alcançarmos nossa 
modernidade através da arquitetura.  

Julius Shulman, o mais importante fotógrafo americano da arquitetura moderna 
declara sua admiração pela arquitetura moderna brasileira e o Brasil, aonde fotografou 

                                                
58SMITH, Elizabeth A. T. Case Study Houses, 1945-1966 – The California Impetus. Köln: Taschen, 2007.  
59STERN, Michael. Julius Shulman: Palm Springs. New York: Rizzoli, 2008. 
60FRIEDMAN, Alice T. American Glamour and the evolution of Modern Architecture. New Haven and London: Yale 
University Press, 2010.  
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extensamente Brasília, em seu documentário autobiográfico “Visual Acoustics”61. 

Quando da ascensão do pós-modernismo nos Estados Unidos e o decreto da morte 

do moderno americano, este fotógrafo, após décadas de carreira, declara sua 

aposentadoria, totalmente descrente no futuro da arquitetura.62 

 
IMAGEM 1: ”View of Ministry of Justice and Government Building from Senate Building”. 1964. Brasília, Brasil. 
Foto: Julius Shulman. Julius Shulman Photography Archive, Research Library at the Getty Research Institute. © J. 
Paul Getty Trust. 
 

Outra interação essencial para o aprimoramento da validação da arquitetura 

moderna brasileira em âmbito internacional através dos Estados Unidos, e muito 

pouco conhecida, foi a inserção de quatro arquitetos brasileiros na lista de 

entrevistados por John Peter (editor das revistas Look e Life e repórter de rádio e 

televisão da CBS americana), em 1954, para a pesquisa de seus livros “Masters of 
Modern Architecture”63, de 1958, e posteriormente “The Oral History of Modern 

Architecture”64, publicado em 1994: Affonso Eduardo Reidy, Marcelo Roberto, Oscar 

Niemeyer e Oswaldo Bratke. Estas entrevistas foram encontradas pela pesquisadora 

em viagem de estudos patrocinada pela Fapesp na Library of Congress, em 
                                                
612008: Visual Acoustics, The modernism of Julius Shulman. USA; doc, cor/P&B, um filme de Eric Bricker.  
62Pesquisando nos arquivos do Getty Research Insitute, em Los Angeles, California, aonde encontra-se todo o 
acervo fotográfico de Julius Shulman, encontramos as raras fotografias que este grande fotógrafo fez no Brasil. 
63PETER, John. Masters of modern architeture. New York: G. Braziller, 1958. 
64PETER, John. The oral History of Modern Architecture – Interviews with the Greatest Architects of the Twentieth 
Century. New York: Harry N. Abrams, 1994. 
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Washington D.C., e estão inseridas nesse trabalho, incorporando um acervo 
importante para a história da nossa arquitetura moderna. 
 Durante a pesquisa para o trabalho descobrimos, no Instituto Americano de 

Arquitetos (American Institute of Architects), também sediado em Washington D.C., 
que alguns brasileiros foram agraciados “Honorary Fellows” pelo conceituado Instituto 

– além de Nestor Egydio de Figueiredo em 1930 (já mencionado) e Adolfo Morales de 
los Rios em 1936 – que foram: Christiano Stockler das Neves em 1957, Icaro de 
Castro Mello em 1958, Oscar Niemeyer em 1963 e Rino Levi e Eduardo Kneese de 
Mello em 1965; demonstrando que a interação e mútuo interesse existiu entre a 

produção arquitetônica dos dois países, durante um período relativamente longo.65 
O final da década de 1950, em particular, se caracterizou pela forte presença 

no Brasil de arquitetos representativos do movimento moderno, como Walter Gropius 
(1883-1969), Mies van der Rhoe (1886-1969), Philip Johnson (1906-2005), Richard 
Neutra (1892-1970) e muitos outros, e também de brasileiros nos Estados Unidos, ou 
participando na elaboração de projetos ou assimilando conhecimento profissional.  

Partindo desse panorama introdutório tentaremos contar, nos capítulos dessa 
tese, um pouco destes intercâmbios e pontos de ligação que incidiram no 
estabelecimento de novas diretrizes nas formulações da arquitetura moderna brasileira, 

abordagem ainda pouco estudada. Momentos de troca que aqui relatamos, a partir de 
uma organização cronológica que sistematizou os resultados da nossa pesquisa. 

Também introduzimos um pouco da Historiografia oficial da Arquitetura 

Moderna Brasileira que tem especificidades que são extremamente importantes a 
serem analisadas, pois “atrasaram”, e muito, o entendimento do que foi a trama real 

dessa História, seus precursores e protagonistas. 
Em contraponto, ao contarmos como se deu a abertura da Historiografia da 

Arquitetura Moderna para outras frentes de “influência” e, também, mais recentemente, 
em direção ao papel importante que teve a relação Brasil-EUA no período, estamos 

nos propondo a abrir um leque de informações justamente para compreender as 
trocas e intercâmbios ocorridos de uma maneira mais clara e sem preconceitos. 

                                                
65Em 1973, Fabio Penteado, em 1977, João Batista Vilanova Artigas, em 1979, Wladimir Alves De Souza, em 
1993, Jaime Lerner,e  em  2011 Angelo Bucci e Marcio Kogan.  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMEIRO CAPÍTULO  
A MODERNIDADE BRASILEIRA:  
HISTORIOGRAFIA, GÊNESE, INTERLOCUÇÕES E EVENTOS-CHAVE 

BRASIL X EUA 

 



44" A"MODERNIDADE"BRASILEIRA:"HISTORIOGRAFIA,"GÊNESE,"INTERLOCUÇÕES"E"EVENTOS:CHAVE"BRASIL"X"USA!

 

 

A historiografia da arquitetura moderna brasileira 
A importância das experiências e contatos trocados entre os arquitetos da 

Moderna Arquitetura Brasileira e os arquitetos e o campo arquitetônico norte-

americano e como isto se refletiu no desenvolvimento de nossa produção local nos 

parece cada vez mais um fato, e não uma suposição. 

Comprovadamente, inclusive, e como já vimos, o relacionamento entre o Brasil 

e os Estados Unidos desde as primeiras décadas do século XX foi decisivo neste 

processo e também na divulgação e fortalecimento do modernismo brasileiro em 

âmbito internacional. 

No entanto, esta linha de pensamento é relativamente recente, na medida em 

que a historiografia arquitetônica canônica se funda essencialmente na contribuição de 

Le Corbusier e de outras vertentes europeias de vanguarda, negligenciando outras 

fontes. 

 

A historiografia da arquitetura moderna introduzida no Brasil a partir do final da 

década de 1920 é um fenômeno recente. Durante décadas imperou a visão presente 

nos mitológicos Brazil Builds e Modern Architecture in Brasil, que foi repetida de forma 

tão sistemática que se transformou em quase axioma1 

 

Nossa mais difundida produção arquitetônica mereceu alguma atenção por 

parte de críticos e historiadores brasileiros e estrangeiros.  

Entretanto, e como salienta CAMARGO (2006:66): 

 

Com raríssimas exceções, a arquitetura brasileira é considerada, 

historiograficamente, como uma produção periférica e por ser geograficamente muito 

distante dos centros irradiadores da cultura arquitetônica moderna, as análises 

baseiam-se na sua maioria, em fontes referenciais recorrentes, tendo muitos críticos 

nunca visitado o pais. As diferentes interpretações são reveladoras das variações do 

próprio conceito de arquitetura para os historiadores e também do seu significado ao 

longo do tempo.2 

                                                
1GUERRA, Abilio. A Construção de um Campo Historiográfico In: GUERRA, Abilio (org.). Textos Fundamentais 
sobre História da Arquitetura Moderna Brasileira. Parte 1. São Paulo: Romano Guerra, 2010, p. 11. 
2CAMARGO, Mônica Junqueira de. Brazilian presence in the historiography of Twentieth Century architecture. 
Docomomo, Paris, nº. 34, mar. 2006, pp. 66-71. 
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A mesma autora enumera cronologicamente as várias publicações, em sua 

maioria as canônicas, em que nossa arquitetura moderna esteve presente; Sartoris, 

Goodwin, Zevi, Giedion, Dorfles, Mindlin, Pevsner, Hitchcock, Peter, Joedicke, 

Benevolo, Kultermann, Tafuri e Dal Co, Frampton, Curtis, Montaner e Colquhoun3, 

salientando que as primeiras narrativas, que com o decorrer do tempo se tornariam 

mestras, estavam mais preocupadas com a consolidação do movimento moderno do 

que com a sua investigação, e que a partir de uma visão unitária do mundo, que 

dominava o pensamento da época, a crítica se preocupava em tentar identificar mais 

as semelhanças do que as diferenças, obscurecendo as manifestações locais, 

regionais e étnicas.  

 

Um olhar mais recente sobre essa mesma produção, já contemporâneo as 

revisões criticas da arquitetura moderna, visa identificar, não mais a hegemonia, mas 

justamente a diversidade, trazendo para o primeiro plano o que fora marginalizado 

pelas culturas dominantes.4 

 

 Em certa medida, nossa produção histórica escassa sobre a arquitetura 

moderna no Brasil até o início dos anos 1980 é resultante, dentre outros fatores, da 

                                                
3SARTORIS, Alberto. Gli elementi dell’architettura funzionale: sintesi panoramica dell’architettura moderna. 
Prefazione de Le Corbusier; introduzione di Carlo Ciucci. Milano: Hoepli, 1932; GOODWIN, Philip L. Brazil Builds: 
Architecture new and Old 1652 – 1942. Photographs by G. E. Kidder Smith. New York: The Museum of 
Modern Art (MoMA), 1943; ZEVI, Bruno. Storia dell’architettura moderna. Torino: Einaudi, 1950; GIEDION, 
Sigfried. A Decade of Contemporary Architecture. Zurich: Girsberger, 1954; DORFLES, Gillo. L’Architettura 
Moderna. Milan: A. Garzanti, 1956; MINDLIN, Henrique E. Arquitetura Moderna no Brasil. 2ª ed (1ª ed. bras. 
1999). Rio de Janeiro: Aeroplano Editora/IPHAN, 2000 (tradução do original em inglês Modern Architecture in 
Brazil. New York: Reinhold Publishing Corporation, 1956); PEVSNER, Nikolau. Os Pioneiros de Desenho 
Moderno – de William Morris a Walter Gropius. 1ª ed. brasileira. São Paulo: Martins Fontes, 1980 (trad. it. de 
João Paulo Monteiro, Pioneers of Modern Design – From William Morris to Walter Gropius (1936). London: 
Penguin Books, 1974); HITCHCOCK, Henry-Russell. Latin American Architecture since 1945. New York: The 
Museum of Modern Art (MoMA), 1955; PETER, John. Masters of modern architeture. New York: G. Braziller, 
1958; JOEDICKE, Jurgen. A history of modern architecture. New York: Praeger, 1959; BENEVOLO, Leonardo. 
História da Arquitetura Moderna. São Paulo: Perspectiva, 1989 (trad. it. de Ana M. Goldberger, Storia 
dell’Architettura Moderna); KULTERMANN, Udo. La arquitectura contemporanea. Barcelona: Editora Labor, 
1969; TAFURI, Manfredo; Dal Co, Francesco. Architettura Contemporanea. Venecia: Electa Editrice, 1976; 
FRAMPTON, Kenneth. História Crítica da Arquitetura Moderna. São Paulo: Martins Fontes, 1997 (trad. it. de 
Jefferson Luiz Camargo, Modern architecture: A critical view. London: Thames and Hudson, 1980); CURTIS, 
William J. R. Arquitetura Moderna desde 1900. 3ª. ed. São Paulo: Editora Bookman, 2008; MONTANER, Josep 
Maria. La modernidad superada: Arquitectura, arte y pensamiento del siglo XX. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 
1997; COLQUHOUN, Alan. La Arquitectura Moderna: Una Historia Desapasionada. Barcelona: GG, 2002. 
4CAMARGO, Mônica Junqueira de. Brazilian presence in the historiography of Twentieth Century architecture. 
Docomomo, Paris, nº. 34, mar. 2006, pp. 66-71. 
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falta de consistência teórica e metodológica da pesquisa histórica realizada nas nossas 
universidades. 

 
Não é de se estranhar, portanto, que em um ambiente intelectual engessado 

tenha sido de um estrangeiro, o francês Yves Bruand, o primeiro estudo abrangente 

sobre a carreira da arquitetura moderna em nosso pais. Mas, mesmo neste livro 

fundamental – Arquitetura contemporânea no Brasil, publicado em 19815 – a pauta que 

estrutura os argumentos e a própria lógica da evolução ainda está embebida do DNA 

das ideias de Costa.6 

 

Em um sentido mais geral, a partir do amadurecimento de dois elementos – 
pesquisa e revista –, entre as décadas de 1980 e 1990, e principalmente da 

consolidação das pós-graduações na área, pode-se dizer que, nesse momento, surge 
uma consciência da historicidade do moderno e as implicações correspondentes, em 
especial a possibilidade de se fazer balanços, comparações, ajuizamentos críticos etc.  

São os artigos escritos e publicados nesse ambiente intelectual, entrelaçando 
jornalismo especializado e pesquisa acadêmica, revistas comerciais e periódicos 
universitários, que dão a base inicial para a formação do espaço de pesquisa sobre 

arquitetura moderna brasileira. 
Abilio Guerra nos explica melhor esse panorama:  
 

Durante muito tempo, dois livros mitológicos reinaram quase solitários como 

explicadores da arquitetura moderna brasileira: Brazil Builds, de Philip Goodwin, 

publicado em 1943 (GOODWIN, 1943); e Arquitetura moderna no Brasil, de Henrique 

Mindlin, publicado em 1956 (MINDLIN, 1956). Na década seguinte, o volume não 

autorizado Lucio Costa: sobre arquitetura, organizado e publicado por Alberto Xavier 

em 1962 (XAVIER, 1962), trará a um público maior os textos e as ideias do grande 

mestre da arquitetura moderna brasileira, que orientaram as duas primeiras 

publicações. Somente muito tempo depois é que surgiram outras colaborações 

significativas: em 1979, com a publicação de Arquitetura brasileira, de Carlos Lemos 

                                                
5BRUAND, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil (trad. Ana M. Goldberger, L’architecture contemporaine 
au Brésil).  São Paulo: Perspectiva, 1981. 
6GUERRA, Abilio. A Construção de um Campo Historiográfico In: GUERRA, Abilio (org.). Textos Fundamentais 
sobre História da Arquitetura Moderna Brasileira. Parte 1. São Paulo: Romano Guerra, 2010, p. 12. 
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(LEMOS, 1979); em 1981, com o livro Quatro séculos de arquitetura no Brasil, de Paulo 

F. Santos (SANTOS, 1981). A proximidade temporal entre estas duas publicações – 

cuja relevância está muito mais em incorporarem novo olhar sobre um tema 

circunscrito por uma visão quase axiomática – prenuncia a chegada do livro que 

revolucionará a situação modorrenta.7 
 

No início dos anos 80, precisamente no ano de 1981, o primeiro grande 

manual, de autoria de Yves Bruand, dá início de fato à estruturação da história da 
arquitetura moderna em nosso país. Com uma bibliografia constituída 
hegemonicamente de periódicos e consultas às fontes primárias, o geógrafo francês 
construirá um notável painel do desenvolvimento de nossa arquitetura ao longo do 
século passado.  

 
Das doze páginas dedicadas à bibliografia, Bruand ocupa apenas uma com os 

livros sobre o Brasil, sendo que estão abordadas as áreas de arquitetura (da colonial 

até a contemporânea), urbanismo e geografia. Específicos sobre arquitetura moderna 

no Brasil são muito poucos os títulos, de autoria de Atílio Correa Lima, Geraldo Ferraz, 

Oscar Niemeyer e Stamo Papadaki, além dos já mencionados Lúcio Costa, Philip 

Goodwin e Henrique Mindlin.8 

 

Coube a Hugo Segawa enfrentar o desafio de publicar o primeiro manual pós-
Bruand. Seu livro Arquiteturas no Brasil – 1900-19909, de 1998, vai abrir um leque 

grande de encaminhamentos paralelos da nossa arquitetura, se beneficiando de um 

conjunto já expressivo de pesquisas acadêmicas com recortes mais específicos, 
diversas delas monográficas.  

E, dentro deste novo olhar, somente a partir do final do século XX e estes 

primeiros anos do século XXI, é que a relação entre a arquitetura moderna brasileira e a 

dos EUA vem sendo, também, revista, principalmente através de monografias 
nacionais, ainda esparsas e sob criticas digamos que “desconfiadas”.  
 
                                                
7GUERRA, Abilio. História da arquitetura brasileira: pesquisas monográficas e trabalhos panorâmicos In I Encontro 
Nacional da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, 2008.  
8GUERRA, op. cit., p. 13. 
9SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil 1900-1990. São Paulo: Edusp, 3ªed., 2010.  
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O papel na historiografia da presença norte-americana na Moderna 

Arquitetura Brasileira 
Pelo panorama exposto na introdução pudemos perceber a participação 

atuante das questões relacionados aos “encontros” entre o Brasil e os Estados Unidos 
na consolidação de nossa arquitetura moderna. 

O processo de revisão crítica nos anos 1990 permitiu o surgimento de novas 

pesquisas menos comprometidas com um pretenso caráter nacional de nossa 
arquitetura, o que viabilizou não só a presença dos arquitetos estrangeiros nas 

monografias acadêmicas – corrigindo uma distorção constrangedora, pois a presença 
deles é um dos dados mais flagrantes na paisagem urbana de São Paulo –, mas 
também um novo olhar sobre os arquitetos brasileiros. 

 
Com isso foi possível se constatar as múltiplas influências sofridas por nossa 

arquitetura ao longo das décadas, matizando de forma significativa o monocromatismo 

inicial que enxergava de forma míope (talvez seja mais apropriado dizer “daltônica”) 

apenas o filão corbusiano original, que seria a mola propulsora de um desenvolvimento 

particular, que muitas vezes ganhou os contornos de um processamento endógeno, 

sem vasos comunicantes com a produção externa. O afrouxamento inicial desses 

grilhões e seu posterior rompimento permitiram a comprovação de arquiteturas 

brasileiras ancoradas em outras produções do universo moderno, trazendo para a 

cena nacional figuras como Frank Lloyd Wright, Richard Neutra, Walter Gropius, Alvar 

Aalto etc.10 

 

Hoje já é corriqueiro se ouvir referências aos “wrightianos” ou “miesianos” 

paulistas, o que é a face mais visível deste fenômeno ocorrido dentro das hostes 
acadêmicas.  

Sobre o impacto da obra de Frank Lloyd Wright e alguns de seus seguidores, 
em especial Richard Neutra, sobre a arquitetura brasileira já temos, inclusive, um 
número expressivo de trabalhos. Sobre a influência de Mies van der Rohe em São 

                                                
10GUERRA, Abilio. História da arquitetura brasileira: pesquisas monográficas e trabalhos panorâmicos In Encontro 
Nacional da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, 2008.   
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Paulo, em especial sobre a obra de Salvador Candia, já temos também ao menos uma 

pesquisa interessante.11  

Usamos aqui o termo “influência”, em geral empobrecido por sua 

unilateralidade, apenas para ilustrar conexões que condicionaram de alguma forma o 

desenvolvimento de nossa arquitetura. É evidente que estes contatos tinham mão 

dupla, como o comprova a obra tardia de Le Corbusier. 

É nesse pano de fundo que o episódio das Bienais de São Paulo ganha vulto e 

expressão, pois foram momentos onde a interlocução com as ideias estrangeiras se 

potencializou, graças à presença ao vivo de importantes artistas e arquitetos da 

Europa e Estados Unidos.  

Não é possível ficarmos impassíveis diante das presenças de Le Corbusier, 

Walter Gropius, Mies van der Rohe, Marcel Breuer, Siegfrid Giedion, Kenzo Tange, 

Ernesto Rogers etc. A extrema importância das diversas edições da Bienal tem ganho 

cada vez mais presença nos trabalhos acadêmicos recentes e se apresentam como 

importantes assertivas nas argumentações centrais das hipóteses do nosso 

desenvolvimento cultural.12  

Trabalhos bem recentes inserem fatos e questões novas ao contexto da 

historiografia desta arquitetura, tanto nas academias nacionais, quanto através do 

trabalho de pesquisadores que tem desenvolvido pesquisas no exterior. 

Alguns deles: Fernando Lara na Universidade de Michigan13, Isabel Maria Vilac14 

e Nelci Tinem15 na Universidad Politecnica de Cataluna, Zilah Quezado Deckker na 

                                                
11GUERRA, Abilio. Monografia sobre Salvador Candia e a necessidade de um diálogo acadêmico. Resenhas 
Online 078.03 (Romano Guerra Ed. Ltda.). São Paulo, Portal Vitruvius, junho de 2008. 
12HERBST, Hélio. Pelas Bienais à Arquitetura Chora nos Manuais. São Paulo, 2007. Tese (Doutorado). Curso de 
Pós-Graduação em Estruturas Ambientais Urbanas. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – USP e Promessas 
e conquistas: arquitetura e modernidade nas Bienais. São Paulo, 2002. Dissertação (Mestrado). Curso de Pós-
Graduação em Estruturas Ambientais Urbanas. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – USP. 
13LARA, Fernando. A insustentável leveza da modernidade. Arquitextos057 (Romano Guerra Ed. Ltda.). São 
Paulo, Portal Vitruvius, fevereiro, 2005; Designed Memories, the roots of Brazilian modernism in BASTEA, Eleni 
(editor). Memory and Architecture. Albuquerque: University of New Mexico Press, 2004; Espelho de fora: 
arquitetura brasileira vista do exterior. Arquitextos004 (Romano Guerra Ed. Ltda.). São Paulo, Portal Vitruvius, 
setembro, 2000; One step back for two steps forward: the maneuverings of the Brazilian avant-garde. In Journal 
of Architectural Education, vol 55/4, may 2002; Popular Modernism: the unique dissemination of modern 
architecture in Brazil. manuscript approved by the board of the University Press of Florida on 8/31/2007, 
publication scheduled for Fall 2008. 
14MONTANER, Ma. Josep; VILAC, Isabel Maria. Paulo Mendes da Rocha. Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 
1996. 
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University of East Anglia16, que têm se mostrado reveladores de aspectos até então 
desconsiderados pela historiografia local e internacional.  

Gorelik17 e Liernur18 na Argentina inserem questões importantíssimas sobre o 

nosso foco de estudo.  
Podemos enumerar rapidamente trabalhos recentes que indicam ou se 

aprofundam na questão BRASIL-EUA e a arquitetura moderna brasileira. 
Como vimos, CAVALCANTI (2006:194) é um autor que salienta esta questão 

em “Moderno e Brasileiro: A Historia de uma nova linguagem na arquitetura (1930-
1960)”, bem como o faz em outros de seus escritos.  

Alguns trabalhos recentes se aprofundam na “influência” americana no Brasil 
nas questões e decisões urbanísticas, principalmente em São Paulo. As monografias 

de Costa19 e Salvi20, ambas desenvolvidos na FAU-USP, são exemplares. Também 
Fausto21  já havia tratado do tema.  

Muitos são os pequenos artigos que começam a aparecer sobre temas 
relacionados; os de Nedelykov e Moreira22, Loureiro e Amorim23, Galeazzi 24, 

SERAPIÃO25, Mahfuz26, Foresti27 e Cunha28.  

                                                                                                                                                  
15TINEM, Nelci. Arquitetura Moderna Brasileira: A imagem como texto. Arquitextos072 (Romano Guerra Ed. 
Ltda.). São Paulo, Portal Vitruvius, maio 2006; O Alvo do olhar estrangeiro – O Brasil na Historiografia da 
Arquitetura Moderna. João Pessoa: Manufatura, 2002. 
16DECKKER, Zilah Quezado. Brazil Built: The Architecture of the Modern Movement. London, New York: Spon 
Press – Taylor & Francis Group, 2001. 
17GORELIK, Adrián: Das vanguardas a Brasília. Cultura urbana e arquitetura na América Latina. Trad. Maria 
Antonieta Pereira. Belo Horizonte, Editora UFMG, 2005. e A produção da “cidade latino-americana”. Tempo 
Social - Revista de sociologia da USP , 2005b, vol. 17, nº 1, p. 111-133. 
18LIERNUR, Jorge Francisco. O milagre brasileiro, os Estados Unidos e a Segunda Guerra Mundial – 1939 – 
1943 (1999) In: GUERRA, Abilio (org.). Textos Fundamentais sobre História da Arquitetura Moderna Brasileira. 
Parte 1. São Paulo: Romano Guerra, 2010. 
19COSTA, Luiz Augusto Maia. O moderno planejamento territorial e urbano em São Paulo: a presença norte-
americana no debate da formação do pensamento urbanístico paulista 1886-1919. São Paulo, 2005. Tese 
(Doutorado). Curso de Pós-Graduação em Estruturas Ambientais Urbanas. Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo – USP. 
20SALVI, Ana Elena. Cidadelas da civilização; políticas norte-americanas no processo de urbanização brasileira 
com ênfase na metropolização paulistana dos anos 1950 a 1969. São Paulo, 2005. Tese (Doutorado). Curso 
de Pós-Graduação em Estruturas Ambientais Urbanas. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – USP. 
21FAUSTO, Boris (org.). Os anos 30 e a Difusão do Urbanismo Americano no Brasil. In Anais do 6º Seminário de 
História da Cidade e do Urbanismo. Natal: UFRN, 2000. 
22NEDELYKOV, Nina; MOREIRA, Pedro. Caminhos da Arquitetura Moderna no Brasil: A presença de Frank Lloyd 
Wright. Arquitextos018 (Romano Guerra Ed. Ltda.). São Paulo, Portal Vitruvius, agosto 2001. 
23LOUREIRO, Claudia; AMORIM, Luiz. Por uma arquitetura social: a influência de Richard Neutra em prédios 
escolares no Brasil. Arquitextos020 (Romano Guerra Ed. Ltda.). São Paulo, Portal Vitruvius, janeiro 2002. 
24GALEAZZI, Ítalo. Mies van der Rohe no Brasil. Projeto para o Consulado dos Estados Unidos em São Paulo, 
1957-1962. Arquitextos056 (Romano Guerra Ed. Ltda.). São Paulo, Portal Vitruvius, janeiro 2005. 
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E por fim, Fujioka29 também trata das influências de Frank Lloyd Wright na 
arquitetura moderna paulistana. 

Também os “livros de viagens” começam a aparecer, viagens estas, muitas 

vezes de estudos, empreendidas por arquitetos brasileiros entre o Brasil e os EUA na 
época da gênese do movimento.  

A publicação bastante precursora de Irigoyen, “Wright e Artigas – Duas 
Viagens”30, abriu infinitas novas frentes de pesquisa envolvendo o assunto, inclusive 
sua tese de doutoramento “Da Califórnia a São Paulo”31, que é justamente um estudo 
da casa paulista moderna situando-a em relação à arquitetura norte-americana, 

especialmente a que teve origem na costa oeste.  
Outra publicação recente é o diário de viagens do próprio Miguel Forte aos EUA 

em 194732, mesmo ano em que Artigas fazia sua viagem pelo mesmo pais. Também 
do trabalho de Forte e de sua corrente wrightiana fala Camargo.33 

Outros dos poucos trabalhos recentes sobre estas questões, mas que nos 
ajudam a “tentar” elucidar muitas delas, são os de Herbst34, sobre a arquitetura e as 

primeiras Bienais de São Paulo. 

                                                                                                                                                  
25SERAPIÃO, Fernando. Johnson e Niemeyer. Os pupilos americanos In PROJETODESIGN, edição 301, março 
de 2005. 
26MAHFUZ, Edson da Cunha. Ordem, estrutura e perfeição no trópico – Mies van der Rohe e a arquitetura 
paulistana na segunda metade do século XX. Arquitextos057.02 (Romano Guerra Ed. Ltda.). São Paulo, Portal 
Vitruvius, ano 05, fevereiro 2005.  
27FORESTI, Debora Fabbri. Aspectos da arquitetura orgânica de Frank Lloyd Wright na arquitetura paulista : a 
obra de José Leite de Carvalho e Silva. Dissertação de mestrado. Orientador Renato Anelli. São Carlos, EESC 
USP, 2008. 
28CUNHA, Marcio Cotrim. Mies e Artigas: a delimitação do espaço através de uma única cobertura. 
Arquitextos108.01 (Romano Guerra Ed. Ltda.). São Paulo, Portal Vitruvius, ano 09, maio 2009. 
29FUJIOKA, Paulo Y. Princípios da arquitetura de Frank Lloyd Wright e suas influências na arquitetura moderna 
paulistana. São Paulo, 2003. Tese (Doutorado). Curso de Pós-Graduação em Estruturas Ambientais Urbanas. 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – USP. 
30IRIGOYEN, Adriana. Wright e Artigas – Duas Viagens. São Paulo: Ateliê Cultural, 2002.  
31IRIGOYEN, Adriana. Da Califórnia a São Paulo: referências norte-americanas na casa moderna paulista 1945-
1960. São Paulo, 2005. Tese (Doutorado). Curso de Pós-Graduação em Estruturas Ambientais Urbanas. 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – USP.  
32FORTE, Miguel. Diário de um jovem arquiteto: minha viagem aos Estados Unidos em 1947. São Paulo: Editora 
Mackenzie, 2001. 
33CAMARGO, Mônica Junqueira de. Arquiteto Miguel Forte, 1915-2002. Arquitextos030.05 (Romano Guerra 
Ed. Ltda.). São Paulo, Portal Vitruvius, ano 03, novembro 2002.  
34HERBST, Hélio. Pelas Bienais à Arquitetura Chora nos Manuais. São Paulo, 2007. Tese (Doutorado). Curso de 
Pós-Graduação em Estruturas Ambientais Urbanas. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – USP e Promessas 
e conquistas: arquitetura e modernidade nas Bienais. São Paulo, 2002. Dissertação (Mestrado). Curso de Pós-
Graduação em Estruturas Ambientais Urbanas. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – USP. 
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Portanto, e concluindo dentro do panorama exposto, o que impressiona dentro 
de todo este processo é a pouca importância que a maioria da historiografia 
arquitetônica nacional atribui à relação Brasil-EUA, que resultou em realizações 

desmerecidas pela crítica em geral. 
É compreensível tal fato na geração dos pioneiros do movimento, formados sob 

forte influência europeia, particularmente da cultura francesa. Menos compreensível é a 
ausência desse aspecto na análise feita por historiadores contemporâneos.  

O desinteresse da maioria dos pesquisadores por nossa realidade cultural, a 
rudeza pragmática da política norte-americana em relação ao Brasil e o papel menor 

que ocupamos nas suas relações internacionais desde os anos 1970 talvez expliquem 
essa má vontade no presente. 

Fato é, contudo, que a história da arquitetura modernista brasileira não pode 
mais ser escrita somente em termos da influência europeia nas Américas. Uma 
abordagem considerando um diálogo triangular pode expandir e lançar nova luz na 
compreensão do fluxo de formas e ideias nas arquiteturas modernas do Brasil, 

Estados Unidos e Europa.35  
Analisar o relacionamento, as experiências e os intercâmbios ocorridos entre 

profissionais da arquitetura moderna brasileiros e americanos ou imigrantes na América 

do Norte entre o período de 1939 a 1959 significa também procurar mostrar essas 
transferências ocorridas de uma maneira mais aberta a diálogos.  

E, dentro desta linha de pensamento, desmistificar a História de uma certa 

forma “oficial” como nos foi contada e recontada acerca dos primeiros passos da 
arquitetura moderna brasileira é um processo que se faz necessário, procurando 

conhecer suas entrelinhas, antes de certa forma escondidas, ou até apagadas.  
Nos propomos a inserir um breve panorama dessa História oficial, introduzindo 

a gênese da clássica era modernista, entre as décadas de 1920 e 1930, e a seguir 
expomos, para um entendimento mais amplo das questões envolvendo o Brasil e os 

Estados Unidos, uma cronologia dos Eventos-chave que marcaram esta História. 
 
 

                                                
35CAVALCANTI, Lauro. Moderno e Brasileiro: A História de uma Nova Linguagem na Arquitetura (1930-1960). 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2006, p. 194. 
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Parâmetros e paradigmas – gênese da arquitetura moderna brasileira 
A Arquitetura Moderna realizada no Brasil sempre se caracterizou pelo diálogo 

com o campo arquitetônico internacional que resultou nas diretrizes seguidas em sua 

produção local e, portanto, a sua história só é compreensível quando referida ao plano 

internacional.  

A própria história da gênese e do desenvolvimento dessa arquitetura local “...é 

uma história de trocas e transferências”.36 Teve início na década de 1920 a partir dos 

preceitos do movimento criado na Europa, trazido para o Brasil da mesma forma que 

para outros países do Novo Mundo, através de visitantes e imigrantes europeus e 

norte-americanos e de brasileiros que retornavam após lá estudarem.  

Mas para uma apreciação da bagagem que esses vários arquitetos trouxeram 

para o Brasil faz-se aqui necessária uma breve intersecção entre o momento vivido por 

eles quando da sua permanência ou estabelecimento. 

O momento representa crise profunda e início da decadência do movimento 

moderno na Europa, e “um começo” para os americanos, coincidindo com a 

introdução do “International Style”. 

A “interpretação brasileira” dos princípios modernistas, que se desenvolveu 

principalmente pelo entusiasmo ao novo estilo por parte das gerações mais jovens de 

arquitetos, redirecionou o fluxo de volta ao hemisfério norte, influenciando o discurso 

internacional no segundo pós-guerra. 

 

Apesar disto, convenciona-se creditar, hoje, ao que se tornou reconhecido como 

Brazilian Style, que este era somente uma adaptação local do Internacional Style, 

disseminado principalmente por Philip Johnson através dos EUA, uma mera derivação 

aparentemente miraculosa e espontânea da norma funcionalista.37 

 

Esta é uma noção bastante generalizada, na visão americana, do que realmente 

foi o processo de estabelecimento da Arquitetura Moderna realizada no Brasil. 

                                                
36ANDREOLI, Elisabetta; FORTY, Adrian. Brazil’s Modern Architecture. London, New York: Phaidon Press, 2004, 
p. 14.  
37CAVALCANTI, Lauro. When Brazil was Modern: Guide to Architecture, 1928-1960. New York: Princeton 
Architectural Press, 2003, p. 26. 
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O que há de concreto nisto é que a desestabilização social e econômica do 

período entre Guerras fez com que alguns profissionais se limitassem a atuar como 

difusores e escritores de vanguarda, ou procurassem trabalho emigrando para países 

como o Brasil e os Estados Unidos.38  

 IMAGEM 2: Bauhaus Dessau Buillding. 1925-26. Dessau, Germany. Arquitetura: Walter Gropius. Foto:   
Débora L ima .   
 

Para os EUA ocorre a famosa “Diáspora da Bauhaus”. Em 1937 emigram Mies 

van der Rohe (1886-1969), Walter Gropius (1883-1969) e Marcel Breuer (1902-1981), 

“o trio da Bauhaus”. Outros emigrantes famosos haviam se transferido anteriormente: 

Richard Neutra (1892-1970) em 1923 e Rudolf Schindler (1887-1953) em 1914, ambos 

influenciados por Wright, e ainda Josep Lluis Sert (1902-1983) em 1939, dentre tantos 

outros, a maioria deles entre o final da década de 1920 e principalmente ao longo dos 

anos trinta.39 

                                                
38FAUSTO, Boris (org.). Fazer a América: A imigração em massa para a América Latina. São Paulo: EDUSP, 
1999. 
39Entender mais como se deu esta diáspora em: KENTGENS-CRAIG, Margret. The Bauhaus and America: First 
Contacts, 1919-1936. Cambridge: The MIT Press, 1999.  
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IMAGEM 3: Bauhaus Dessau Buillding. 1925-26. Dessau, Germany. Arquitetura: Walter Gropius. Foto: 
Débora L ima .   
 

Nenhum modernista europeu de reputação já estabelecida emigra para o Brasil, 

porém os intercâmbios começam a acontecer. 

Os anos que se seguiram à grande depressão econômica – estagnação 

econômica na Europa e inércia da burguesia norte-americana – deram aos países do 

Terceiro Mundo uma “autoridade” temporária, e ao Brasil um papel determinante neste 

processo (Le Corbusier apud ANDREOLI, 2004: 36). 

No Brasil, no entanto, viriam a se fixar ou retornar de estudos no exterior, 

imigrantes e brasileiros que, influenciados pelas correntes modernas de vanguarda 

europeias, aqui iriam contribuir para o desenvolvimento de nossa moderna arquitetura 

como Gregori Warchavchik (1896-1972) em 1923 e Rino Levi (1901-1965)40 e Flavio de 

Carvalho (1899-1973), dentre tantos outros. 

                                                
40ANELLI, Renato; GUERRA, Abílio; KON, Nelson. Rino Levi – Arquitetura e Cidade. São Paulo: Romano Guerra 
Editora, 2001.  



56" A"MODERNIDADE"BRASILEIRA:"HISTORIOGRAFIA,"GÊNESE,"INTERLOCUÇÕES"E"EVENTOS:CHAVE"BRASIL"X"USA!

 

 

 Arquitetos renomados já haviam visitado o Brasil, como August Perret (1874-

1954) na década de 1930, mas não haviam se entusiasmado em desenvolver uma 

‘aventura’ nos trópicos. 

Le Corbusier (1887-1965) visitara o Brasil em 1929, quando suas conferências 

e propostas haviam causado grande impacto, como se sabe, e havia estado em São 

Paulo e Rio de Janeiro, aproveitando para conhecer também Buenos Aires e 

Montevidéu. Viria novamente em 1936.  

A partir dos encontros desse arquiteto com o Brasil e os arquitetos brasileiros, a 

história mais difundida de como se deu o início da nossa Arquitetura Moderna começa 

a ser contada, e inicia-se a identificação de seus projetos pioneiros.  

Porém, como atualmente o enfoque da leitura da gênese do movimento 

moderno brasileiro vem sendo revisto continuamente, podemos dizer que foram os 

arquitetos participantes do grupo paulista liderados principalmente por Gregori 

Warchavchik41 no período precursor de 1927 a 1933, os grandes responsáveis por 

encarar a nova arquitetura como manifestação liberta dos moldes estilísticos e 

históricos.  

Apesar disso, a critica da obra de Warchavchik foi “marcada pela dificuldade de 

estabelecer-lhe um lugar na trama narrativa que prioriza o caráter brasileiro da 

arquitetura moderna desenvolvida a partir dos episódios-chave do Ministério e da 

Pampulha”.42 

De 1927 até o começo da década de 1930, Warchavchik projeta uma série de 

casas modernas, "racionais, confortáveis, de pura utilidade, repletas de cor, luz e de 

alegria", como ele costumava definir. 

                                                
41Ver mais acerca da arquitetura moderna de Warchavchik em FARIAS, Agnaldo Aricê Caldas. Arquitetura 
Eclipsada – Notas sobre Arquitetura e História, a Propósito da Obra de Gregori Warchavchik, Introdutor da 
Arquitetura Moderna no Brasil. Campinas, 1990. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Estadual de 
Campinas – UNICAMP; LIRA, José Tavares Correia de. Warchavchik: fraturas da vanguarda. São Paulo: Cosac 
& Naify, 2011. Também, obviamente, o manifesto de Geraldo Ferraz. Warchavchik e a Introdução da Nova 
Arquitetura no Brasil: 1925 a 1940. São Paulo: Museu de Arte de São Paulo, 1965. 
42MARTINS, Carlos A. Ferreira. Gregori Warchavchik: combates pelo futuro (introdução) In WARCHAVCHIK, 
Gregori. Arquitetura do século XX e outros escritos. Organização: Carlos A. Ferreira Martins. São Paulo: Cosac 
Naify, 2006, p. 15. 
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IMAGEM 4: Casa da Rua Santa Cruz, em São Paulo. Projeto de Gregori Warchavchik, de 1928. Reformada 
em 1935. Integra o breve período precursor, compreendido entre 1927 e 1933. Neste seu projeto quase que 
inaugural no Brasil, o arquiteto usa as soluções originais do projeto se relacionando ao modo como combina a 
doutrina funcionalista de Gropius e Le Corbusier com o ambiente local e com a escassez de produtos 
industrializados no país. Foto: Débora L ima .   

 

A década de 1930 constitui 

um momento de maturidade e 

consagração na carreira do 

arquiteto. O reconhecimento de seu 

trabalho pelo próprio Le Corbusier 

quando de sua passagem pelo 

Brasil, em 1929, representa os 

primeiros passos na direção da 

repercussão internacional de sua 

obra.  

 

 

 

 

 

 

IMAGEM 5: ‘Casa Modernista’ da Rua Itápolis, 
inaugurada em São Paulo em 1930. Projeto de 

Gregori Warchavchik. Foto: Débora L ima.  
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É designado por Siegfried Giedeon, por sugestão de Le Corbusier, 

representante da América Latina no 2º CIAM a ser realizado em Bruxelas em 1930.  

De modo que o pioneirismo de Warchavchik na constituição da arquitetura 

moderna no Brasil é ponto consensual dos estudiosos, unânimes em associar seu 

nome às origens do racionalismo arquitetônico no país. Se verificarmos a semelhança 

de sua arquitetura com aquela realizada por Walter Gropius, por exemplo, na mesma 

época, ainda residente na Alemanha, essa afirmação toma ainda mais significado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMAGEM 6: Master’s Houses. 1925-26. 
Dessau, Germany. Arquitetura: Walter Gropius. 
Foto: Débora L ima .   
 

Mas, enfim, oficialmente, o Modernismo Brasileiro na Arquitetura, cultivado a 

princípio por Lucio Costa e associados no Rio de Janeiro, e então “descoberto” e 

levado para os Estados Unidos por dois americanos, Philip Goodwin (1885-1958) e 

George E. Kidder Smith (1913-1997), através da exibição e livro Brazil Builds43 de 

1943, foi celebrado precisamente porque era visto como alternativa ao funcionalismo 

do entre - guerras e, ainda, porque ficaria evidente sua habilidade em se desenvolver e 

rejuvenescer a si próprio.  

                                                
43GOODWIN, Philip L. Brazil Builds: Architecture new and Old 1652 – 1942 Photographs by G. E. Kidder Smith. 
New York: The Museum of Modern Art (MoMA), 1943. 
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Essa afirmação aqui feita, bastante direta e forte, na verdade nos remete a um 

termo, Escola Carioca, que é o nome pelo qual parte da produção moderna da 

arquitetura brasileira é comumente identificada pela historiografia.  

Trata-se originalmente da obra produzida por um grupo radicado no Rio de 

Janeiro, que, com a liderança intelectual de Lucio Costa e formal de Oscar Niemeyer 

cria um estilo nacional de arquitetura moderna: uma espécie de brazilian style, que se 

dissemina pelo país entre os anos 1940 e 1950, contrapondo ao international style, 

hegemônico até os anos 1930.44 

IMAGEM 7: Ministério de Educação e Saúde 
no Rio de Janeiro. Projeto de Lucio Costa, 
Affonso Eduardo Reidy, Carlos Leão, Jorge 
Moreira, Ernani Vasconcellos e Oscar 
Niemeyer. 1936-1945. Foto: Débora L ima.  

 

Para entender o termo há 

que se recorrer a um dos episódios 

"fundadores" da moderna 

arquitetura brasileira: o projeto do 

Ministério da Educação e Saúde 

(MES), atual Palácio Gustavo 

Capanema, no Rio de Janeiro, de 

1936-1943, elaborado no governo 

Getúlio Vargas. O edifício é 

desenhado por uma equipe liderada 

por Lucio Costa com a orientação 

direta de Le Corbusier, que vem ao 

Brasil auxiliar os jovens arquitetos 

na tarefa de projetar um prédio 

moderno como sede do ministério.  

A equipe, formada por Carlos Leão (1906-1983), Affonso Eduardo Reidy (1909-

1964), Jorge Moreira (1904-1992), Ernani Vasconcelos (1912-1989) e Oscar Niemeyer 

                                                
44Segundo Hugo Segawa, "Brazilian School, Cariocan School, First National Style in Mordern Architecture, 
Neobarroco foram alguns dos rótulos atribuídos pela história e crítica de arquitetura pensada e escrita pelos 
estudiosos europeus e norte-americanos, para a arquitetura feita no Brasil mais ou menos entre a década de 
1930 até Brasília", fruto da revisão historiográfica do pós-guerra. Cf. SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil: 
1900-1990, São Paulo: Edusp, 1998, p.103. 
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(1907), realiza o primeiro edifício que incorpora em grande escala os cinco pontos da 

arquitetura corbusiana - brise soleil [quebrassol], pan de verre [pano de vidro ou 

courtain wall], teto-jardim, térreo com pilotis e planta livre - ao mesmo tempo que lança 

mão de uma plasticidade que não se vê comumente na arquitetura moderna de outros 

países e recupera elementos "nacionais", como os painéis de azulejo.  

Além do MES, são considerados exemplares da Escola Carioca obras como o 

edifício sede da Associação Brasileira de Imprensa (ABI) (1936), dos irmãos Roberto: 

Marcelo (1908-1964), Milton (1914-1953) e Maurício (1921-1996); a Estação de 
Passageiros de Hidroaviões (1937), de Attílio Corrêa Lima (1901-1943); o Grande Hotel 

de Ouro Preto (1938), de Niemeyer; o Pavilhão do Brasil na Feira Internacional de Nova 

York (1938-1939), de Costa e Niemeyer; o Conjunto Arquitetônico de Pampulha, 

projetado por Niemeyer em Belo Horizonte; o Park Hotel São Clemente(1944), em 

Friburgo, Rio de Janeiro, de Lucio Costa; o 

Conjunto Habitacional Pedregulho (1950-

1952), de Reidy, entre outros. 

IMAGEM 8: Sede da ABI. 1936-1938. Rio de Janeiro, Rio 
de Janeiro, Brasil. Arquitetura: Marcelo Roberto e Milton 

Roberto (MMRoberto). Foto: Débora L ima.  
 

A ideia do termo Escola Carioca de 

arquitetura é esboçada pela primeira vez por 

ocasião da publicação do catálogo da 

exposição Brazil Builds, no Museum of Modern 
Art (MoMA), de Nova York, em 1943, ocasião 

em que também surge o termo brazilian style,  

em texto escrito em 1944 pelo crítico Mário de 

Andrade (1893-1945) sobre a importância 

dessa realização.45  

Andrade diz – não sem antes afirmar que a  primeira manifestação da 

arquitetura moderna no Brasil, como a das outras artes, tenha se dado em São Paulo, 

com uma casa do arquiteto Warchavchik muito comentada pelas nossas revistas de 

então – que “a primeira escola, o que se pode chamar legitimamente de 'escola' de 
                                                
45ANDRADE, Mário de. Brazil Builds (1944) In XAVIER, Alberto (org.).  Depoimento de uma geração – arquitetura 
moderna brasileira. São Paulo: Cosac & Naify, 2003, pp. 177 a  181. 
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arquitetura moderna no Brasil, foi a do Rio, com Lucio Costa à frente, e ainda 
inigualada até hoje".46 No mesmo ano, essa produção nomeada internamente de 
Escola Carioca começa a ser conhecida como brazilian style. A simultaneidade dos 

termos faz com que durante muito tempo se tome a produção arquitetônica "carioca" 
pela totalidade da produção nacional, algo que vem sendo revisto pela historiografia da 

arquitetura desde os anos 1980.47 
De fato, a partir da década de 1940 é possível verificar em várias cidades do 

Brasil uma produção que pode ser identificada com a rubrica Escola Carioca. 
Encabeçada por arquitetos cariocas ou formados no Rio de Janeiro – como Hélio 

Duarte (1906-1989), que dirige a experiência do Convênio Escolar em São Paulo, 1948 
-1952 e Oscar Niemeyer, que projeta os principais edifícios do Parque do Ibirapuera, 

responsáveis pela introdução da arquitetura moderna nos edifícios públicos em São 
Paulo -, não se pode afirmar que ela represente a totalidade da produção arquitetônica 
brasileira. Pois mesmo entre os arquitetos cariocas há aqueles que em sua obra ou em 
alguns projetos buscam se manter fiéis aos preceitos racionalistas mais estritos, como 

Jorge Moreira e Vital Brazil (1909-1997), ou construir outros vocabulários 
arquitetônicos, como Sérgio Bernardes (1919-2002). 

Também não se pode generalizar de forma alguma esta questão pois, por 

exemplo, as “Escola parque” capitaneadas por Hélio Duarte tiveram sua gênese ainda 
no final dos anos vinte e bem no início dos anos trinta e através da participação de 
Anísio Teixeira, que realizaria uma grande reforma na rede de ensino brasileira, 

baseada no método americano, e que, inclusive, havia estudado na Columbia 
University de Nova York e conhecido o educador americano John Dewey.48  

Ou seja, iniciativas que também ajudaram a moldar a arquitetura moderna 
brasileira, e que foram acontecimentos anteriores ao Brazil Builds, à “Escola Carioca”  
e a visita de Le Corbusier e que também tinham uma relação com os Estados Unidos. 

                                                
46ANDRADE, op. cit., p. 179. 
47TINEM, Nelci. O Alvo do Olhar Estrangeiro: o Brasil na historiografia da arquitetura moderna. João Pessoa: Ed. 
Manufatura, 2002, il p&b, p. 237.  
48Ver mais em FERRAZ, Artemis Rodrigues Fontana. Arquitetura moderna das escolas “S” paulistas, 1952-1968: 
projetar para a formação do trabalhador. São Paulo, 2008. Tese (Doutorado). Curso de Pós-Graduação em 
Arquitetura e Urbanismo. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – USP e WISNIK, Guilherme. O programa 
escolar e a formação da 'escola paulista’. In: __________. Arquitetura escolar paulista: anos 1950 e 1960. 
Organização Avany de Francisco Ferreira e Mirela Geiger Mello. São Paulo: FDE, 2006, p.59. 
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O termo, portanto, está longe de ser consensual, pois identifica superficialmente 
uma série de obras como uma produção hegemônica, em detrimento da variedade de 
propostas em curso no país entre as décadas de 1930 e 1950, mesmo entre aqueles 

que se tornam seus símbolos, como Costa, Niemeyer, Reidy, Moreira e os Roberto.49 
Mas, enfim, a exposição Brazil Builds se consolidaria como o primeiro 

levantamento sistemático da produção moderna no Brasil. Com vasto espaço 
dedicado à produção colonial, teria definido a primazia da arquitetura carioca e de Le 
Corbusier.  

Desmerecendo ou simplesmente desconhecendo obras e ideias importantes e 

fundamentais como as de Warchavchik, esse “livro de imagens” conta uma história 
engendrada para alcançar fins bem definidos.  

De modo que o contexto de intercâmbios internacionais constantes em que se 
desenvolveu não prejudicou a fabricação de seu “caráter local”, o que permitiu 
Banham distingui-la como “o primeiro estilo nacional da arquitetura moderna”50; um 
“estilo” que se criou praticamente do nada e refinou-se, em meros vinte e cinco anos, 

do Ministério da Educação e Saúde Pública, em 1936, para a inauguração de Brasília, 
em 1960. 

Enquanto isso, na América do Norte, forçadamente ou não, este novo conceito 

de “estilo”, o “International Style”51, passa a ser utilizado de uma maneira não 
depreciativa, por Henry-Russell Hitchcock (1903-1987) e Philip Johnson (1906-2005), 
coincidentemente à diáspora da Bauhaus.52  

 
 
 
 
 
 
                                                
49WISNIK, Guilherme. Modernidade congênita. In: _________. Arquitetura Moderna Brasileira. Organização 
Elizabetta Andreolli e Adrian Forty. Londres: Phaidon, 2004, p. 30. 
50BANHAM, Reyner. Guide to Modern Architecture. London: Architectural Press, 1962, p. 36. 
51KHAN, Hasan-Uddin. International Style – Modernist Architecture from 1925 to 1965. Hong 
Kong/Köln/London/Los Angeles/Madrid/Paris/Tokyo: Taschen, 2009. 
52HITCHCOCK, Henry-Russel; JOHNSON, Philip. The International Style: architecture since 1922. 3ª ed. New 
York/London: W.W. Norton & Company, 1995. 
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Cronologia dos Eventos-chave de ligação Brasil x EUA e a arquitetura 

moderna 

1939-1940: Pavilhão do Brasil na New York World’s Fair, New York, 

USA 
Um acontecimento determinante para o florescimento da arquitetura moderna 

brasileira foi a concepção do projeto do Pavilhão do Brasil na New York World’s Fair de 

1939-4053, na qual as Nações latino-americanas acorreram em massa, antecipando os 
ares da Política da Boa Vizinhança, acontecimento este enormemente divulgado e 

alardeado por nossa historiografia, antes e ainda hoje. É quando nossa arquitetura 
mostra-se “internacionalmente” pela primeira vez. 

Além do aspecto de inovação tecnológica, expresso pelo tema “Construindo o 
Mundo de Amanhã”, a implantação da Feira no Queens trouxe também inovações nas 
concepções arquitetônicas, impondo regras aos projetos a serem concebidos, que 
restringiam o uso de velhos estilos históricos no desenho dos pavilhões norte 
americanos e decretavam que os pavilhões estrangeiros se conformassem com o 
estilo moderno em concordância com o tema abrangente da Feira.  

Entre os norte-americanos ou imigrantes residentes nos EUA que participaram 
dos projetos da Feira Mundial figuram Robert Moses (1888-1981), Norman Bel Geddes 
(1893-1958), Joseph Urban (1872-1933), William Lescaze (1896-1969), Walter Dorwin 

Teague (1883-1960), Henry Dreyfuss (1904-1972), Donald Deskey (1894-1989), 
Raymond Loewy (1893-1986), com a colaboração do russo Vyacheslav K. Oltarzewski 
(1883-1966), que trabalhava no escritório de Wallace K. Harrison (1895-1981),  

Harrison & Abramovitz, esse próprio responsável pelo desenho da Feira e do Trylon e 

Perisphere, ícones esculturais do evento, com formas geométricas puras. 

No Brasil, foi realizado um concurso entre os modernistas, saindo vitorioso 
Lucio Costa. Este, “reconhecendo as virtudes” do arrojado projeto de seu jovem 
colaborador, Oscar Niemeyer, classificado em segundo lugar, convida-o para 
trabalharem juntos.54 

                                                
53Conhecer mais sobre a Feira em COTTER, Bill. The 1939-1940 New York World's Fair (Images of America). 
New York: Arcadia Publishing, 2009 e  WURTS, Richard (and others). The New York World's Fair, 1939/1940: 
in 155 Photographs. New York: Dover Publications; 1st. edition, 1977.  
54Ler depoimento de Lucio Costa sobre a experiência em COSTA, Lucio. Lucio Costa: Registro de uma 
Vivência. São Paulo: Empresa das Artes, 1995, pp. 190-193.  
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IMAGEM 9: Pavilhão do Brasil 
na New York World’s Fair. 1939-
1940. New York, New York, 
USA. Arquitetura: Oscar 
Niemeyer, Lucio Costa, Paul 
Lester Wiener e Thomas Price. 
Foto: GOODWIN, Philip L. Brazil 
Builds: Architecture new and Old 
1652 – 1942. Photographs by 
G. E. Kidder Smith. New York: 
The Museum of Modern Art 
(MoMA), 1943. 
 

Concebido ao 
longo de um ano e 
construído em apenas 

cinco meses, o Pavilhão do Brasil, que teve papel de destaque na Feira, apesar de 
usar o vocabulário básico de Le Corbusier, afirma-se: “antecipou futuras tendências, 
com a liberdade de sua rampa, flexibilidade de volumes, proteção da insolação com 
elementos fixos, uso da curva como elemento expressivo e indistinção de espaço 
externo e interno”. 

O apoio incondicional que Lucio Costa e Oscar Niemeyer obtiveram em sua 
estadia em Nova York teve uma fundamentação política. O governo de Roosevelt 

desejava mudar o bom relacionamento de Getúlio Vargas com os regimes nazista e 
fascista de Hitler e Mussolini. Daí o interesse em valorizar a presença do Brasil na Feira.  

O convite aos dois arquitetos brasileiros para trabalharem no escritório de 

Harrison & Abramovitz, profissionais bastante ligados à Nelson Rockefeller e que 
seriam também parceiros de Niemeyer no projeto do Edifício-sede da ONU em 1947, 
foi um exemplo importante deste apoio. 

Observando o mapa da Feira, na Imagem 10 abaixo, constatamos que a 
localização do Pavilhão do Brasil (B2), ao lado do “American Art Today” e  do “Town of 

Tomorrow” e tendo o prestigiado Pavilhão da França ao seu lado, foi estrategicamente 
bem posicionada, mostrando-se em evidência dentro do evento.  
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IMAGEM 10: WURTS, Richard (and others). The New York World's Fair, 1939/1940: in 155 Photographs. 
New York: Dover Publications; 1st. edition, 1977. 

 

O caráter inovador do pavilhão brasileiro, como livre interpretação "regionalista" 

do Movimento Moderno, indicava uma tendência que tinha certo apoio no recente 

debate arquitetônico norte-americano. 

De modo que: 

 

Ao mesmo tempo, existia nos Estados Unidos uma posição estética, defendida 

por Frank Lloyd Wright e o historiador Lewis Mumford, que rejeitava o racionalismo 

"duro" de origem europeia e defendia a liberdade de um vocabulário associado ao 

relacionamento com a natureza e o uso dos materiais naturais, mais próximos às 

tradições culturais locais. Por outra parte, os códigos "maquinistas" eram associados 

ao styling e à diversidade das formas curvas aplicadas aos objetos industriais, também 

assimilada por Wright na sede da Johnson Wax (1936). Entre o regionalismo e o 

Depression Style existia um embasamento de invenções plásticas que não era alheio 

ao pavilhão brasileiro.55 

                                                
55SEGRE, Roberto. O sonho americano de Oscar Niemeyer, Le Corbusier e as Américas In Revista aU, edição 
165, dezembro de 2007. 
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 IMAGEM 11: Johnson Wax Headquarters. 1936. 
Racine, Wisconsin, USA. Arquitetura: Frank Lloyd Wright. Foto ©Jeff Dean.  
 

Sua originalidade e a intensidade 

expressiva de uma nova linguagem que 

identificaria Niemeyer com a estética da 

Escola Carioca não foi um fenômeno 

isolado no contexto da exposição.  

A Finlândia, com Alvar Aalto, e a 

Suécia, com Sven Markelius, orientados 

na mesma procura de uma identidade 

arquitetônica nacional, apresentavam 

questionamento semelhante.  

 

 

 

 

IMAGEM 12: Pavilhão da Finlândia na New York 
World’s Fair. 1939-1940. New York, New York, USA. 

Arquitetura: Alvar Aalto. Foto: Museum of Finnish 
Architecture, Helsinki. 

 

Como o projeto definitivo do pavilhão foi elaborado em Nova York (foi 

necessário refazer os dois desenhos diferentes e antagônicos apresentados por Costa 

e Niemeyer no concurso) sem dúvida esse clima artístico deve ter influenciado a 

elaboração da nova proposta.  



A"MODERNIDADE"BRASILEIRA:"HISTORIOGRAFIA,"GÊNESE,"INTERLOCUÇÕES"E"EVENTOS:CHAVE"BRASIL"X"USA! 67 
 

 

Tampouco foi difícil a colaboração entre os projetistas brasileiros e os 
profissionais norte-americanos que participaram da criação dos desenhos. Um deles 
foi o paisagista Thomas Price, autor dos jardins (erroneamente creditados a Burle Marx 

por alguns autores). Havia ainda o arquiteto de origem alemã emigrado para os EUA 
em 1913 Paul Lester Wiener, responsável pelo mobiliário e pelo sistema expositivo, 

que ecoava as estruturas publicitárias e decorativas predominantes em Nova York no 
final daquela década. Sem dúvida, essas experiências facilitaram a consolidação da 
linguagem de Niemeyer.  

De modo que, da mesma forma que os pavilhões da Finlândia e da Suécia, o 

Pavilhão brasileiro entusiasmou os críticos.  
Segundo Giedion: “É de importância extrema que a nossa civilização não mais 

se desenvolva a partir de um único centro e que obras criativas emanem de países até 
então provincianos, como a Finlândia e o Brasil”.56 

O sucesso do pavilhão brasileiro e os elogios dos críticos – além de Giedion, 
também Frederick A. Gutheim e Henry-Russel Hitchcock, ente outros – determinaram, 

segundo Lucio Costa, o lançamento mundial de Oscar Niemeyer, ratificado pela 
difusão das novas obras realizadas no Brasil, contidas no livro e exposição Brazil Builds 
do MoMA, daí a quatro anos, fazendo com que este arquiteto, logo após a Segunda 

Guerra, se transformasse em uma figura relevante no contexto latino-americano, muito 
impulsionado por estes acontecimentos em solo norte-americano. 

Vários autores (Yves Bruand, Carlos Eduardo Comas, Lauro Cavalcanti, David 

Underwood, Hugo Segawa, entre outros)57 analisaram em detalhe o pavilhão do Brasil 
e a sua contribuição para o desenvolvimento da arquitetura brasileira.  

Oficialmente, diz-se que começou nesse projeto o estabelecimento de uma 
linguagem brasileira própria, independente e autônoma da sua matriz europeia.58 

                                                
56Giedion no prefácio de MINDLIN, Henrique E. Arquitetura Moderna no Brasil. 2ª ed. Rio de Janeiro: Aeroplano 
Editora/IPHAN, 2000. 
57BRUAND, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil.  São Paulo: Perspectiva, 1981; COMAS, Eduardo Dias. 
Arquitetura moderna, estilo Corbu, pavilhão brasileiro In GUERRA, Abilio (org.). Textos Fundamentais sobre 
História da Arquitetura Moderna Brasileira. Parte 1. São Paulo: Romano Guerra, 2010, pp. 207-225; 
UNDERWOOD, David. Oscar Niemeyer e o Modernismo de formas livres no Brasil. São Paulo: Cosac & Naify, 
2002; SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil 1900-1990. São Paulo: Edusp, 1998. 
58CAVALCANTI, Lauro. Moderno e Brasileiro: A História de uma Nova Linguagem na Arquitetura (1930-1960). 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2006, p. 184. 
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IMAGEM 13: Interior do 
Pavilhão do Brasil na New 
York World’s Fair. 1939-
1940. New York,, New 
York, USA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 1939, ano de inauguração do Pavilhão em NY, a construção no Rio de 

Janeiro do prédio do Ministério da Educação e Saúde (1937-43) mal estava 

começando, e o único exemplar concluído, em termos de grande escala, do nosso 

modernismo era a sede da ABI (1936-38).  

Podemos auferir deste acontecimento específico, apesar de sua valorização 

sabemos exacerbada, a demonstração da possibilidade de passos diferentes daqueles 

do funcionalismo europeu no projeto desenvolvido por Lucio Costa e Oscar Niemeyer 

em Nova York que, definitivamente, teve uma importância crucial no desenvolvimento 

do modernismo brasileiro.  

Se a consultoria de Le Corbusier no projeto do Ministério da Educação e 

Saúde, somente dois anos antes, foi uma espécie de graduação moderna informal 

para Niemeyer e Costa, a permanência de um ano em Manhattan desempenhou o 

papel de uma pós-graduação. 

Esse fato permitiu também aos dois arquitetos, nos oito meses que passaram 

na cidade, o encontro com a elite cultural norte-americana e europeia, incrementada 

pela presença dos artistas e arquitetos que emigravam da Europa.59  

                                                
59Entre eles citemos Frederick Kiesler, José Luis Sert, Max Ernst, Fernand Léger, Hans Arp, Marcel Duschamp, 
Constantin Brancusi. Também faziam parte do grupo Salvador Dali, Marc Chagall e Alexander Calder.  
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Entrando em contato com várias tendências, linguagens e tecnologias do 

modernismo internacional, com certeza desenvolveram uma visão muito mais ampla e 

inclusiva do campo internacional da arquitetura, estabelecendo inúmeras trocas. 

Pode-se afirmar que as experiências trocadas entre estes profissionais 

arquitetos começariam a surtir efeito, e seus desdobramentos iriam se incorporar à sua 

produção. 

De volta ao Brasil, Niemeyer passa a desempenhar papel proeminente na 

equipe que termina o Ministério e, sobretudo, está pronto para desenvolver uma 

linguagem própria no conjunto da Pampulha (1942-43). 

Pavilhão e Ministério são as âncoras da mostra de arquitetura brasileira 

planejada pelo Museu de Arte Moderna de Nova York a partir de 1942. Além de servir 

à Política da Boa Vizinhança de Roosevelt, a mostra se recomenda pela própria 

carência de material para exposições de arquitetura moderna, dada sua proscrição na 

Rússia de Stalin e na Alemanha de Hitler tanto quanto a redução da atividade de 

construção no hemisfério norte, abalado pela depressão e logo pela guerra.  

Mais decisivo ainda é o interesse do MoMA na superação da estética que 

promovera via “The International Style: Architecture since 1922”. Interesse que vinha 

aumentando quase que desde a inauguração da própria Exposição.60 

 

 

 

 

                                                
60“Os títulos das exposições seguintes falam por si: A New House by Frank Lloyd Wright on Bear Run, 
Pennsylvania (1938), The Bauhaus: 1919-28 (1938), Architecture and Furniture by Alvar and Aino Aalto (1938), 
Three Centuries of American Architecture (1940), a seção de arquitetura colonial mexicana em Twenty Centuries 
of Mexican Art (1940), The Wooden House in America (1940), Stockholm Builds (1940), Frank Lloyd Wright, 
American Architect (1941), Regional Building in America (1941), Architecture of Eric Mendelsohn (1942).” 
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1943: Exposição itinerante e livro “Brazil Builds”, MoMA, New York, USA 
No que diz respeito diretamente ao reconhecimento da Arquitetura Moderna 

Brasileira no período, um dos episódios mais importantes dentro deste processo foi a 

inauguração, em 1943, no Museu de Arte Moderna de Nova York, da exposição 

itinerante e do livro Brazil Builds, um imenso panorama da Nova Arquitetura Brasileira.  

 

 
IMAGEM 14: Capa do livro Bazil Buils In GOODWIN, Philip L. Brazil Builds: Architecture new and Old 1652- 
1942. Photographs by G. E. Kidder Smith. New York: The Museum of Modern Art (MoMA), 1943. 

 

O mesmo museu já havia despendido especial atenção ao “tema” Brasil três 

anos antes, quando estreou, com grande destaque na imprensa e na crítica, “Portinari 

of Brazil”, a primeira mostra individual de um artista latino-americano nas novas 

instalações do museu.61 

Em 1943, ainda, a mostra “The Latin American Collection of the Museum of 

Modern Art” havia sido organizada, mas nada que se comparasse, contudo, àquela 

que seria a mais importante mostra sobre o Brasil organizada pela Instituição. 

 

                                                
61Em janeiro de 1942 são inaugurados quatro grandes murais de sua autoria, alusivos à história latino-
americana, na Biblioteca do Congresso, em Washington. 
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IMAGEM 15: 
Museum of Modern Art. 1939. New York, New York, USA. Arquitetura: Philip Goodwin e Edward Durell Stone. 
Foto: Débora L ima. 
 

Philip Goodwin, curador da mostra62 e autor dos textos do catálogo – e 

arquiteto com Edward Durell Stone do prédio do MoMA de 1939, cujo projeto seguiu 

rigorosamente os preceitos do International Style predominante –, e o fotógrafo George 

E. Kidder-Smith passaram, em 1942, seis meses no Brasil, visitando edifícios e 

entrevistando a nova geração de arquitetos brasileiros.  

“Fascinados” com o modernismo brasileiro, eles organizaram a primeira 

exibição até então a capturar sua singular ligação entre as formas revolucionárias e as 

tradicionais, redescobertas e preservadas nos prédios históricos dos séculos XVII e 

XVIII. 63 

Certo, o cartaz de Brazil Builds a descreve como uma exposição de Arquitetura 

Colonial e Moderna, porque a possibilidade de analogia com o contexto americano se 

tornava assim mais direta. Não se poderia pretender que o americano médio soubesse 

que o Brasil havia sido Reino Unido com Portugal antes de se tornar Império 

independente. O número de exemplos barrocos e neoclássicos na seleção de 

arquitetura antiga é proporcional ao período de florescimento da arquitetura barroca e 

                                                
62GOODWIN, Philip L. Brazil Builds: Architecture new and Old 1652 – 1942. Photographs by G. E. Kidder Smith. 
New York: The Museum of Modern Art (MoMA), 1943. 
63Ler um panorama completo sobre esta exposição no trabalho minucioso de DECKKER, Zilah Quezado. Brazil 
Built: The Architecture of the Modern Movement. London, New York: Spon Press – Taylor & Francis Group, 
2001. 
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da arquitetura neoclássica no pais. De fato,.., os exemplos neoclássicos tem mesmo 

posição de destaque, no catálogo e na mostra. Não há preconceito contra o século XIX 

mas contra o ecletismo, cuja omissão é programática e relativa, porque é citada e tem 

mesmo uma obra ilustrada. É igualmente programática - mas completa - a omissão de 

exemplos anteriores a 1936 que se enquadrariam no estilo internacional. Entretanto, a 

seleção inclui sem dúvida as obras mais significativas do período 1936-42.64 

                  

IMAGEM 16: Documento encontrado pela autora durante pesquisa nos arquivos do American Institute of 
Architects (AIA) em Washington D. C., USA. Assinado por Philip Goodwin, idealizador da mostra Brazil Builds no 
MoMA em New York.  

  

Segundo CAVALCANTI, em 13 de janeiro de 1943, o The New York Times 

declarou: “New Yorkers who are proud of their skyscrapers will have the opportunity to 

                                                
64COMAS, Carlos Eduardo Dias. Brazil Builds e a Bossa Barroca: notas sobre a singularização da arquitetura 
moderna brasileira. Disponível em 
http://www.docomomo.org.br/seminario%206%20pdfs/Carlos%20Eduardo%20Comas.pdf. Acesso em 21 
junho de 2011, 14:50:00. 
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know some of the admirable achievements of the other great nation of the Western 

Hemisphere, with the opening today of the exhibit ‘Brazil Builds’ in the MoMA”.65 

 

À época, o catálogo da exposição dava atenção especial à maneira pela qual a 

construção no Brasil era ao mesmo tempo moderna e brasileira, também identificando 

seus avanços tecnológicos, dos quais os arquitetos americanos poderiam, para seu 

próprio benefício, apreender.66  

 

O sucesso e a abrangência deste evento acelerou a vitória dos modernistas 

sobre os estilos concorrentes neocoloniais e acadêmicos que ainda tentavam se 

apresentar como opção possível para a arquitetura futura do país. “A opinião pública 

leiga, mesmo que ainda se chocasse com a fragilidade e a estética despojada do estilo 

moderno, começa a desconfiar que, com tamanho êxito nos EUA, talvez ele tivesse 

algum valor”.67 

E então podemos nos remeter ao texto de Mário de Andrade, Brazil Builds, já 

mencionado aqui, publicado no jornal Folha da Manhã, de São Paulo, em 23 de março 

de 1944, aonde este versa, entre outras assuntos, justamente sobre a inauguração da 

mostra e do livro: 

 

Admirável também é a coleção de fotografias Brazil Builds, que o Museu de 

Arte Moderna de Nova York, acaba de publicar com, em geral, excelentes comentários 

do arquiteto Philip L. Goodwin. Eu creio que este é um dos gestos de humanidade 

mais fecundos que os Estados Unidos já praticaram em relação a nós, brasileiros. 

Porque ele virá, já veio, regenerar a nossa confiança em nós e diminuir o desastroso 

complexo de inferioridade de mestiços, que nos prejudica tanto. Já escutei muito 

brasileiro, não apenas assombrado, mas até mesmo estomagado diante desse livro 

que prova possuirmos uma arquitetura moderna tão boa como os mais avançados 

países do mundo. Essa consciência da nossa normalidade humana só mesmo os 

                                                
65“Os novaiorquinos que são orgulhosos de seus arranha-céus terão a oportunidade de conhecer algumas das 
admiráveis conquistas da outra grande Nação do Hemisfério Oeste, com a abertura hoje da exibição Brazil Builds 
no MoMA”. CAVALCANTI, Lauro. When Brazil was Modern: Guide to Architecture, 1928-1960. New York: 
Princeton Architectural Press, 2003, p. 20. 
66CAVALCANTI, Lauro. When Brazil was Modern: Guide to Architecture, 1928-1960. New York: Princeton 
Architectural Press, 2003, p. 20.  
67CAVALCANTI, Lauro. Moderno e Brasileiro: A História de uma Nova Linguagem na Arquitetura (1930-1960). 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2006, p. 170.  
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estrangeiros é que podem nos dar... Ninguém está esquecido de que foi um prêmio 

nos Estados Unidos que deu genialidade a Portinari, apesar dos poucos brasileiros que 

muito antes disso já afirmavam essa genialidade...  

Nós nunca seremos uns arianos, e talvez graças a Deus! Brazil Builds é um livro 

que nos regenera em nosso valor normal... A nossa arquitetura moderna é tão boa 

como a arquitetura moderna dos Estados Unidos ou da França.68   

 

A partir daí, o Departamento de Arquitetura do Museu, que havia sido a primeira 

instituição destinada a abrigar a criação moderna mundial, ganharia prestígio 

internacional como o principal local para debates sobre arquitetura e passaria a exercer 

o papel de divulgador das novas tendências e inovações arquitetônicas, bem como o 

mais influente centro mundial para a difusão do modernismo.  

Ao pesquisar nos arquivos do Museu de Arte Moderna de Nova York, 

descobrimos relatos muito vivos e entusiasmados desse momento de intersecção 

entre o Brasil e os Estados Unidos e que foi tão importante para a história e o 

desenrolar da nossa Arquitetura Moderna.  

Visitando os arquivos das “press releases” daquele início do ano de 1943 

encontramos algumas preciosidades, que relatam o entusiasmo com que a mostra foi 

recebida, e como a procura foi tão grande que se pensou até em adiar o seu 

encerramento. Relatos que somente comprovam o grande interesse que a arquitetura 

moderna brasileira vinha levantando, tanto nos círculos acadêmicos, profissionais e 

culturais locais, como entre o público em geral.  

 

                                                
68ANDRADE, Mário de. Brazil Builds (1944) In XAVIER, Alberto (org.).  Depoimento de uma geração – arquitetura 
moderna brasileira. São Paulo: Cosac & Naify, 2003, p. 180. 
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IMAGEM 17: Documentos encontrados pela autora durante pesquisa nos arquivos do Museum of Modern Art 
(MoMA) em New York, New York, USA, datados de 4, 12 e 25 de janeiro de 1943.  

 
Brazil Builds tem sucesso maior que o esperado. Finda a mostra no MoMA, 

circula pelos Estados Unidos, México e Canadá. Exposta em Londres, subsidia 
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número especial de The Architectural Review em 1944. Uma versão em português se 

exibe no Ministério da Educação no Rio de Janeiro ainda em 1943 e circula por todos 

os cantos do Brasil até 1946, ano da última das quatro edições do catálogo.69 

Enfim, a abrangência e disseminação da mostra foram impressionantes, 

principalmente através da circulação que teve Brasil afora e, dentro daquilo que os 

historiadores tem chamado de circuito social de uma obra, que é a ideia da produção, 

da circulação, da recepção e das leituras que provoca a partir de uma determinada 

chegada em determinadas sociedades, Brazil Builds abriu para o país uma outra 

possibilidade de narrativa historiográfica, que é muito rica. 

Afinal essa exposição passaria por locais os mais remotos do Brasil, com 

divulgação nos jornais e revistas locais, alcançando assim profissionais que estavam 

atuando e construindo naquela específica localidade e que foram afetados por esta 

nova arquitetura moderna brasileira que fazia tanto sucesso nos Estados Unidos. Ou 

seja, com certeza, isso repercute no seu trabalho, e assim vemos construções com 

inspiração moderna em locais os mais diversos e longínquos, se tornando uma voz 

ativa para esses atores sociais que estão nessas cidades, de leitura e filtro de 

recepção daquela ideia.   

A exibição é seguida por uma enxurrada de entusiásticas publicações versando 

sobre o tema na língua inglesa e projetos brasileiros passam a ocupar com frequência 

também as páginas de periódicos europeus e norte-americanos. Além da publicação 

avulsa de projetos e obras nas revistas mais prestigiosas, a arquitetura moderna 

brasileira ganha edições especiais em L'Architecture d'Aujourd'hui (1947) e 

Architectural Forum (1947), e figura proeminentemente em A Decade of Contemporary 

Architecture70, o balanço da década 1937-47 feito por Giedion a partir da mostra 

exposta no VI CIAM de Bridgewater, em 1947.  

 

 
                                                
69Na totalidade a exposição visitou quarenta e oito cidades das Américas até 1946. Seu catálogo foi vendido 
nas principais capitais da Europa e em paises tão distantes como a África do Sul. Críticos e arquitetos 
começaram a dar atenção à sofisticada arquitetura de um pais até então associado somente a um típico folclore. 
No entanto, e de acordo com CAVALCANTI (2006:166), não existe registro nos arquivos do MoMA do 
paradeiro da mostra completa que, simplesmente, desapareceu no tempo. A versão itinerante foi vendida, em 
1958, para a Universidade de Manitoba, no Canadá. Nos anos 70, por desinteresse e falta de espaço para 
armazená-la, a mostra foi destruída. 
70GIEDION, Sigfried. A Decade of Contemporary Architecture. Zurich: Girsberger, 1951. 
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1944: Exposição “Built in USA since 1932”, MoMA, New York, USA 
 “Built in USA-since 32”71 é a mostra que o MoMA faz em 1944 e enseja um 

paralelo interessante com a exposição dedicada à arquitetura brasileira realizada no 

ano anterior.  Balanço duma década de arquitetura moderna americana, inclui 

quarenta e sete obras.72 

A comparação com Brazil Builds fica mais pertinente ainda porque só três 

bairros-jardim e a fábrica de asfalto de Kahn e Jacobs são posteriores a 1942. 

 

No ensaio que introduz Built in USA, Elizabeth Mock diz que a confluência dos 

idiomas aparentemente irreconciliáveis é uma das surpresas da década 1932-42. O 

Pavilhão de Barcelona de Mies compatibiliza a planta livre de Le Corbusier com a 

afirmação enfática do teto característica de Wright. Os planos rebocados da Casa da 

Cascata aproximam Wright dos europeus. As experiências de Le Corbusier com 

materiais naturais o aproximam do americano. Mock faz autocrítica. Na sua definição 

da arquitetura moderna como estilo internacional, o MoMA havia colocado demasiada 

ênfase em volume obtido por planos desmaterializados. Estes caracterizavam uma fase 

purista e eram mais válidos como símbolos da 

idealização da máquina e da arte abstrata pelos 

arquitetos que uma afirmação de materiais e 

construção real. Os americanos já sofriam com a 

hiper-mecanização de suas vidas e não 

encontravam nada de romântico na tecnologia. 73 

 

 

 
IMAGEM 18: Capa do livro Built in USA In MOCK, Elizabeth (editor). 

Prefácio de Philip L. Goodwin. Buit in USA: 1932-1944. New York: 
Museum of Modern Art, 1944. 

                                                
71MOCK, Elizabeth (editor). Buit in USA: A Survey of Contemporary american architecture since 1932. New York:  
Simon & Schuster, Museum of Modern Art, 1944. 
72Alguns exemplos: casas uni familiares isoladas, destacando-se Wright (com a Fallingwater House, Taliesin West 
e a Winkler-Goetsch House, da série usonian), os emigrados Gropius e Breuer (com as casas Chamberlain e 
Ford) além de Philip Johnson (com sua casa pátio em Cambridge).Alguns edifícios de escritórios como o PSFS 
de Howe e Lescaze já exposto em 1932, e o Rockefeller Center, que entra pela sua popularidade e urbanidade. 
73COMAS, Carlos Eduardo Dias. Brazil Builds e a Bossa Barroca: notas sobre a singularização da arquitetura 
moderna brasileira. Disponível em 
http://www.docomomo.org.br/seminario%206%20pdfs/Carlos%20Eduardo%20Comas.pdf. Acesso em 21 
junho de 2011, 14:50:00. 
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Segundo Mock, os americanos, estimulados talvez por Wright e Le Corbusier, 

tinham olhado de novo para as granjas de pedra da Pennsylvania, as casas de madeira 

da Nova Inglaterra, as fazendas do Oeste – não pelo detalhe pitoresco, mas pelo uso 

direto do material e pela adaptação sutil à topografia e ao clima. “Aqui estava o 

encorajamento local para o crescente movimento internacional em direção a uma 

arquitetura contemporânea mais amistosa e diferenciada.” 

A paleta de materiais se ampliara para além da abstração do reboco branco 

liso, voltando o gosto pelos materiais naturais e pela diferenciação de texturas. A pré-

fabricação não se julgava mais uma panaceia. A passagem da alvenaria portante à 

ossatura independente não se associava mais à evolução de crustáceo para 

vertebrado. O concreto armado e a madeira compensada tinham validado formas 

estruturais de superfície ativa, em que a rigidez máxima se obtém ao moldar painéis 

em formas curvas.  

Na década de 1930, o interesse pelas curvas em geral e pelas curvas livres em 

particular viera de todos os lados. Mas o ensaio de Mock para Built in USA desautoriza 

qualquer pretensão de singularizar a arquitetura moderna brasileira pela curva livre. 

Mock cita Le Corbusier, Lubetkin e Aalto, assinalando que a tendência para 

formas orgânicas tinha afetado as artes plásticas muito antes da arquitetura, no 

abstracionismo e no cubismo. Além da obra de Aalto, o Pavilhão Sueco e o Pavilhão 

Brasileiro na Feira de Nova York se consideram exemplares.  

Mock diz que a “luta contra a simetria e a compartimentação tinha sido ganha, 

mas reconhece que a mais nova convenção da planta aberta implica às vezes 

considerável sacrifício de silêncio e privacidade”. Valoriza a casa uni familiar pela 

flexibilidade, a casa com pátio pela maior privacidade que propicia. Enfatiza a 

importância do clima como condicionante da arquitetura e critica a falta de integração 

da arquitetura moderna com o entorno natural ou construído preexistente, afirmando 

que o exemplo brilhante do Brasil no trato com o quebra-sol deve ser seguido.  

Está numa posição de autoridade e o ensaio para “Built in USA” contém 

observações que direta ou indiretamente dizem respeito à arquitetura moderna 

brasileira. 

Na verdade, Mock amplifica proposições enunciadas nos artigos que tinha 

escrito para divulgar “Brazil Builds” – deixando claro no processo o programa do 



84" A"MODERNIDADE"BRASILEIRA:"HISTORIOGRAFIA,"GÊNESE,"INTERLOCUÇÕES"E"EVENTOS:CHAVE"BRASIL"X"USA!

 

 

MoMA quanto à superação do estilo internacional e o papel exemplar da arquitetura 
moderna brasileira nesse sentido. “Legitimação do vernacular e do popular como fonte 
da arquitetura moderna, valorização das afinidades entre arquitetura moderna e 

tradição nacional, realce da importância do clima e da geografia, qualificação da 
exaltação da máquina promovida pela vanguarda moderna europeia na década de 

1920, celebração duma síntese entre Wright e Le Corbusier passando por Mies, 
interesse no biomorfismo e preocupação com a caracterização ou expressão duma 
monumentalidade democrática, tudo isso faz parte do programa”.74  

 

1947: Participação de Oscar Niemeyer no projeto do Edifício-sede 

da Organização das Nações Unidas, New York, USA 

É justamente a participação proeminente de Oscar Niemeyer no grupo de 

trabalho internacional para a construção do edifício-sede das Organizações das 
Nações Unidas também em Manhattan75, Nova York, em 1947, outro ponto de ligação 
entre o Brasil e os Estados Unidos no campo da arquitetura no período, sendo que tal 
fato firmou, definitivamente, “o arquiteto brasileiro no que se convencionou chamar de 
star-system da arquitetura mundial”76, e até hoje um dos únicos nomes, quando não o 
único, a ser identificado no “estrangeiro” como “representante” da nossa abrangente 
arquitetura brasileira.  

Quando foi decidida a instalação da sede da ONU em Nova York, em um 
terreno adquirido e doado por Nelson Rockefeller (decisão na qual teve grande peso 

Le Corbusier, que tinha uma relação de amor e ódio com a cidade), formou-se, em 
1947, um comitê internacional de arquitetos de diferentes países, presidido por 
Wallace Harrison, que se interessou em convidar Niemeyer.  

Faziam parte da equipe Le Corbusier (França), Gaston Brunfaut (Bélgica), Ernest 

Cormier (Canadá), Ssu-Ch'eng Liang (China), Sven Markelius (Suécia), Nikolai D. 
Bassov (União Soviética), Howard Robertson (Inglaterra) e Julio Vilamajó (Uruguai). E os 
consultores foram Wladimir Bodiansky (França), Matthew Nowicki (Polônia) e Erns 

Weissmann (Iugoslávia).  
                                                
74Ibidem.  
75REED, Peter. The United Nations in Perspective. New York: Museum of Modern Art (MoMA), 1995. 
76CAVALCANTI, Lauro. Moderno e Brasileiro: A História de uma Nova Linguagem na Arquitetura (1930-1960). 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2006, p. 187.  
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Niemeyer, filiado ao Partido Comunista Brasileiro em 1945, teve o visto de 
entrada nos Estados Unidos negado em 1946, quando foi convidado a palestrar na 
Universidade de Yale. Mas obteve autorização para morar sete meses em Nova York 

como membro da equipe internacional da ONU. Não escapou, contudo, de ter sua 
militância política criticada. Com o objetivo de diminuir o seu prestígio profissional, a 

revista Time publicou foto do arquiteto vendendo o jornal Imprensa Popular do Partido 
nas ruas do Rio de Janeiro.  

Foi complexo o relacionamento com Le Corbusier. Agora, Niemeyer já não era o 
jovem discípulo que desenhava sob a orientação do mestre francês, como fora no 

projeto para o Ministério da Educação e Saúde, no Rio, mas um arquiteto experiente e 
famoso.  

Por um lado, Corbusier desejava obter a autoria da sede da ONU, uma lâmina 
de 40 andares, cuja forma pura seria a sua vingança contra os arranha-céus nova-

iorquinos, introduzindo no skyline da cidade o símbolo de sua Ville Radieuse. 
Mas a proposta em planta dos 

elementos funcionais básicos não satisfez e a 
equipe de Harrison solicitou a Niemeyer que 
apresentasse a sua alternativa. Ele, que no 
Ministério da Educação e Saúde no Rio de 
Janeiro, em 1936, tinha melhorado os 
desenhos de Le Corbusier e criado a brilhante 
solução definitiva da sede, ficou desconfortável 

de corrigir novamente o mestre. 

 
IMAGEM 19: United Nations Headquarters. 1947. New 
York, New York, USA. Arquitetura: Oscar Niemeyer, Le 
Corbusier, Wallace Harrison. Foto: Débora L ima.  

 
É conhecida a história das duas propostas, a 23, do francês, e a 32, de 

Niemeyer, diferenciadas pela localização do volume da Assembleia Geral. O primeiro a 
colocava no centro do terreno. O segundo, no extremo, para liberar a praça para os 

atos públicos e o relacionamento com a cidade. Finalmente se chegou a uma solução 
intermediária, que juntava as duas alternativas na colocação do volume baixo, que foi 
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aprovada por Harrison, que escreveu, "the only scheme that gets complete satisfaction 

in an early idea of Le Corbusier's as carried out, was drawn up by Oscar Niemeyer". 

Essa nova experiência norte-americana, com um conjunto urbanístico de 

grande escala e a necessidade de compreensão do funcionamento complexo de um 

arranha-céu de 40 andares que continha 3.400 funcionários, foi extremamente 

desafiadora para Niemeyer. 

Além da experiência direta nos arranha-céus de Nova York, em particular do 

Rockefeller Center, o seu conhecimento dos problemas existentes nos prédios de 

escritórios, já decantado no MES, adquiriu uma nova dimensão, que abriu a 

perspectiva dos grandes projetos que surgiriam no Brasil no início dos anos 50: a 

lâmina curvilínea do Copan em São Paulo, o conjunto JK em Belo Horizonte e as obras 

monumentais em Brasília.  

 

O Percurso das artes – 1949/1951: Inaugurações do MASP e MAM. 

1951/1953-54/1955/1957/1959: Primeiras Bienais Internacionais de Arte. 

São Paulo, Brasil 
A década de 1950 marca, definitivamente, a entrada do Brasil e da Arquitetura 

Moderna Brasileira para o circuito cultural internacional. São Paulo, principalmente, 

integra-se aos circuitos da contemporaneidade artística internacional e a instituição das 

Bienais Internacionais de arte e arquitetura com a presença maciça de arquitetos 

representantes do movimento moderno que viviam na América do Norte à época 

somente ajudaram neste processo. 

Em 1949 e 1951, as inaugurações do MASP (ligado à Nelson Rockefeller) e do 

Museu de Arte Moderna (ligado ao MoMA de New York), respectivamente, haviam 

também ajudado o amadurecimento deste processo.  

Até a década de 40, o investimento do Governo na produção cultural e artística 

se restringia ao Rio de Janeiro. No restante do Brasil, não havia programas culturais de 

maior amplitude que levassem a marca do Estado. 

À época, São Paulo alcançava a posição inédita de maior centro econômico e 

populacional do país, suplantando a capital federal, e sua elite financeira e intelectual 

procurava delinear os marcos simbólicos de sua hegemonia material. 
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Surgia, assim, um clima propício à implantação de entidades museológicas que 

rompessem a atmosfera dos salões e os limites da Pinacoteca do Estado, reduto do 

academicismo e contrária às novas tendências, alterando as bases da vida cultural 

paulistana.  

Num contexto de expansão industrial que incide sobre a fisionomia da cidade, 

em franco processo de metropolização, os novos empreendimentos culturais foram 

sustentados por um novo mecenato, proveniente dos setores emergentes da 

sociedade: a indústria e também as organizações da imprensa, que passaram a 

financiar a cultura em empreendimentos conectados a um movimento de ascensão e 

de busca de legitimidade, desejando se colocar como representantes de um projeto 

modernizador compatível com a construção de seus parques industriais. 

De modo que estas novas instituições culturais nascem por iniciativa privada 

sem qualquer dependência em relação ao poder público, e de uma forma bem 

peculiar, já que não havia grandes investimentos com bases empresariais, mas sim 

investimentos particulares de homens ricos. 

Sendo assim, desde os anos 1930, o grupo remanescente do movimento 

pioneiro da Semana de 1922, ampliado por representantes desta elite paulistana, e 

também por novos artistas77 e intelectuais de São Paulo, procuram divulgar a arte 

moderna brasileira e internacional.  

Intelectuais como Mário de Andrade (1893-1945) e Sérgio Milliet (1898-19660) – 

então diretor da Biblioteca Municipal de São Paulo – defendiam a criação de um 

museu voltado para as manifestações artísticas modernas. Seus textos reivindicam 

esta necessidade, e tais ideias dominam o meio cultural da ascendente metrópole.78  

                                                
77Artistas estes ligados às classes urbanas, que em São Paulo ganhavam força tematizando a cidade com seus 
contrastes característicos. 
78Entre o final dos anos 30 e o início dos 40, Sérgio Milliet, como professor da Escola de Sociologia e Política, 
esteve em contato com representantes americanos interessados na política de aproximação com os países 
latino-americanos. Em 1942, o Dr. David Stevens, diretor da Divisão de Humanidades da Fundação Rockefeller, 
visitou a Escola e doou cinco contos de réis destinados à constituição de um acervo bibliográfico e à pesquisa 
social, repetindo a atitude em 1944 e 1946. O adido cultural do Consulado Americano em São Paulo, Carlton 
Sprague Smith, era também professor na Escola de Sociologia e Política e empolgava-se, àquela altura, com a 
idéia da criação de um museu de arte moderna, acabando por tornar-se um intermediário desse processo com 
a Fundação Rockefeller (Gonçalves, 1992:80).  
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Namorávamos Tio Sam, afastávamos da Europa agônica e destruída, dávamos 
as costas para o nacional e queríamos alçar o modelo capitalista exportado pelos 
Estados Unidos, tido como progresso e arrojo.79 

Neste contexto, a discussão concreta sobre a implementação de uma  
instituição voltada para a preservação e divulgação da arte moderna começou a tomar 

corpo, inspirada em instituições norte-americanas, sendo que a grande singularidade 
do período foi a inclusão do abstracionismo, até então inexistente entre nós, sob 
influência direta do modelo americano, personificado pelo Museum of Modern Art de 
Nova York, o MoMA, este bastante interessado em criar “filiais” na América Latina. 

Nos países sob domínio dos Estados Unidos, a tendência a interpretar a 
abstração como continuidade do modernismo anterior à Segunda Guerra Mundial, se 

firma. Assim, o novo discurso alinhava-se aos interesses estéticos norte-americanos, 
ao promover o debate entre a nascente abstração nacional e a figuração modernista já 
enraizada no país. 

De modo que o interesse do MoMA na criação de museus de arte moderna no 

Brasil se insere num contexto muito mais amplo. O objetivo de estabelecer zonas de 
influência se estendeu ao campo das artes, daí o envolvimento da instituição 
americana nesse processo.80  

Havia a preocupação de disseminar a arte moderna, em particular o 
abstracionismo, como já foi mencionado, para combater o realismo socialista 
propagado pelos artistas que atuavam atrás da Cortina de Ferro.81 

O Brasil agora dispunha de divisas acumuladas para investimentos nos diversos 
setores da economia e da cultura. O intercâmbio internacional também era favorável, já 

que os países europeus, em reconstrução, colocavam sua produção artística no 
mercado a preços baixos. Com esse ambiente propício, só faltava quem investisse 
recursos para dar continuidade ao processo de institucionalização da cultura. 

Dentre os novos personagens do fomento cultural localizava-se um pequeno 

grupo de burgueses, fruto de uma mistura da antiga elite da terra e de uma elite mais 
                                                
79LOURENÇO, Maria Cecília França. Museus acolhem moderno. São Paulo: EDUSP, 2000, p. 106.  
80Mas a relação do MoMA não se limitou ao campo da mera intenção ideológica. Com o tempo, o museu 
distanciou-se dos objetivos geopolíticos e se consolidou como uma fonte de referência para ações culturais do 
mundo todo, seguindo sua vocação natural. 
81Ver mais em LOURENÇO, Maria Cecília França. Museus acolhem moderno. São Paulo: EDUSP, 2000, pp. 
103-131. 
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recente de origem italiana, sendo que o mecenas representante do setor industrial 
seria Francisco Matarazzo Sobrinho (1892-1977)82, o Ciccillo, que, juntamente com sua 
esposa, Yolanda Penteado (1903-1983), inicia uma coleção de arte e será o futuro 

fundador do Museu de Arte Moderna de São Paulo.  
Seguindo exemplo de Solomon R. Guggenheim (1861-1949), cuja crescente 

coleção iniciada em 1929-30 foi instalada em seu apartamento privado no Plaza Hotel 
de Nova York, o casal apresenta, em 1947, parte de suas obras em sua própria casa. 

De modo que, e também a partir desta experiência, o industrial paulistano 
motiva-se a incrementar sua coleção, tomando, assim, a decisão definitiva de formar 

uma coleção de arte contemporânea de dimensões internacionais, “comprando 
primeiro os quadros e pensando depois no prédio para guardá-los. Teve ainda a seu 

favor o câmbio, nessa ocasião muito baixo na Europa, pois era logo depois da última 
guerra.”83  

Espelhando-se, então, no modelo de ricos industriais americanos como 
Solomon R. Guggenheim, da Fundação Guggenheim84 e John D. Rockefeller (1839-

1937), do Museum of Modern Art de Nova York85, que haviam iniciado, já no final da 
década de vinte, uma grande e importante coleção de arte moderna, Ciccillo pretende 
criar, em São Paulo, um museu de arte moderna. 

Com a mesma prerrogativa do museu americano, a sucursal local do MoMA 
tinha por objetivo “perceived a need to challenge the conservative policies of traditional 

museums and to establish an institution devoted exclusively to modern art”. Ou seja, 

buscar a necessidade de desafiar as políticas conservadoras dos museus tradicionais 
e estabelecer uma instituição devotada exclusivamente à arte moderna. 

Sérgio Milliet, um dos maiores entusiastas da ideia, coordena vários encontros 
do grupo interessado em formar o museu, e troca cartas com Nelson Rockefeller, 
relatando as iniciativas e também as dificuldades para concretizar o projeto, sendo que 
este promete a doação de obras para integrar o acervo do novo museu. 

                                                
82Ler mais sobre essa personalidade em ALMEIDA, Fernando Azevedo de. O Franciscano Ciccillo. São Paulo: 
Pioneira, 1976. 
83 PENTEADO, Yolanda. Tudo em cor-de-rosa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1976, p. 175.  
84Ver mais sobre a formação do Museu Guggenheim no site: www.guggenheim.org.  
85Ver mais sobre a formação do MoMA no site: www.moma.org.   
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De acordo com Amaral, “a pequena doação a ser feita estabeleceria uma 

vinculação (à época tão combatida pelos intelectuais e artistas de esquerda brasileiros) 

com o Museu de Arte Moderna de Nova York, através de Nelson Rockefeller”.86 Este 

deixa a distribuição dos objetos a Carlton Sprague Smith, conselheiro do MoMA.  

Em uma carta enviada em novembro de 1946, Rockefeller registra: "Também 

tivemos dificuldades que, felizmente, se resolveram com o tempo", referindo-se à 

criação do museu nova-iorquino, e completa, entusiasmado, que a instituição, criada 

em 1929, poderia servir de modelo a “todas as entidades que se abririam com esse 

nome no mundo ocidental”.87  

A 15 de julho 1948, os estatutos para a criação foram legalizados e Ciccillo 

Matarazzo Sobrinho cria o Museu de Arte Moderna de São Paulo.  Enfim: 

Os contatos, os recursos financeiros e a firme decisão de Ciccillo, junto a 

Penteado, resultaram na abertura do museu, estimulado também pelo prestígio 

incontestável dado pelo MoMA, ao efetuar doações, que têm mais caráter simbólico 

do que valor excepcional.88 

Museu privado sem fins lucrativos, antes mesmo de ter uma sede própria, o 

MAM distribuía seu acervo ainda incipiente entre a residência do casal, Ciccillo e 

Yolanda, e sua sede provisória, na rua Caetano Pinto, endereço da Metalúrgica 

Matarazzo. O acervo ainda é pequeno, mas composto de obras-primas da arte 

moderna.  

Firmados esses contatos89, Ciccillo passou a assumir a liderança do projeto. 

A René Drouin e Leon Degand (primeiro diretor do MAM) entregou a 

organização da exposição de arte não-figurativa para a inauguração do Museu. 

Instaurou-se o MAM no dia 8 de março de 1949, às nove horas da noite de uma terça-

feira, em pavimento do Edifício Guilherme Guinle, sede dos Diários Associados, cedido 

pelo jornalista Assis Chateaubriand. Museu que levaria avante um amplo programa 

cultural de difusão, estudo e pesquisa de arte da nossa era, promovendo bienais 

                                                
86AMARAL, Aracy (org.). Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo: Perfil de um acervo. 
São Paulo: TECHINT ENGENHARIA S/A, 1988, p. 14. 
87As correspondências entre as partes constam dos arquivos do MACSP. Ver mais em www.mac.usp.br.    
88LOURENÇO, Maria Cecília França. Museus acolhem moderno. São Paulo: EDUSP, 2000, p. 108. 
89Entre esses contatos, destaca-se o convite de David Rockefeller para que Matarazzo Sobrinho integrasse a 
Comissão do Conselho Internacional do MoMA.  
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internacionais de Artes Plásticas e Arquitetura e uma Bienal de Teatro, consideradas, 
pela critica mundial, como das maiores manifestações artísticas do mundo.90 
 O edifício da rua sete de abril dividiria espaço com o MASP (Museu de Arte de 

São Paulo), já lá instalado desde 2 de outubro de 1947, pelo outro mecenas da 
ocasião, este o maior e mais influente representante da imprensa local da época, o 

também Francisco, Assis Chateaubriand (1892-1968) que, juntamente com Pietro 
Maria Bardi, apesar de também bastante conectado com Rockefeller, irá se concentrar 
na montagem de um acervo mais histórico.91 
 Para além das divergências, Ciccillo e Chateaubriand tinham muito em comum. 

O caminho dos dois empresários se cruzou numa mesma empreitada: a consolidação 
de São Paulo como polo artístico e cultural do país. 

 Hoje, se o Museu de Arte de São Paulo é nosso Metropolitan, e possui a maior 
coleção de arte ocidental da América Latina, o Museu de Arte Contemporânea da 
Universidade de São Paulo (cuja grande parcela das obras é proveniente do MAM de 
Ciccillo e Yolanda) é nosso Museum of Modern Art, conservando a maior coleção de 

arte contemporânea. Além do acervo, há os fatos históricos, que comprovam tal 
afirmação.  

Entretanto, apesar de toda a efervescência  em torno da arte e da arquitetura 

brasileiras e sua divulgação, ainda os anos 1940/50 darão alguns sinais do 
“resfriamento” que irá se abater sobre o interesse internacional também na Arquitetura 
Moderna Brasileira.  

Novas visões, mais críticas, ao nosso estilo local, irão aparecer, culminando nos 
debates ocorridos a partir da realização da I Bienal Internacional de Arte de São Paulo 

em 1951 que, mesmo contando com a forte presença de arquitetos representantes do 
Movimento Moderno, será o palco de muitas divergências.92 

Porém o prestígio da arquitetura brasileira na época ainda justificava o interesse 
dos participantes, de dentro e de fora do país, a maioria residentes nos EUA.  

                                                
90ALMEIDA, Fernando Azevedo de. O Franciscano Ciccillo. São Paulo: Pioneira, 1976, p. 33. 
91Ler mais sobre a saga da criação do MASP em MORAIS, Fernando. Chatô: O Rei do Brasil. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1994 e BARDI, Pietro Maria. História do MASP: A aventura da criação do Museu de Arte 
de São Paulo contada por um de seus criadores. São Paulo: Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. 1992. 
92CRUZ, José Armênio Brito. Os concretos e o concreto. A vinda de Max Bill ao Brasil. Coluna Hoje ontem, nº 3 
(editoria Documento). São Paulo, Portal Vitruvius, maio 2006. 
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A realização da I Bienal e da I Exposição Internacional de Arquitetura, em São 
Paulo, contaria com a forte presença de arquitetos representantes do Movimento 
Moderno, a maioria residentes nos EUA.,93  

Entre os premiados estrangeiros estão Le Corbusier e Pier Luigi Nervi. Entre os 
brasileiros estão Lúcio Costa, Henrique Mindlin, Rino Levi, Vital Brazil, Oscar Niemeyer, 

Affonso Reidy, Joaquim Cardoso. O Júri compõe-se de Siegfried Giedion, Eduardo 
Knesse de Melo, Junzo Sakakura, Mario Pani e  Francisco Beck.   

A II Exposição Internacional de Arquitetura, inaugurada em dezembro de 1953 
dentro da II Bienal – pela primeira vez realizada nos novos pavilhões do Parque do 

Ibirapuera, recentemente concluídos para os festejos do IV Centenário – aperfeiçoa-se 
com a experiência adquirida em 1951, e se consolida com a participação espontânea 

de 170 arquitetos estrangeiros. 
IMAGEM 20: Pavilhão Ciccilo 
Matarazzo. 1954. São Paulo, 
São Paulo, Brasil. Arquitetura: 
Oscar NIiemeyer. Foto: 
Débora L ima. 
 

O grande 
homenageado seria 
Walter Gropius, que 
seria agraciado com o 
Prêmio São Paulo. 
Dentre os premiados 

estrangeiros: Philip 
Jonhson, Arne 

Jacobsen, Paul Rudolph, Renzo Ravanella, Universidade de Waseda/Japão, Escola 
Politécnica de Milão. Entre os brasileiros: Jorge Moreira, Burle Marx, Sérgio Bernardes, 
FAU-USP. 

O Júri é composto por nomes de “peso”: Alvar Aalto, Ernesto Rogers, Oswaldo 

Affonso Reidy, Lourival Gomes Machado, Walter Gropius. Salas especiais: Walter 
Gropius. 
                                                
93Ver mais em FARIAS, AGNALDO (org.). Bienal 50 anos 1951-2001. São Paulo: Fundação Bienal de São 
Paulo, 2002 e HERBST, Helio. Pelas Bienais à Arquitetura Chora nos Manuais. São Paulo, 2007. Tese 
(Doutorado em Arquitetura). Curso de Pós-Graduação em Estruturas Ambientais Urbanas. Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo – USP. 
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A partir da III Bienal, em 1955, a Exposição Internacional de Arquitetura tem 
uma presença inconstante dependendo da ocorrência de novidades substanciais nos 
dois anos de intervalo.  

Premiados estrangeiros: Universidade de Waseda/Japão, Universidade de 
Havana; júri: Oscar Niemeyer, Jorge Moreira, Sérgio Bernardes, Oswaldo Bratke, 

Eduardo Knesse de Melo, Salvador Candia, Lourival Gomes Machado, Francisco Beck. 
A IV Bienal em 1957, voltaria a contar com a presença de alguns notáveis de 

arquitetura mundial como Mies Van der Rohe, Kenzo Tange, Marcel Breuer e Philip 
Johnson.  

Premiados estrangeiros: Gian Antonio Bernasconi, A. Fiacchi e M. Nozzoli, 
Ecole Speciale D'architecture/Paris, Universidade Central da Venezuela, Universidade 

de Waseda; premiados brasileiros: Salvador Candia, Plinio Croce e Roberto Aflalo, 
Jorge Moreira, Fau-Usp; júri: Mies van der Rohe, Kenzo Tange, Marcel Breuer, Philip 
Johnson, Mario Henrique Glicério Torres, Eduardo Kneese de Melo, Plinio Croce, 
Francisco Beck; salas especiais: Brasília, arquitetos canadenses, arquitetura 

holandesa. 
A V Bienal Internacional de São Paulo, de 1959, está vinculada às atividades do 

Congresso Internacional Extraordinário de Críticos de Arte – que aconteceu entre as 

cidades de Brasília (em obras), São Paulo e Rio de Janeiro – consolidando-se como 
um evento autônomo na promoção e divulgação da arte, além de formar público, 
estimular um mercado de artes e ampliar a inclusão do país num circuito cultural.  

A Bienal integra o debate dos especialistas e participantes do Congresso que 
se deslocaram do sol primaveril do cerrado, Brasília, para o planalto paulista, 

ampliando o time de críticos envolvidos no certame.  
Esta Bienal trazia destaques e salas especiais para Vincent van Gogh, Victor 

Horta, Mies van der Rohe, Gaudí, arte japonesa e chinesa, além da obra de Burle 
Marx. Paralelamente, sob a marquise do parque havia a exposição Bahia no Ibirapuera, 

organizada e montada por Lina Bo Bardi. Trata-se de uma exposição que destacava 
objetos das manifestações da arte popular coletados por Lina e consagra suas 

estratégias de museografia e museologia.  
À época Lina já estava desenvolvendo o projeto do Museu de Arte de São 

Paulo.  
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IMAGEM 21: MASP. 1957-1968. São Paulo, São Paulo, Brasil. Arquitetura: LIna Bo Bardi. 

 
Nesse pano de fundo as bienais de São Paulo se transformaram em episódios 

que ganharam vulto e expressão, pois se mostraram momentos onde a interlocução 

com as ideias estrangeiras se potencializou, graças à presença ao vivo de importantes 

artistas e arquitetos, na época principalmente atuantes nos Estados Unidos, como o 

eram Walter Gropius, Mies van der Rohe, Marcel Breuer, dentre tantos mencionados.  

 

1959 – Congresso Internacional Extraordinário de Críticos de Arte 
em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, Brasil  

 
Em 1959, ano anterior a inauguração de Brasília, é realizado o CIAM XI que 

dissolveu a própria instituição do Congresso Internacional de Arquitetura Moderna.  

Foi também em 1959 que Frank Lloyd Wright falece e que o Museu 

Guggenheim de New York é inaugurado. 

Nesse mesmo ano, Juscelino Kubitschek quis que os principais críticos de arte 

e arquitetura, arquitetos, historiadores e designers, debatessem sobre o futuro das 

cidades no século vinte, e a significação de Brasília, como expressão do urbanismo 

moderno.94  

O Congresso Internacional Extraordinário dos Críticos de Arte —doravante 

também apenas Congresso— foi organizado pela Associação Internacional do Críticos 

                                                
94Ler mais em SEGRE, Roberto; LOBO, Maria da Silveira. Congresso Internacional Extraordinário de Críticos de 
Arte: Cidade Nova – Sintese das Artes. Rio de Janeiro: UFRJ, 2009.  
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de Arte —I.A.C.A.— para ocorrer em outras duas cidades além de Brasília: Rio de 
Janeiro e São Paulo. Em São Paulo, seu cronograma se vincula às atividades da V 

Bienal Internacional de São Paulo, articulando as agendas para tornar o campo cultural 

brasileiro um ambiente menos periférico ao debate internacional das artes.  
O crítico de arte Mário Pedrosa assumiu a responsabilidade do evento que foi 

presidido pelo crítico italiano Giulio Carlo Argan, e nos debates participaram 
representantes da cultura, arquitetura e arte da América Latina, Europa e Estados 
Unidos.  

Em contrapartida ao ocaso do baluarte do Movimento Moderno, agentes das 

mais variadas expressões do campo arquitetônico, tais como Richard Neutra, 
Frederick J. Kiesler, Eero e Aline Saarinen, John Entenza, Stamos Papadaki, Will 

Grohman, Andre Bloc, Charlotte Perriand, Jean Prouvé, André Wogenscky, William 
Holford, Bruno Alfieri, Giulio Carlo Argan, Gillo Dorfles, Alberto Sartoris e Bruno Zevi, 
entre outros, estiveram ao Brasil para conhecer e/ou reconhecer a sua vanguarda 
arquitetônica e, de certo modo, dar o seu “Ok” à grande empreitada. 

Em que pese o difícil acesso aos seus Anais, é sintomático que, ainda hoje, este 
Congresso seja mais lembrado pela grande quantidade de ilustres visitantes, do que 
pelo conteúdo crítico e pela contribuição deles sobre Brasília ou sobre arquitetura.  

Com a construção da nova Capital, e a permanente transformação do campo 
arquitetônico brasileiro numa nova circunstância diante da utopia em processo de 
materialização, vai se instaurando o que se denominou chamar a “condição pós-

Brasília”.  
 

Esta condição pós-Brasília se caracteriza pela manutenção de questões e 

posturas modernas em diálogo com novas questões e outras posturas, que já não 

correspondem dogmaticamente às premissas modernistas, mas nem tampouco são, 

automaticamente, pós-modernas. Trata-se de uma dilatação do sentido da 

modernidade inerente à produção da arquitetura brasileira que, para além de uma 

linguagem já consolidada, mantém o debate refratário às críticas ao Movimento 

Moderno, que são contemporâneas à Brasília —o ponto máximo de nossa 

modernidade. A condição pós-Brasília se encerra dentro da construção da cidade, 

entre 1957 e 1960. Esta condição pós-Brasília representa menos do que a mera 

ruptura, sinaliza mais do que a mera continuidade e significa tanto quanto uma 
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complexa transformação do campo arquitetônico que está distante de uma coesão 

lastreada e decantada sobre a produção arquitetônica brasileira pós-1960.95 

 

Neste sentido, Segawa afirma que “Brasília está no bojo desse projeto 

desenvolvimentista e constituiu o marco final dessa vanguarda arquitetônica 

alimentada por uma política de ‘conciliações’ ideológicas. O marco cronológico final 

desta etapa está em 1964, com a implantação da ditadura militar, encerrando a utopia 

[arquitetônica] do segundo pós-guerra.”96 

O cerne do debate do campo no mundo —o CIAM— ruíra e o Congresso 

Internacional Extraordinário dos Críticos de Arte torna-se uma instância reflexiva e 

legitimadora da relativa autonomia do campo arquitetônico brasileiro sendo que o 

Congresso é parte da construção simbólica de Brasília, sendo o gesto mais 

internacionalizante de exposição da cidade.  

Ao trazer especialistas do mundo todo para ver a nova Capital em obras, 

comprova-se a factualidade de sua existência e globaliza-se o mito ora em processo 

de construção. 

Simultaneamente, o Congresso tornou-se o palco do anúncio de uma “crise” do 

Movimento Moderno e da produção arquitetônica. Bruno Zevi assinala que “...a 

arquitetura moderna (...) está em profunda crise, crise esta que se sente com muita 

força na Itália, que é muito evidente nos Estados Unidos e muito menos evidente em 

Brasília, mas que existe em todo o mundo.”97 

Ou seja, Brasília em obras assiste o prenúncio da crise que se efetivaria 

posteriormente e se firma como um ponto de inflexão de um momento outro, 

ratificando a condição pós-Brasília no campo da arquitetura brasileira.  

Embora possa ser considerado como um evento de caráter acadêmico, o 

Congresso configurou-se desde o início como um evento político legitimador de 

estratégias diplomáticas singulares, para a divulgação de Brasília e do Brasil mundo à 

fora, tanto que foi organizado pelo Itamaraty e não pelas universidades. 
                                                
95ROSSETTI, Eduardo Pierrotti. Brasília, 1959: a cidade em obras e o Congresso Internacional Extraordinário dos 
Críticos de Arte. Arquitextos11.03 (Romano Guerra Ed. Ltda.). São Paulo, Portal Vitruvius, agosto 2009. 
96SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil 1900-1990. São Paulo: Edusp, 1998, p. 114.. 
97ANAIS do Congresso Internacional Extraordinário de Críticos de Arte. Brasília - São Paulo – Rio de Janeiro, 17 a 
25 de setembro de 1959. Mimeo - transcrição por Mary Pedrosa, p. 21 In ROSSETTI, Eduardo Pierrotti. Brasília, 
1959: a cidade em obras e o Congresso Internacional Extraordinário dos Críticos de Arte. Arquitextos11.03 
(Romano Guerra Ed. Ltda.). São Paulo, Portal Vitruvius, agosto 2009. 
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A correspondência diplomática revela ainda que houve um interesse específico 

para trazer Mies van der Rohe, Walter Gropius e Phillip Johnson (que participaram da V 

Bienal de São Paulo), o que ampliaria o rol de ilustres visitantes do campo 

arquitetônico que conheceram Brasília ainda em construção.  

Outro grande arquiteto atuante nos Estados Unidos e que fez parte do 

Congresso foi Richard Neutra, agora em sua segunda visita ao Brasil. 

O Congresso foi dividido em oito sessões, a saber: 1) A cidade Nova 2) 

Urbanística 3) Técnica e Expressividade 4) Da Arquitetura 5) Das Artes Plásticas 6) Das 

Artes Industriais 7) A Educação Artística e 8) Situação das Artes na Idade Moderna.  

No frenético cronograma da construção de Brasília, 1959 é um ano crucial e 

determinante do sucesso da empreitada capitaneada pelo então Presidente Juscelino 

Kubitschek. Neste ano, a construção da futura Capital do Brasil atinge um estágio 

definitivo, impulsionando a economia e canalizando ações governamentais para 

consagrar sua meta-síntese.  

Na paisagem do cerrado do Planalto Central Brasília se torna, irrevogavelmente, 

um projeto nacional autônomo, atingindo a opinião pública e todos os setores sociais. 

representando um gesto de afirmação nacional sem precedentes, consubstanciando-

se num projeto urbano e arquitetônico que se insere num projeto de nação, uma 

epopeia de modernização imposta ao próprio país, como um novo parâmetro de 

desafios e perspectivas simbólicas, suplantando toda ordem de valores e práticas que 

apontassem em sentido contrário.   

Contrapor a rarefeita ocupação dos vastos territórios do Planalto Central com a 

nova Capital, significava tomar posse do país.  

Será no processo desta tomada de posse, num cerrado revolvido, ocupado por 

máquinas, tratores, caminhões, estruturas metálicas dos edifícios e milhares de 

candangos, que os participantes do Congresso Internacional Extraordinário dos 

Críticos de Arte instauram um debate sobre a própria cidade-capital em construção 

como síntese das artes.  

Ao longo dos três dias de permanência em Brasília, os congressistas 

participaram de sessões temáticas, mas para eles, tanto quanto essas atividades da 

praxe acadêmica, valeria visitar, conhecer e experimentar, quase que em primeira mão, 
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os edifícios oficiais, as quadras residenciais e as obras complementares da futura 

cidade, quanto efetivar o debate eminente.  

 

Para balizar e pautar as questões decorrentes em função das visitas, o 

arquiteto Oscar Niemeyer se precavê ministrando antes uma palestra sobre a sua 

arquitetura em Brasília. Embora esta palestra não esteja registrada no Anais do 

Congresso, é mais que razoável pressupor que o arquiteto já tenha apresentado uma 

argumentação com a convicção que ainda hoje lhe é peculiar, sobre as qualidades 

espaciais, simbólicas, plásticas e estruturais das obras que seriam visitadas, 

acentuando o caráter condensador destas obras e a coerência de seu discurso. Tal 

fato se deve não somente à repercussão desta palestra ao longo das demais 

discussões registradas nos Anais, mas também pela recorrente manifestação de 

limitação crítica e dos impasses que toda a experiência de estar em Brasília durante as 

obras ensejava.98 

 

Enquanto Lucio Costa se mantém distante do embate direto que um evento 

deste porte proporciona, Oscar Niemeyer atua de modo distinto, participando 

francamente das atividades do Congresso em Brasília. Naquele momento, Oscar 

Niemeyer já era um arquiteto reconhecido internacionalmente que não apenas já 

possuía uma produção excepcional, mas também estava projetando coisas 

extraordinárias numa circunstância excepcional.  

Menos do que uma mera estratégia persuasiva para garantir mais legitimidade à 

estratégia do Itamaraty, a presença de Oscar Niemeyer durante as visitas é uma 

oportunidade singular: conhecer a obra com seu próprio autor. Foram realizadas visitas 

aos edifícios representativos, tais como o Palácio do Planalto, o Palácio do Supremo 

Tribunal Federal, o Palácio do Congresso Nacional e o Palácio da Alvorada. Os 

congressistas também visitaram junto com Niemeyer a Igreja de N.S. Fátima e os 

apartamentos das superquadras. 

 

Ao afirmar na sessão de abertura que “...nós vos chamamos para criticar, para 

colaborar, e não para [fazer] a apologia.”
 

Mario Pedrosa propõe um desafio ao próprio 

                                                
98ROSSETTI, Eduardo Pierrotti. Brasília, 1959: a cidade em obras e o Congresso Internacional Extraordinário dos 
Críticos de Arte. Arquitextos11.03 (Romano Guerra Ed. Ltda.). São Paulo, Portal Vitruvius, agosto 2009. 
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aparato crítico dos participantes. Afinal, como poderiam os críticos se posicionarem 

perante uma cidade em obras? ...uma obra em processo? Como poderiam os críticos 

formularem abordagens precisas sobre as questões urbanas e sobre arquiteturas que 

estavam em pleno processo de construção, ainda gestando nas pranchetas? Como os 

congressistas poderiam solucionar tudo isso a partir daqueles três preciosos dias que 

vivenciaram o movimentado canteiro das obras de Brasília? A experiência de conhecer 

Brasília em obras se mostra excepcional, mas tal colaboração se torna algo 

efetivamente improvável, inclusive porque o grande projeto em curso não seria 

alterado. Isso indica que todas as opiniões, formulações e observações críticas 

deveriam alimentar não somente aquele debate, mas repercutir no campo externo o 

grau e o nível então atingido pelo campo da arquitetura brasileira.99 

 

Como referência ao grau do desafio em que Pedrosa enredou os participantes, 

considere-se o projeto mais significativo de Brasília que é o Congresso Nacional. 

Naquele momento, seu edifício ainda não estava terminado, apresentando a estrutura 

de concreto armado das 2 torres com 28 andares e a plataforma de embasamento 

com suas cúpulas.  

No entanto, devido ao escoramento das formas da concretagem da cúpula da 

Câmara dos Deputados, torna-se impossível a leitura plena de suas formas e de sua 

presença icônica na paisagem, ainda que fosse no canteiro monumental. Deste modo, 

a percepção parcial desta e de outras tantas obras tem sua legibilidade integral 

comprometida, pois todas estavam em diferentes fases do processo construtivo. 

Todos haviam chego cedo demais. 

 

Assim, é possível assinalar que em 1959, em meio às tensões entre a cidade 

projetada, o canteiro de obras da cidade e a futura cidade-Capital, Brasília de fato não 

existia como uma cidade pronta. De modo geral, os congressistas consideram Brasília 

em ao menos três diferentes instâncias: a cidade projetada pelos arquitetos e 

urbanistas, a cidade como canteiro de obras e a futura cidade-Capital. É comum 

detectar que é assim —cidade, canteiro e Capital— que ela é tratada em muitas 

abordagens, embora para consubstanciação factual de Brasília, essas e outras visões 

concorrem, se amalgamam e se influenciam. Embora houvesse uma vida urbana 

                                                
99Ibidem. 
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transcorrendo, independentemente dos hábitos e valores que também poderiam 

contribuir para a futura cidade, naquele momento em 1959, havia uma utopia em 

processo de construção que materializaria uma cidade a ser povoada e consolidada 

por um outro processo, de algum modo distinto de sua própria construção.100  

 

Assim, testemunhar tal fato já transforma este Congresso excepcional por si 

mesmo, o que mostraria ser ainda mais atraente para todos aqueles que vieram pra cá 

interessados em poder participar deste momento histórico. Enquanto que por um lado 

os congressistas não conseguiram ver uma cidade, porque ela ainda estava em pleno 

processo de construção, por outro, ao conhecerem os canteiros de Brasília, eles 

puderam vislumbrar a emergência do mito de um Brasil em franco processo de 

modernização. 

Deste modo, o Congresso legitimou autonomia ao campo arquitetônico 

brasileiro frente à opinião mundial, legitimando-o in totum através de uma obra 

singular. Ao mesmo tempo em que Brasília servia para dinamizar e transformar a 

imagem do país, ela servia também para questionar os parâmetros internos do campo 

arquitetônico, encerrando outra crise, instaurando a condição pós-Brasília. Ou seja, 

Brasília em obras assiste ao prenúncio de uma crise e anuncia outra crise.  

Naquele momento, Brasília em obras se inscreve numa circunstância mais que 

ideal “entre”: entre a cidade projetada e a futura cidade. Em setembro de 1959, Brasília 

em obras se mostra mesmo como a própria utopia em construção.  

                                                
100ROSSETTI, Eduardo Pierrotti. Brasília, 1959: a cidade em obras e o Congresso Internacional Extraordinário 
dos Críticos de Arte. Arquitextos11.03 (Romano Guerra Ed. Ltda.). São Paulo, Portal Vitruvius, agosto 2009. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO CAPÍTULO  
TROCAS, TRANSFERÊNCIAS E OUTROS CAMINHOS – ANÁLISE DE 
ALGUMAS DAS EXPERIÊNCIAS COMPARTILHADAS ENTRE A MODERNA 

ARQUITETURA BRASILEIRA E OS ARQUITETOS E O CAMPO 

ARQUITETÔNICO NORTE-AMERICANO 
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Cronologia das trocas arquitetônicas ocorridas entre o Brasil e os EUA 

entre as décadas de 1930 e 1960  

 

1931: Visita de Frank Lloyd Wright ao Brasil 
Não há até o momento indícios concretos de como e quando a obra wrightiana 

tenha chegado ao Brasil, no entanto a possibilidade de seu conhecimento pelos 

brasileiros nos anos 20 deve ser considerada. O que sabe-se é que diversas 
publicações europeias já disseminavam a obra de Frank Lloyd Wright (1867-1959) 

posterior a 1910. 
Já anteriormente à visita de Wright é possível detectar nos anos 20 sinais do 

conhecimento ou interesse de alguns profissionais por sua obra no Brasil, ou seja, no 
período embrionário deste Modernismo.1 

IMAGEM 22: Hollyhock 
House. 1921. Los Angeles, 
Califórnia, USA. Arquitetura: 
Frank Lloyd Wright. Foto: 
Débora L ima. 

 

Quando 
esteve no Brasil, à 
época já aos 64 anos 
de idade, e 
considerando-se sua 
ambição intelectual e 

profissional, Wright 
passava por uma fase de isolamento. Também a realização de obras ao longo dos 
anos 20 ficara muito aquém de suas expectativas.  

Se por um lado seu trabalho, em particular suas Prairie Houses, era venerada 

pelos colegas mais jovens como precursora fundamental da nova arquitetura, estes o 
colocavam como representante de uma geração anterior, de uma fase já ultrapassada.  

                                                
1NEDELYKOV, Nina; MOREIRA, Pedro. Caminhos da Arquitetura Moderna no Brasil: A presença de Frank Lloyd 
Wright. Arquitextos018 (Romano Guerra Ed. Ltda.). São Paulo, Portal Vitruvius, agosto 2001. 
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IMAGEM 23: Arthur Heurtley House. 
1902. Oak Park, Illinois, Estados Unidos. 

Exemplar das Prairie Houses de Frank 
Lloyd Wright. Foto: Débora L ima. 

 

Wright, inclusive, via 

com olhos críticos certos 
encaminhamentos do 
Movimento Moderno, em 

especial a glorificação da 
Estética da Máquina, no 

ambiente arquitetônico europeu, a qual ele veemente condenou nas chamadas Kahn 

Lectures on Modern Architecture na Princeton University em 1930. 

Com a contribuição da exposição de 1932, The International Style: Architecture 
since 19222, a produção europeia moderna das primeiras décadas do século XX passa 
a ser difundida nos EUA como estilo.  

 
Para os inventores do International Style, Wright não é mais que um dos últimos 

representantes do Romantismo e os princípios que ele defende devem ser erradicados 

da face da terra em nome da “verdadeira” arquitetura moderna, cujos líderes são 

Walter Gropius, J. J. P. Oud, Le Corbusier e Mies van der Rohe... Wright era contrário 

do novo estilo, que considerava tão nocivo quanto o Ecletismo.3 

 

 Após seu retorno do Brasil, Wright estabelece formalmente a Taliesin 
Fellowship em 1932, e no mesmo ano publica The Disappearing City, e a primeira 
versão de An Autobiography, na qual não menciona sua visita aos “trópicos”. 

Tal visita se fez por razão de uma iniciativa da Union of American Republics, que 
organiza em 1929 a primeira etapa de um dos grandes concursos internacionais de 
Arquitetura daqueles anos4, cujo objetivo era a construção de um Monumento ao 

Descobrimento da América em Santo Domingo, República Dominicana.  

                                                
2HITCHCOCK, Henry-Russel; JOHNSON, Philip. The International Style: architecture since 1922. 3ª ed. New 
York/London: W.W. Norton & Company, 1995.   
3IRIGOYEN, Adriana. Wright e Artigas – Duas Viagens. São Paulo: Ateliê Cultural, 2002, pp. 88-89. 
4Em vários sentidos comparável àqueles realizados para a Chicago Tribune em 1922, para o Palácio da União 
das Nações em Genebra (1927-28) e para o Palácio dos Soviets (1931). 
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Participaram desta fase arquitetos de 48 países, inclusive Flavio de Carvalho 
representando o Brasil. 

IMAGEM 24: Concurso para o Farol do Colombo. 1929. São 
Paulo, São Paulo, Brasil. Arquitetura: Flavio de Carvalho.  
 

Insatisfeitos com os resultados iniciais, os 
organizadores decidem pela realização de um 

segundo concurso, cujo julgamento acontece em 
1931 no Rio de Janeiro. Frank Lloyd Wright é 

convidado a participar do júri, como 
representante das Américas, e parte para o Brasil 
em setembro permanecendo na cidade por três 

semanas. 

A bordo no navio encontra-se um segundo 
jurado, Eliel Saarinen (1873-1950) que, embora vivendo nos EUA era o jurado 
representante da Europa. 

IMAGEM 25: Freeman House. 1923. Los Angeles, Califórnia, USA. 
Arquitetura: Frank Lloyd Wright. Foto: Débora L ima.  
 
Exemplo de uma Textile Block House, Comparar com os estudos de 
Flavio de Carvalho acima.  

 
Já no porto do Rio, Wright é imediatamente 

procurado pelos estudantes grevistas da Escola 

Nacional de Belas Artes (Enba), que buscavam apoio 
ao movimento em favor de Lucio Costa, que havia 
sido demitido pela radicalidade da mudança no ensino 

da escola, ao tentar introduzir conceitos da Arquitetura 

Moderna. 
 

Na edição revisada de An Autobiography, de 1943, Wright descreve, de forma 

certamente folclórica, a recepção que teve, dando grande ênfase a certos fatos 

periféricos de sua estadia, como a vida social carioca. Sobre os colegas brasileiros, 
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limita-se a comentar: “I met the modern professors the boys wanted. They were good 

architects and excellent men“.5 

 

Warchavchik acabara de inaugurar a Casa Nordschild da rua Toneleros (1930), 

na qual por várias vezes reúnem-se os professores e estudantes da ENBA para 
escutar o mestre norte-americano. 

IMAGEM 26: Famosa fotografia de Lucio Costa, Frank Lloyd Wright e 
Gregori Warchavchik na Casa Nordshild no Rio de Janeiro, em 1931.  
 

Encontra-se, portanto, com Lucio Costa e 
Gregori Warchavchik, como nos conta IRIGOYEN6, que 

afirma ter sido esta visita o único aspecto de sua 
presença abordado pela historiografia da arquitetura 
moderna brasileira.  

No entanto, tal passagem permanece até nossos 
dias um episódio pouco investigado, e o mesmo se 
pode dizer dos aspectos ligados à apreciação da obra 

do Mestre norte-americano por parte dos brasileiros, e de suas consequências na 
formulação de certas propostas estéticas até os anos 60.7 

Wright deixa clara a problemática da comunicação, já que a língua estrangeira 
mais difundida nesse período no Brasil era o francês. 

 
Segundo ele “only one (and a halph, say) spoke english“, referindo-se aos cerca 

de 700 estudantes da EnBA. Seus tradutores são o jornalista Herbert Moses (co-

proprietário do jornal O Globo) e o então estudante Alcides Rocha Miranda8. Wright 

enfatiza que, pelo tom exacerbado de suas traduções, Moses, que ele apelida de El 

                                                
5NEDELYKOV, Nina; MOREIRA, Pedro. Caminhos da Arquitetura Moderna no Brasil: A presença de Frank Lloyd 
Wright. Arquitextos018 (Romano Guerra Ed. Ltda.). São Paulo, Portal Vitruvius, agosto 2001. 
6IRIGOYEN, op. cit., p. 46.  
7FUJIOKA, Paulo Y. Princípios da arquitetura de Frank Lloyd Wright e suas influências na arquitetura moderna 
paulistana. São Paulo, 2003. Tese (Doutorado). Curso de Pós-Graduação em Estruturas Ambientais Urbanas. 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – USP.  
8Alcides da Rocha Miranda, que veio a ter significativo papel no desenvolvimento da Arquitetura Brasileira nos 
anos 30 a 50, organiza com três colegas em 1933 no Rio o 1° Salão de Arquitetura Tropical, no qual Frank 
Lloyd Wright (e não Le Corbusier) é homenageado como Presidente de Honra. 
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Globo, provavelmente transmitiu aos ouvintes uma versão pessoal e deturpada de suas 

palavras.9 

 

Wright publica em sua breve estadia no Rio uma série de artigos em jornais 

cariocas em prol da Nova Arquitetura e em apoio aos estudantes, e menciona um 
certo “risco“ na empreitada, já que alguns dos grevistas haviam sido presos pela 

polícia.10 
Mesmo como opositor ao academicismo, Wright chega a ser homenageado, 

recebendo entre outros o título de Membro Honorário da Academia Brasileira. 

Nos anos seguintes à sua visita, são poucos os indícios de qualquer impacto 

direto dessa sua curta estadia no Brasil, mas sua obra de modo geral não passa 
despercebida pelos arquitetos locais, apesar de pouco se falar sobre o assunto, esta 
continua sendo disseminada através dos periódicos e de visitas de arquitetos 
brasileiros aos Estados Unidos.11 

Entretanto, ao longo dos anos 1930 os jovens arquitetos buscaram referência 
nas obras dos já chamados “mestres“ internacionais. Consolida-se a liderança da 
figura de Lucio Costa entre os Modernistas, e sua escolhida veneração extrema por Le 
Corbusier generaliza-se entre os colegas.  

Sabemos, hoje, que esta oposição não foi, então, entre racionalismo e 
organicismo, mas entre Europa e América. A obra e o discurso de Wright, muito 
menos acessíveis (e talvez mais complexos) que os de Corbusier naquele momento, 

caem em certo ostracismo no Brasil. 

A obra de Wright, como sabemos, terá resposta em projetos de Miguel Forte, 
José Leite de Carvalho e Silva12 e também Carlos Millan, bem como entre os Irmãos 

                                                
9NEDELYKOV, op. cit.  
10Ler mais em IRIGOYEN, Adriana. Wright e Artigas – Duas Viagens. São Paulo: Ateliê Cultural, 2002. 
11“Depois de sua passagem pelo Rio de Janeiro, algumas das pessoas que conhece na cidade continuam em 
contato com Wright. Com a criação da escola de Taliesin em 1932, José Cortez, Lucio Costa, Nestor de 
Figueiredo, Edwin Morgan e Maria da Silva passaram a integrar a lista de Friends of the fellowship, que contava 
entre seus membros com os historiadores C. R. Ashbee, Walter Curt Behrendt e Lewis Munford; os arquitetos 
Ludwig Mies van der Rohe, Wlater Gropius, Buckminster Füller, Eric Mendelsohn e J. J. P. Oud; e os pintores 
Diego rivera, José Clemente Orozcoe Georgia O’Keeffe, entre aoutros”. (IRIGOYEN, Adriana. Wright e Artigas – 
Duas Viagens. São Paulo: Ateliê Cultural, 2002, pp. 57-58) 
12Ver mais em FORESTI, Debora Fabbri. Aspectos da arquitetura orgânica de Frank Lloyd Wright na arquitetura 
paulista: a obra de José Leite de Carvalho e Silva. Dissertação de mestrado. Orientador Renato Anelli. São 
Carlos, EESC USP, 2008. 
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Roberto, entre muitos outros, mas principalmente entre os arquitetos atuantes em São 
Paulo. 

Sobre o grupo do Mackenzie (São Paulo), Júlio Katinsky escreveu que tinham “a 

firme convicção (acredito que a todos os integrantes do grupo) de que o futuro da 
humanidade era o presente dos Estados Unidos da América. Penso que o entusiasmo 

comum por Frank Lloyd Wright adivinha não só daquela mesma visão protoluterana do 
trabalho (tão impregnada na cultura saxônica), como da pregação democrática que o 
arquiteto americano exprimia em seus escritos”.13 

IMAGEM 27: Hanna 
Residence/Honeycomb House. 
1936. Palo Alto, Califórnia, USA. 
Arquitetura: Frank Lloyd Wright. 
 
 
O projeto da Casa Stickel é uma 
referência clara à Casa Hanna, 
desenvolvido a partir de uma malha 
hexagonal  com pátio interno central 

limitado pelas áreas de estar, refeições e biblioteca, cujos materiais utilizados foram a pedra, a madeira, o vidro e 
o revestimento cerâmico nas paredes externas   

 
IMAGEM 28: Residência Érico 
Siriuba Stickel. 1952-1954. São 
Paulo, São Paulo, Brasil. Arquitetura: 
Miguel Forte, Galiano Ciampaglia e 
Carlos Millan.  

 
 

A produção de Carlos Millan, no período a partir do inicio da década de 1950 
está ligada às influências deste grupo, com características como “extensos 
detalhamentos, estruturas de concreto não aparentes, largos beirais de cobertura e 

grande variedade de materiais de acabamentos especificados”.14 

Vale também ressaltar aqui o Pavilhão Lowndes, concebido pelos irmãos 
M.M.M. Roberto15 em Petrópolis, Rio de Janeiro, entre 1953-54, como escritório de 

vendas para um loteamento comercial.  

                                                
13KATINSKY, Julio In ACAYABA, Marlene M. Branco e Preto: Uma História de Design Brasileiro nos Anos 50. 
São Paulo: Instituto Lino Bo e P. M. Bardi, 1994, p. 1 (prefácio).  
14MATERA, Sérgio. Carlos Millan: Um estudo sobre a produção em arquitetura. São Paulo, 2005. Dissertação 
(Mestrado). Curso de Pós-Graduação em Estruturas Ambientais Urbanas. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
– USP, p. 44. 
15PEREIRA, Cláudio Calovi. Os irmãos Roberto e a arquitetura moderna no Rio de Janeiro (1936-1954). 
Dissertação de mestrado. Orientador Carlos Eduardo Dias Comas. Porto Alegre, FAU-UFRGS, 1993. 
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Como bem coloca Yves Bruand, a obra é "a antítese da maneira de Le 
Corbusier, e aproxima-se mais do estilo de Wright". O Pavilhão Lowndes, tão peculiar 
dentro da obra dos Roberto, estabelece um diálogo orgânico entre a presença 

humana e a paisagem pitoresca e então quase intocada de Petrópolis, de maneira 
correlata a Taliesin West em Scottsdale, Arizona, realizado por Wright entre 1937-38 e 

em seguida amplamente publicado. 
A obra é definida por uma sequência modular de 
cinco paredes de cantaria, cuja expressão plástica é 
acentuada pelo uso de diagonais em relação ao 
terreno, e pela clareza de sua relação com a 
estrutura de madeira que define a cobertura e o piso 
da parte posterior, elevada do terreno.  
 
 
 
 
 
IMAGEM 29: Pavilhão Lowndes. 1953-1954, 
Samambaia, Petrópolis, RJ, Arquitetura: M.M.M. 
Roberto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IMAGEM 30: Taliesin West. 1937. Scottsdale, 

Arizona, USA. Arquitetura: Frank Lloyd Wright.  
 

Mas o reflexo decisivo da obra de Wright no Brasil dá-se porém através de João 
Batista Vilanova Artigas (1915-1984), e sintomaticamente em São Paulo, já que o Rio 
de Janeiro se consolidara como “território dos corbusianos“. 

 
A pesquisa formal de Artigas, em torno do ano de 1940, começou a mostrar 

preocupações com  tentativas de racionalizações e explorações com outras linguagens 

que não fossem variações ecléticas. O primeiro referencial identificável em sua 
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produção veio da arquitetura norte americana, na produção de Frank Lloyd Wright nas 

Prairie Houses.16 

 

Muitas são as referências que ajudam a compreender melhor os aspectos da 

obra de Wright que podem ter sido assimilados por Artigas, como nos mostra muito 
bem IRIGOYEN17, e é possível detectar diferentes vertentes na sua obra, mas é a 

residência Rio Branco Paranhos de 1943, segundo a mesma autora, a única 
nitidamente inspirada nas Prairie Houses, e talvez por esse motivo tenha se convertido 
na obra emblemática deste período wrightiano da obra de Artigas.  

 
IMAGEM 31: Robie House. 
1908-1910. Hyde Park, 
Chicago, Illinois, USA. 
Arquitetura: Frank Lloyd Wright. 
Foto: Débora L ima. 
 
 
 
As Prairie Houses, constituídas 
de longas linhas horizontais 
baixas que se desenvolviam 
paralelamente ao lado plano do 
terreno, com seus vastos 
telhados que se esparramavam 
em direção ao entorno e 
amarravam as varandas e os 
principais volumes em uma 

unidade assimétrica e dinâmica inspiraram Artigas nesta casa em São Paulo. As janelas eram reduzidas a meros 
filtros de luz – havia poucas paredes sólidas – e os espaços internos estavam interligados.  
 
 

Enfim, como sabemos, ao longo dos anos, Frank Lloyd Wright reassume seu 
papel de inovador da Arquitetura Moderna com a realização da Edgar J. Kaufmann 
House (Fallingwater) entre 1934-37. Nesta casa ele explicita como em nenhuma outra 

sua teoria orgânica, desenvolvimento lógico de uma extensa e complexa obra que a 
antecede.  
 
 
 
 
 

                                                
16MATERA, Sérgio. Carlos Millan: Um estudo sobre a produção em arquitetura. São Paulo, 2005. Dissertação 
(Mestrado). Curso de Pós-Graduação em Estruturas Ambientais Urbanas. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
– USP, p. 54. 
17“Wright e Vilanova Artigas” In IRIGOYEN, Adriana. Wright e Artigas – Duas Viagens. São Paulo: Ateliê Cultural, 
2002, pp. 128-146. 
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IMAGEM 32: Residência 
Rio Branco Paranhos. 
1943. São Paulo, São 
Paulo, Brasil. Arquitetura: 
Vilanova Artigas. 
 

A razão de sua 

menção é a dissolução 

de um pequeno “mito“ 

presente na 

historiografia da 

Arquitetura Brasileira, 

segundo o qual Wright 

teria se inspirado no terraço da Casa da Rua Toneleros de Warchavchik ao concebê-la. 

Fica clara a necessidade de autoafirmação dos brasileiros ao longo dos anos 30 e 40, 

até que a nova Arquitetura se consolidasse.18 

 

É interessante constatar como Frank Lloyd Wright é, entre todos os Grandes 
Mestres do Movimento Moderno (Mies, Le Corbusier, Aalto, Gropius), o menos 
conhecido dos brasileiros.  

Segundo Fujioka19 a historiografia wrightiana permaneceu relativamente 
escassa, em comparação com a dos outros arquitetos, até a década de 80. “E no 
Brasil, estuda-se muito mais a obra de Le Corbusier do que a de Wright (pela influência 
que o primeiro teve na formação da Arquitetura Moderna Brasileira). Isto confirma-se 
pelas dúvidas e discussões que sempre ocorrem durante a apresentação de qualquer 
aula, palestra ou debate sobre Wright.” 

O trabalho deste pesquisador coloca uma questão muito interessante sobre a 
obra do grande arquiteto, dentro do seu conceito de arquitetura orgânica, e opta pelo 
aprofundamento num tema ainda pouco explorado: a influência do Romantismo do 
século XIX, entendendo-se o organicismo como invenção ou reinvenção romântica que 

leva a uma arquitetura totalmente original.  
                                                
18NEDELYKOV, Nina; MOREIRA, Pedro. Caminhos da Arquitetura Moderna no Brasil: A presença de Frank Lloyd 
Wright. Arquitextos018 (Romano Guerra Ed. Ltda.). São Paulo, Portal Vitruvius, agosto 2001. 
19FUJIOKA, Paulo Y. Princípios da arquitetura de Frank Lloyd Wright e suas influências na arquitetura moderna 
paulistana. São Paulo, 2003. Tese (Doutorado). Curso de Pós-Graduação em Estruturas Ambientais Urbanas. 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – USP. 
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IMAGEM 33: Fallingwater/Kaufmann’s House. 
1936. Pittsburgh, Pennsylvania, USA. 
Arquitetura: Frank Lloyd Wright. 

 

Segundo o mesmo autor, na 
obra de FLW, a influência romântica 
manifesta-se através de fenômenos 
pouco avaliados na historiografia 

wrightiana, como o culto à natureza, 
a invocação do ideal medieval (a partir 

do Arts & Crafts) e o orientalismo, ou 
seja, inspiração na arte e literatura das civilizações não classicistas (maia, indígena, 
japonesa, chinesa, celta-gaélica), que terão, sim, alguns seguidores entre os arquitetos 
brasileiros. 

E isso nos leva a outra vertente de pesquisa, que é o estudo sobre profissionais 
japoneses que tomaram contato com a obra do mestre e emigraram para o Brasil a 

partir dos anos 20.  

 

1935: Visita de Le Corbusier aos EUA 
Cabe aqui inserir esta interação importante que Le Corbusier teve com os 

Estados Unidos, fato não muito lembrado, mas que devido ao papel que este arquiteto 
teve no desenvolvimento de nossa arquitetura moderna, principalmente a partir de 
1936, ganha relevância. 

E também porque este fato demonstra a triangulação das trocas que foram 

feitas entre Europa, Brasil e Estados Unidos no período.  
Esta primeira viagem de Le Corbusier para os Estados Unidos é geralmente 

considerada um fracasso porque não produziu comissões. A experiência, no entanto, 
teve um efeito profundo sobre ele, tanto pessoalmente como profissionalmente. 

Patrocinada pelo MoMA de Nova York, Le Corbusier promoveu suas ideias 

através de uma turnê de palestras, exposições e conferências de imprensa, bem como 

em reuniões com empresários, reformadores habitacionais, tecnocratas do New Deal, 
e editores.  Contudo, o objetivo do arquiteto era conhecer os arranha-céus de 
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Manhattan – modelo contraposto à sua visão da Ville Radieuse – e obter alguma 
encomenda importante, é claro, na escala urbana. Daí a sua insistência em estabelecer 
contatos com empresários.  

Sua ilusão era convencer Nelson Rockefeller a promover um investimento 
imobiliário em Nova York, ou colaborar com suas iniciativas culturais e a publicação 

dos seus livros em inglês. Corbusier queria persuadir o magnata a participar da 
Exposição Internacional de 1937, em Paris, ou a solicitar-lhe o projeto de um pavilhão 
para a Feira Mundial de Nova York, em 1939, que já começava a ser organizada. 20 

Nada disso foi concretizado. Em primeiro lugar, porque os Estados Unidos 

saíam lentamente da crise de 1929. Em segundo, porque suas teses radicais e sua 
personalidade difícil não obtiveram o apoio esperado da classe profissional e das 

instituições universitárias.  
Como mencionam FRAMPTON e MUNFORD21, e como já bem sabemos, no 

inicio dos anos 1930, Le Corbusier “saw no conflct in attempting to work for a variety 
of ‘authorities’ ranging from wealthy private patrons to governments of both the right 
and left, including the Soviet Union, the Second Spanish Republic, Fascist Italy, the 
Brazilian dictatorship of Getúlio Vargas, the French Popular Front government of Leon 
Blum, and eventually the Vichy regime. He was prescient at this time in realizing that in 
the future the operations of large corporations would have many similarities to 
bureaucratic regimes of both the left and the right. As Le Corbusier saw it, for an urban 
designer what mattered most in a client was simply the power to override opposition to 
reconfiguring the metropolitan environment according to his directives.” 

Assim, seu grupo de interlocutores nos Estados Unidos foi limitado a Wallace K. 
Harrison, William Lescaze, Paul Nelson, Albert Fry e Richard Neutra, entre outros. 

Nunca obteve a entrevista solicitada a Wright, que se negou a recebê-lo em Taliesin.  
O início do interesse do MoMA na superação das limitações de vocabulário e 

sintaxe do estilo internacional e da estética que a própria Instituição promovera, em 
1932, via Modern Architecture: International Exhibition e seu catálogo, The International 

                                                
20SEGRE, Roberto. O sonho americano de Oscar Niemeyer, Le Corbusier e as Américas In Revista aU, edição 
165, dezembro de 2007. 
21MUNFORD, Eric; FRAMPTON, Kenneth The CIAM discourse on urbanism, 1928-1960. Boston: 
Massachusetts Institute of Technology, 2000. 
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Style: Architecture since 192222 se evidencia na mostra “Recent works by Le 
Corbusier”, no mesmo ano da visita do arquiteto ao país, em 1935.  

No entanto, ele voltou para a França de mãos vazias e publicou um relato 

amargo, Quand les cathédrales étaient blanches: voyage au pays des timides (Quando 
as Catedrais eram brancas: Viagem ao País dos tímidos), em que diz que falta a 

América a coragem de adotar suas ideias. 
No primeiro grande estudo sobre a visita de Le Corbusier aos EUA, Mardges 

Bacon reconstrói seu encontro com a América em todos os seus detalhes fascinantes. 
Através de extensa pesquisa a arquivos e entrevistas, ela apresenta uma história crítica 

do passeio, bem como um retrato sutil e íntimo do arquiteto.23 
Bacon observa que o diálogo de Le Corbusier com a América foi elaborado 

dentro de um discurso europeu animado pelo “americanismo”. Ela afirma que a viagem 
teria validado seu conceito de uma "second machine age" que uniria padronizados 
métodos industriais com um novo humanismo. O trabalho posterior de Le Corbusier, 
ela sugere, reflete uma "americanização", evidenciada pela introdução de estruturas de 

tensão e os arranha-céus texturizados concebidos com um sistema integrado com 
funções articuladas. Ela também define o papel de Le Corbusier no debate acerca do 
“New York City high-rise public housing”. 

Essa viagem foi também, de certa forma, a germinação de um encontro que 
mudaria para sempre a história da nossa arquitetura moderna, o seu com Oscar 
Niemeyer, arquiteto que teria com este um diálogo assimétrico nas mútuas interações 

na América Latina, Estados Unidos e Europa.24 
Interação esta que teve dois momentos diferenciados, primeiro com a estreita 

afinidade vivida durante o mês de trabalho conjunto para o desenvolvimento do projeto 
do Ministério de Educação e Saúde, no Rio de Janeiro (1936) e, mais tarde, a forma 
como pavimentou o caminho e garantiu a Lucio Costa e Oscar Niemeyer uma boa 

                                                
22Philip Johnson e Henry-Russell Hitchcock selecionam então setenta e duas obras construídas entre 1926 e 
1931. A representação latina se limita à França, a americana aos Estados Unidos, a asiática a um exemplo no 
Japão. A representação alemã impressiona pelo número, Le Corbusier e Mies atraem pela qualidade. O Pavilhão 
de Barcelona e a casa de Mandrot são exceções no universo de caixas brancas e ar fabril, típicas duma década 
preocupada com a expressão do espírito da época. Frank Lloyd Wright não é representado na mostra.  
23BACON, Mardges. Le Corbusier in America: Travels in the Land of the Timid. Cambridge: The MIT Press, 
2003. 
24QUEIROZ, Rodrigo Cristiano. Oscar Niemeyer e Le Corbusier: Encontros. São Paulo, 2007. Tese (Doutorado). 
Curso de Pós-Graduação em Estruturas Ambientais Urbanas. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – USP. 
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acolhida nos Estados Unidos, em 1938, quando estes permaneceram nos Estados 
Unidos por alguns meses para desenvolver o projeto do Pavilhão do Brasil na New 
York World’s Fair de 1939-40.  

 
IMAGEM 34: Carpenter Center for the Visual Arts - Harvard University. 1960-1963. Cambridge, 
Massachusetts, USA. Arquitetura: Le Corbusier.  

 

Nos Estados Unidos, além da sede da ONU, em cujo projeto participaria junto 
com Niemeyer e a equipe internacional liderada por Wallace K. Harrison, Corbusier 
construiu somente o Carpenter Center, em Harvard, Massachusetts. 

 

1945: Início do projeto Case Study Houses, Califórnia, USA 
Além das trocas ocorridas entre os arquitetos brasileiros com aqueles atuantes 

na costa leste dos EUA, importantes foram também os contatos feitos com os 
arquitetos que vinham simultaneamente desenvolvendo uma arquitetura própria na 

costa oeste. É comprovado o interesse dos arquitetos, principalmente os paulistas, 

pela arquitetura moderna californiana, a qual transplantaram para o Brasil com um 
caráter local. 

A coincidência temporal entre o projeto californiano “Case Study Houses”, 
dirigido por John Entenza da Arts & Architecture Magazine a partir de 1945 com o 
boom da arquitetura moderna brasileira não pode ser desmerecida. 
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O Programa Case Study Houses (P.C.S.H.)25 se baseou em “experimentos” na 
arquitetura residencial americana, patrocinados pela revista, que comissionou alguns 
dos arquitetos mais importantes da época, incluindo Richard Neutra, Raphael Soriano, 

Craig Ellwood, Charles & Ray Eames, Pierre Koenig, Eero Saarinen, entre outros, para 
projetar e construir baratas e eficientes casas modelo para o boom imobiliário 

americano causado pelo fim da II Guerra Mundial e o retorno de milhões de soldados.  
IMAGEM 35: Case 
Study House #8, Eames 
House. 1949. Pacific 
Palisades, Califórnia, USA. 
Arquitetura: Charles e Ray 
Eames. Foto: Débora 
L ima. 

 

O programa 
funcionou de forma 
intermitente de 
1945 a 1966, sendo 
que os projetos 
foram amplamente 

divulgados e obtiveram uma aceitação local muito grande, virando inclusive atração 
turística, na época e ainda hoje.  

O principio dos projetos era bastante simples e incrivelmente interessante e 
eficiente, reproduzindo um jeito moderno de viver que poderia ser seguido, em termos, 

em qualquer parte do mundo, mas principalmente em locais de clima quente, como o 
Brasil e Los Angeles, cidade sede da 
maioria das casas. Sem contar na 

facilidade e baixo custo das 
construções.  

 

 
IMAGEM 36: Case Study House #21, Bailey 
House. 1958. West Hollywood, Califórnia, USA. 
Arquitetura: Pierre Koenig. Foto: Débora L ima.  

                                                
25Conhecer mais sobre este Programa em SMITH, Elizabeth A. T. Case Study Houses, 1945-1966 – The 
California Impetus. Köln: Taschen, 2007.  
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No entanto, no Brasil, este intuito foi de certa forma desvirtuado, e as elegantes 
e espaçosas residências construídas muitas delas no rico bairro paulistano do 
Morumbi e que tiveram influências do Programa foram destinadas às classe altas.  

IMAGEM 37: Residência Maria Luísa e 
Oscar Americano. 1950. São Paulo, São 
Paulo, Brasil. Arquitetura: Oswaldo Arthur 
Bratke. Foto: Débora L ima. 
 

 

 
 
 

 
 

Porém não em todos os casos, como nos mostrou IRIGOYEN26, de forma muito 
interessante, em sua abordagem sobre esta ligação, que faz em seu trabalho “Da 
Califórnia a São Paulo: referências norte-americanas na casa moderna paulista 1945-
1960”, aonde relaciona projetos de vários arquitetos - Oswaldo Arthur Bratke, Rino 
Levi, entre vários outros – e busca semelhanças e precedentes nesta arquitetura 
californiana. 

O que nos parece também interessante destacar aqui é um novo ponto 
colocado por CUNHA27, sobre a influência deste programa na obra de Vilanova Atrigas 
do período.  

Artigas realizou uma viagem de estudos aos Estados Unidos entre 1946 e 1947 

e visitou projetos e arquitetos tanto na costa leste quando na costa oeste, o que 

marcaria muito a sua carreira.   
Neste artigo o autor trata do que esse chama de delimitação do espaço através 

de uma única cobertura28, e da projeção da sombra resultante, que esteve presente ao 

                                                
26IRIGOYEN, Adriana. Da Califórnia a São Paulo: referências norte-americanas na casa moderna paulista 1945-
1960. São Paulo, 2005. Tese (Doutorado). Curso de Pós-Graduação em Estruturas Ambientais Urbanas. 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – USP.  
27CUNHA, Marcio Cotrim. Mies e Artigas: a delimitação do espaço através de uma única cobertura. 
Arquitextos108.01 (Romano Guerra Ed. Ltda.). São Paulo, Portal Vitruvius, ano 09, maio 2009. 
28A imagem da cobertura única ao longo da cultura arquitetônica do século XX foi significativa, manifestando-se 
em diferentes contextos, programas e escalas através de distintas soluções e materiais; foi marcada, de um 
lado, por um forte caráter simbólico impregnado no conceito de abrigo, e de outro, pelo necessário avanço 
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longo de praticamente toda a obra desse arquiteto a partir de meados dos anos 1950, 
e que terá tido uma ligação com essa arquitetura da costa oeste americana. 

E, dessa maneira, passaria por alguns projetos norte-americanos do final dos 

anos 1940 e início dos anos 1950, nos quais os arquitetos se debruçaram na tentativa 
de redefinição da casa para uma classe média emergente do pós-guerra, e dentro 

deste contexto se inserem as Case Study Houses, que iriam ter seguidores, 
obviamente, no Brasil, e na arquitetura aqui desenvolvida. 

IMAGEM 38: Casa 
Baeta. 1956. São Paulo, São 
Paulo, Brasil. Arquitetura: João 
Batista Vilanova Artigas. Foto: 

Nelson Kon. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Segundo Artigas, em uma entrevista nos anos 1980, a partir da segunda 

metade da década de 1940: “[foi] necessário mudar a tipologia da casa paulistana. 
Tratava-se de modificar a divisão interna da casa da classe média paulista, que 

necessitava se atualizar em relação às modificações sociais que se processavam neste 
país”29 

 
Dando continuidade a estes argumentos, podemos considerar o projeto 

elaborado pelo casal Eames e E. Saarinen para a casa de número nove do programa 

Case Study House, publicado na revista A&A em dezembro de 1945. Hugo Segawa, 

em seu livro Arquiteturas no Brasil: 1900-1990 chamou a atenção para a possível 

influência deste programa na obra de Artigas. Segundo Segawa: “Não se deve 

                                                                                                                                                  
técnico que a acompanhou na medida em que se aumentaram as dimensões do projeto e a complexidade do 
programa. 
29CUNHA, op. cit. 



118$ TROCAS,$TRANSFERÊNCIAS,$DIÁLOGOS$E$OUTROS$CAMINHOS$
 

 

descartar, também, uma influência da visão ‘industrializável’ da arquitetura norte-

americana”30 

 

 À parte das possíveis questões vinculadas ao processo de industrialização dos 

componentes arquitetônicos, todo o programa da Case Study House nº9, incluindo a 
garagem – assim como no sistema prevalecente na obra de Artigas a partir da 

segunda metade dos anos 1950 – foi contido sob uma única cobertura, neste caso 
retangular, formada por quatro módulos com quatro pilares em cada uma de suas 
extremidades.31 

IMAGEM 39: The Entenza House/Case Study 
House #9. 1949. Pacific Palisades, Califórnia, 
USA. Arquitetura: Charles Eames e Eero 
Saarinen.  

 

 
 
 
 
 

 
Todas estas proximidades que estamos tentando fazer entre a arquitetura 

moderna brasileira desenvolvida no período com aquela produzida também na costa 
oeste dos EUA, e que efetivamente ocorreram, se encaixam plenamente no quadro em 
que estavam as cidades brasileiras naquela época, principalmente São Paulo, em 

função de seu perfil industrial, e que não poderiam desejar um modelo mais apropriado 

que os Estados Unidos, cuja presença ganha enorme visibilidades nestes anos, e sua 
penetração não se limita à área econômica, sendo que este processo de 
americanização atingiu, pouco a pouco, todas as esferas, e o american way of life 

irrompe nos novos bairros ajardinados da cidade. 
 

Impulsionados pela crescente relação da cidade com os Estados Unidos, 

alguns arquitetos de São Paulo sentem-se atraídos pelas novidades que chegam do 

                                                
30CUNHA, op. cit. 
31Para a relação entre a obra de Vilanova Artigas e o P.C.S.H. ver: COTRIM, Marcio. João Batista Vilanova 
Artigas: Doze casas paulistas, 1942 a 1969. Dissertação de Mestrado, Barcelona, ETSAB, 2002. 
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Norte. Revistas especializadas circulam entre os profissionais locais. Architectural 

Forum, Architectural Record, Pencil Points, Progressive Architecture e Arts & 

Architecture se convertem em fonte de inspiração e aprendizagem. Livros como Built in 

USA 1932-1944 ou Modern House constituem referências para uma geração que tenta 

abrir caminho em um meio dominado por arquitetos formados na tradição acadêmica. 

Também as revistas locais abrem espaço para a nova arquitetura americana.32 

 

Deste mesmo modo, alguns outros pontos importantes e relevantes a que 

também estiveram ao entorno do programa P.C.S.H. dentro da cultura arquitetônica 
brasileira podem ser aqui destacados: 

Em 1937, a revista da Escola de Engenharia do Mackenzie (São Paulo), publica 
um resumo de “New Building Art in California”, de Richard Neutra.33  

A exposição sobre arquitetura contemporânea na Califórnia, no San Francisco 
Museum of Art, que gera a publicação, na revista Time em 20 de abril de 1942, do 
texto intitulado “New California Architecture”, a qual os arquitetos brasileiros com 

certeza tiveram acesso.  
A publicação da 

casa da Rua 

Avanhandava, em São 
Paulo, de Oswaldo 
Arthur Bratke, de 1948, 
na revista Arts & 

Architecture, a mesma 
que havia criado o 
Programa Case Study 
Houses 3 anos antes.  
 
 
 

IMAGEM 40: Casa e estúdio do arquiteto na rua Avanhandava. 1945. São Paulo, São Paulo, Brasil. 
Arquitetura: Oswaldo Arthur Bratk 

                                                
32IRIGOYEN, Adriana. Wright e Artigas – Duas Viagens. São Paulo: Ateliê Cultural, 2002, p. 116.  
33O mesmo arquiteto publicaria, em 1948, no Brasil, o livro “Arquitetura social em países de clima quente”, e, 
segundo Hugo Segawa, foi o “único arquiteto estrangeiro nesses anos com uma publicação bilíngüe editada no 
Brasil”.  
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A também publicação do livro sobre as obras de Richard Neutra por Pietro 
Maria Bardi, em 1951, e a “intenção” de se fazer uma exposição sobre suas 
residências no MASP de São Paulo.   

A partir de 1950, um grupo de estudantes do Mackenzie (Carlos Millan, Jorge 
Wilheim, Luiz Roberto Carvalho Franco, Paola Tagliacozzo e Sidney Fonseca) inicia a 

publicação da revista Pilotis, que se tornará o principal instrumento de resistência dos 
alunos na defesa dos postulados da arquitetura moderna contra a atitude 
conservadora e intransigente do diretor da escola, Christiano Stockler das Neves. Um 
projeto de Richard Neutra é publicado nessa revista e ela é enviada para Neutra que 

inclusive parabeniza a publicação. 
A premiação de Craig Ellwood, autor da Case Study House nº16, na Bienal de 

Arquitetura de São Paulo de 1953.  
IMAGEM 41: Case Study 
House #16. 1951-1952. Bel 
Air, Califórnia, USA. Arquitetura: 
Craig Ellwood. Foto: Débora 
L ima.  

 

Todos estes 
pontos de ligação e 
trocas ocorridas foram 
importantes e tiveram, 

sim, desdobramentos em 
nossa arquitetura local. 

E, como resultado disso, é possível estabelecer certos paralelos entre a arquitetura 

residencial estadunidense e sua equivalente em São Paulo. E, “poder-se-ia dizer que 
essa relação é determinada por três elementos. Existe uma população de imigrantes 
enriquecidos, ávidos por um modelo próprio. A industrialização favorece a importação 

de novas tecnologias. E, por último, é evidente um sincero pragmatismo, como aquele 
que caracteriza os pioneiros de Chicago”.34  

Hoje, as casas do P.C.S.H., e outras projetadas por arquitetos que fizeram 
parte do projeto, alcançam valores altíssimos no mercado imobiliário americano, 
principalmente se considerarmos suas metragens, relativamente pequenas. 

                                                
34IRIGOYEN, Adriana. Wright e Artigas – Duas Viagens. São Paulo: Ateliê Cultural, 2002, p. 116. 
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1945: Visita de Richard Neutra ao Brasil 
O impacto do abrangente trabalho de Richard Neutra na arquitetura brasileira 

ainda está por ser devidamente estudado. Sabe-se, entretanto, que seus projetos 

habitacionais na Califórnia e sua atuação no Programa Case Study Houses eram 

conhecidos pelos arquitetos brasileiros atuantes no período. 
Richard Neutra é considerado uma das figuras centrais do movimento moderno 

em arquitetura.35 Em 1923, depois de anos de tentativas, finalmente emigrou para os 

EUA – como o fariam também vários outros arquitetos europeus – chegando 

inicialmente na cidade de Nova York, sendo que depois de 4 meses fixou-se em 
Chicago, onde se engajou em sua primeira experiência com construções de grande 

escala. 
IMAGEM 42: Lovell 

Health House. 1927-1929. 
Los Angeles, Califórnia, 

USA. Arquitetura: Richard 
Neutra. Foto: Débora 

L ima. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Seus esforços em encontrar o seu lugar no Novo Mundo, o fascínio pela 

metrópole moderna, o arranha-céu e os novos métodos de construção logo o 

conduziriam a um posto destacado na cena arquitetônica norte-americana.36 

 

                                                
35Em Viena foi aluno de Adolf Loos (1870-1933). Em 1914, sua educação foi subitamente interrompida pela 
Guerra, quando foi enviado ao front nos Bálcãs. Em 1918, depois que concluiu o curso em Viena com o 
armistício, transferiu-se para a Suíça e, em 1920, para a Alemanha, onde atuou em Luckenwald e Berlim, 
inclusive como colaborador no escritório de Erich Mendelsohn (1887-1953). Thomas Hines. Richard Neutra and 
the search for Modern Architecture. New York: Rizzoli, 2005; Arthur Drexler and Thomas Hines. The Architecture 
of Richard Neutra: from international Style to California Modern. New York: The Museum of Modern Art, 1982; 
Barbara Lamprecht. Neutra, 1892-1970: survival through design. Koln: Tachen, 2006. 
36LIRA, José Tavares Correia de. Richard Neutra, modernismo, tropicalismo e desenvolvimentismo: Aventuras e 
desventuras de um arquiteto estrangeiro na América Latina. Texto  elaborado para o projeto temático Fapesp 
“São Paulo: os estrangeiros e a construção da cidade”, 2011. 
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Em 1924, juntou-se a Frank Lloyd Wright em sua Taliesin East, em Wisconsin, e 
pouco depois transferiu-se para Los Angeles para trabalhar com seu compatriota e 
colega de faculdade Rudolph Schindler, a princípio em comissões de Wright e logo 

depois na sociedade independente Architecture Group for Industry and Commerce.  
Com Schindler, Neutra tomou parte do polêmico concurso de 1926 para a sede 

da Liga das Nações e, no ano seguinte iniciou, com a obra dos Jardinette Apartments, 
uma longa e intensa atividade projetual e construtiva nos EUA.  

Sua atividade naqueles anos estava tão sintonizada com a experimentação 
funcionalista europeia do período, que em 1932 ocupou um papel de destaque na 

famosa Exibição do MoMA, que apresentou pela primeira vez a sua obra nos EUA, ao 
lado das de Le Corbusier, Walter Gropius, Mies van der Rohe, entre outros, como 

manifestações pioneiras de um “estilo internacional” contemporâneo.  
Tomando parte dos Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna desde 

sua primeira edição em 1928, Richard Neutra foi eleito presidente do CIAM em 1944, 
quando a organização se transferiu para os EUA durante a guerra.37  

IMAGEM 43: Tremaine 
House.1947-1948. Santa Barbara, 
Califórnia, USA. Arquitetura: Richard 

Neutra. 
 
 

Os Tremaine haviam 
contratado Oscar Niemeyer para 
fazer o projeto de sua casa, mas 

mudaram para Neutra. 
 

 

 

 

 

Na época, ele já era um dos nomes mais respeitados do sistema mundial, 

profissional e intelectual, da arquitetura, reconhecido como autor de alguns dos 

projetos mais remarcáveis da arquitetura contemporânea, mestre primeiro de todo um 

estilo californiano que se tornara objeto de desejo das novas classes médias urbanas, e 

referência internacional de vanguarda, inclusive em suas fronteiras tropicais.38 

                                                
37MUNFORD, Eric; FRAMPTON, Kenneth. The CIAM discourse on urbanism, 1928-1960. Boston: 
Massachusetts Institute of Technology, 2000, pp. 142-149. 
38LIRA, op. cit.  
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Para Neutra, viajante que sempre foi, o pós-guerra assinala uma mudança em 
seus destinos habituais, quando ele dá início a uma longa aventura profissional na 
América Latina e em outras regiões subdesenvolvidas do planeta.  

 
O que talvez nos interesse diretamente seja a sua atuação como arquiteto a 

serviço do governo porto-riquenho em 1943-44, e a identificação da gênese de uma 

estratégia subsequente de afirmação do arquiteto estrangeiro no cenário internacional 

do pós-guerra, e no seu interior o lugar atribuído às passagens por cidades latino-

americanas, especialmente por São Paulo.39 

 

De modo que, pouco depois de sua experiência em Porto Rico, em 1945, 
embarca em um tour patrocinado pelo Departamento de Estado norte-americano pelo 
Equador, Peru, Bolívia, Argentina, Uruguai e também Brasil.  

Quando o Departamento de Estado dos EUA comissiona Richard Neutra para 
uma missão de cooperação cultural na América do Sul ele ainda era o presidente do 
seção norte-americana do CIAM.  

O estreitamento das relações entre arquitetura moderna e diplomacia oficial 
havia concedido à organização maior prestígio técnico e político no enfrentamento das 
tarefas da reconstrução junto a instituições internacionais como as Nações Unidas e a 
UNESCO.  

Não é irrelevante, aliás, que o projeto de suas sedes em Nova York e Paris, 
respectivamente, tenham sido entregues a importantes lideranças da agremiação 
como Le Corbusier, Alvar Aalto, Walter Gropius, Mies van der Rohe, Oscar Niemeyer, 
Jose Luis Sert, Eero Saarinem, Wallace Harrison, Lucio Costa, Pier Luigi Nervi, Marcel 
Breuer, Bernard Zehrfuss, Sven Markelius, Ernesto Rogers, entre outros.40 

 
Também o Birô de Assuntos Interamericanos, e instituições influentes como o 

Museu de Arte Moderna de Nova York haviam claramente substituído a União Pan-

Americana na definição de uma agenda continental de cooperação e intercâmbios 

culturais, o que incluía o patrocínio da arquitetura moderna. Não apenas Neutra, mas 

                                                
39LIRA, op. cit. 
40MUNFORD, Eric; FRAMPTON, Kenneth. The CIAM discourse on urbanism, 1928-1960. Boston: 
Massachusetts Institute of Technology, 2000, pp. 159-160. 
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outros arquitetos como Jaqueline Tyrwhitt, Walter Gropius e Kenneth Conant seriam 

privilegiados pelo Departamento de Estado dos EUA.41 

 

Na preparação de sua longa viagem através da região, Neutra contou com o 

apoio do Birô de Informações das Nações Unidas, tanto para entrar em contato com 
os escritórios diplomáticos latino-americanos nos EUA, como para organizar as 

recepções locais e coberturas de imprensa durante a viagem.42  
Cartas foram pessoalmente enviadas a profissionais e uma longa lista de 

contatos foi elaborada nos países a serem visitados. No Brasil: no Rio de Janeiro, os 

arquitetos Oscar Niemeyer, os irmãos Roberto e Henrique Mindlin; em São Paulo, o 

escritor Sergio Milliet e o arquiteto Rino Levi.  
A missão foi empreendida no início de outubro de 1945 e se estenderia até o 

final de novembro. No Brasil, ele visitou o Rio Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e 
Ouro Preto.43  

Em um país que ingressava em intenso processo de industrialização, e cuja 
arquitetura começava a ser internacionalmente aclamada, a visita de Neutra 
aparentemente assumiria um sentido menos evangelizador. Mas é evidente o 
entusiasmo que a produção local lhe suscitara. 

Em todo caso contou com enorme hospitalidade, particular, profissional e 
oficial. Em São Paulo ele foi recebido por Gregori Warchavchik, incluindo um grupo de 
elite da arquitetura no país, entre nacionais e estrangeiros, entre os quais Henrique 

Mindlin, Rino Levi, Daniele Calabi, Eduardo Kneese de Mello, Lucyan Korngold e 

Vilanova Artigas.  
No Rio, uma agenda oficial o aproximaria de instituições e autoridades – o 

prefeito da capital, o Ministro de Relações Exteriores, o embaixador dos EUA, o 
Instituto de Arquitetos do Brasil, a Escola de Belas Artes, etc. –, mas uma boa parte de 
seu tempo foi tomado pelas visitas a algumas das mais destacadas obras de 

                                                
41LIERNUR, J.F. Vanguardistas versus expertos: reconstrución europea, expansión norte-americana y 
emergencia del “Tercer Mundo”: para una relectura del debate arquitectonico en la segunda posguerra (una 
mirada desde America Latina). Block, n. 6, Buenos Aires, march 2004, p. 25.  
42UCLA/ Young Research Library/ Special Collections. Richard Neutra Papers: Correspondence. Box 1429, 
Folder 8: United Nations Information Office: Latin America; Directory Press, Periodical, Radio, News, Photographic 
Representatives: Latin America, May 1, 1945. 
43Outras fontes também se referem a visitas à Bahia, Pernambuco, Maranhão e a Amazônia. 
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arquitetos brasileiros como Oscar Niemeyer, Jorge Moreira, Lucio Costa, os irmãos 
Roberto, Burle Marx, Affonso Reidy entre outros.  

Em toda parte, nas visitas e palestras, no encontro com colegas de profissão ou 

em entrevistas na imprensa, o discurso de Neutra claramente se deslocara do elogio 
do planejamento para a ética e o compromisso social do planejador, oscilando entre 

“os requisitos sociais e comunitários” do projeto e “a responsabilidade social do 
arquiteto” ou a “arquitetura para o povo em geral.”44 

O papel estratégico atribuído a toda essa movimentação do arquiteto pelo 
continente pode ser verificada na extensa correspondência que trocou com políticos 

locais, lideranças profissionais e acadêmicas, editores, assim como com colegas 
arquitetos, artistas e estudantes dos mais diversos países. 

Suas oportunidades profissionais nos EUA não eram à época muito 
promissoras. Como o próprio Neutra observaria, a América Latina, que até então vinha 
sendo refreada pelas condições políticas, geográficas e econômicas adversas, tornara-
se uma nova fronteira a ser explorada. E tomando-se o atraso como vantagem, não 

era só um território a ser descoberto pelo especialista estrangeiro, mas tinha agora 
uma chance de “adquirir o desenvolvimento”.45 

 
O envolvimento em assuntos Interamericanos é, como dissemos, parte de uma 

estratégia profissional. No contexto do pós-guerra tornara-se uma espécie de elo 

político e financeiro com as redes de planejamento e desenvolvimento em escala 

continental.46 

 

Nos três dias que passou em São Paulo, Neutra visitou projetos e obras tidos 
por ele como “impressionantes”. Na área mais central, onde destacou o arranha-céu 

da biblioteca municipal, o cinema Excelsior, edifícios de apartamentos e escritórios, e 
nos bairros e arredores da cidade, desde algumas residências particulares projetadas 

                                                
44LIRA, José Tavares Correia de. Richard Neutra, modernismo, tropicalismo e desenvolvimentismo: Aventuras e 
desventuras de um arquiteto estrangeiro na América Latina. Texto  elaborado para o projeto temático Fapesp 
“São Paulo: os estrangeiros e a construção da cidade”, 2011. 
45NEUTRA, Richard. Arquitetura social em países de clima quente. São Paulo: Todtmann, 1948, p. 56. 
46LIRA, op. cit.  
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por Artigas, Rino Levi, Warchavchik, Rudofsky, Calabi até a usina hidrelétrica de 
Billings, o subúrbio de Interlagos e obras em Santos e no Guarujá.47 

Apesar da enorme distância que então separava os dois personagens naquele 

momento de sua trajetória, Warchavchik foi um dos grandes anfitriões de Neutra em 
São Paulo em sua viagem de 1945. Integrando a comitiva de mais de 20 autoridades 

públicas, arquitetos e urbanistas, registrou atentamente seu desembarque em 
Congonhas, e ofereceu-lhe uma recepção de arquitetos “interessados em cooperação 
interamericana”, diria Neutra, nos jardins de sua residência à rua Santa Cruz. 

Por mais que desempenhassem papéis muito diversos naquele momento de 

suas carreiras, “talvez o itinerário comum os tenha aproximado: ambos descendiam de 
famílias judaicas burguesas, urbanas e assimiladas, que se formaram arquitetos em 

uma Europa sacudida pelas crises do pós-primeira guerra, e que aportaram no Novo 
Mundo no mesmo ano de 1923 para pouco depois, ainda que por caminhos diversos, 
afirmarem-se como pioneiros do movimento moderno no continente americano”. 48 

A empatia entre os dois é evidente, tanto que pouco depois de retornar aos 

EUA Richard Neutra publicou dois artigos nas edições de maio e outubro de 1946 da 
Progressive Architecture, dando conta da obra recente de Warchavchik. Do outro lado, 
Warchavchik assinaria a introdução do livro Arquitetura Social em países de clima 

quente que Neutra publica no Brasil em 1948.  
Demonstrando pleno conhecimento das questões projetuais levantadas por seu 

colega austríaco-norte americano quando a realidade latino-americana se impôs em 

sua trajetória, nele reconhecia mais que competência técnica, sensibilidade artística e 
propósito social: “uma compreensão instintiva e uma extraordinária sabedoria dos 

homens e das coisas. [...] se, de longe, já era tão grande a sua influência sobre todos 
nós, que dizer do que foi a sua presença aqui”?49 

                                                
47UCLA/ Young Research Library/ Special Collections. Richard Neutra Papers: Correspondence. Box 1429, 
Folder 8: Report on Visit of South American Republics. By Richard J. Neutra, Architect and President, U.S. 
Chapter of CIAM. Undated. 
48LIRA, José Tavares Correia de. Warchavchik: fraturas da vanguarda. São Paulo: Cosac & Naify, 2011. 
49Gregori Warchavchik, “Introdução”, in NEUTRA, Richrad. Arquitetura social em países de clima quente. São 
Paulo: Todtman, 1948. O volume bilíngue foi traduzido para o português por Mina Klabin Warchavchik e 
Carmem de Almeida. 
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Curiosamente, afirma FRASER50, apesar de Warchavchik conhecer o trabalho 
de Neutra, este se mostra um completo ignorante acerca do Brasil e de suas prévias 
realizações no campo da Arquitetura, que somente vem a conhecer após essa visita.  

 
Se assim como Warchavchik, a imigração representara para Neutra um passo 

decisivo na sua afirmação como liderança de vanguarda no país de adoção, 

diferentemente dele sua trajetória revelaria uma mobilidade excepcional, sobretudo 

depois da 2a. Guerra Mundial. Enquanto o primeiro parecia cada vez mais enraizar-se 

na encomenda comercial e novas clientelas que emergiam em uma São Paulo em 

rápido processo de industrialização e urbanização, o segundo parecia oscilar entre a 

perda de espaço no mercado imobiliário norte-americano e o estabelecimento de uma 

escala global de intervenção, sobretudo em territórios subdesenvolvidos do 

commonwealth norte-americano, de colônias e ex-colônias europeias e nações 

independentes em franco processo de modernização. O capítulo brasileiro desta 

empresa parece inserir-se nessa direção, seja enquanto espaço dentre outros de 

possível ampliação de sua influência e clientela, seja como pólo estratégico de 

legitimação em toda uma franja tropical que nele reconhecia enfoques arquitetônicos 

afins à sua própria realidade, tanto na América Latina, como na África e mesmo na 

Ásia.51 

 

No Brasil sua obra teve grande impacto, a começar pela influência que suas 
residências térreas com jardins internos tiveram em muitas casas na capital paulista, 
principalmente.  

Na obra de Carlos Millan, podemos identificar isto com bastante clareza. Nos 

primeiros anos de atividade profissional, sem uma linha de trabalho definida e 

amadurecida, a obra de Millan mostra as influências dos seus estudos junto ao grupo 
do Mackenzie, como já comentamos. Se na Residência Érico J. Sirituba Stickel a 
referência direta é da Casa Hanna (1936) de Frank Lloyd Wright, na Residência Tomas 

                                                
50FRASER, Valerie. Building the New World: Studies in the Modern Architecture of Latin América 1930-1960. 
London, New York: Verso, 2000, p. 169. 
51LIRA, José Tavares Correia de. Richard Neutra, modernismo, tropicalismo e desenvolvimentismo: Aventuras e 
desventuras de um arquiteto estrangeiro na América Latina. Texto  elaborado para o projeto temático Fapesp 
“São Paulo: os estrangeiros e a construção da cidade”, 2011. 
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Marinho de Andrade (1952-1953) a referência é a Casa Kaufmann (1946) de Richard 
Neutra.  

 IMAGEM 44: Residência Andrade. 1952-1953. 
São Paulo, São Paulo, Brasil. Arquitetura: Carlos Millan.  
 

 
IMAGEM 45: The Kaufmann House. 1946. Palm Springs, Califórnia, USA. Arquitetura: Richard Neutra. Foto: 
Débora L ima.  
 

Porém, esta relação não é explícita neste projeto como o é na Residência 
Stickel. Millan mostra compreender a arquitetura além das influências estéticas, 
compreende o método de projeto e adota determinadas soluções em função de suas 

intenções funcionais e plásticas. 
 

A solução de volumetria e da planta em cruz com duas grandes paredes de 

pedra, que formam planos verticais de divisão das alas da casa assemelham-se com a 

concepção espacial do projeto de Neutra. Porém a arquitetura rigorosa e controlada de 
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Neutra não faz concessões naturalistas como paredes e embasamentos de pedra, 

preocupa-se com a reflexão do sol do deserto da Califórnia, evita os ventos 

predominantes e as tempestades de areia e emprega soluções estruturais que 

suportem terremotos. Com solicitações mais amenas e com uma tecnologia disponível 

menos sofisticada, o detalhamento e a especificação de materiais de Millan afastam-se 

de Neutra e aproximam-se de Breuer e Wright, com o uso de pedras, cerâmica e 

madeira. O sistema construtivo é tradicional com estrutura de concreto armado pintada 

de branco, alvenaria revestida com litocerâmica do lado externo, caixilhos de madeira 

também pintados de branco e laje de cobertura com beirais. As condições 

tecnológicas da construção civil em São Paulo não permitiam que se reproduzissem os 

exemplares da arquitetura industrializada no pós guerra, talvez não fosse a intenção do 

arquiteto, que mesclava nas obras diferentes influências procurando produzir uma 

arquitetura contemporânea dentro das condições brasileiras.52 

 

Esta é uma análise bastante interessante feita por Matera sobre como o 

arquiteto brasileiro “interpretou” as características de um projeto de um arquiteto 
estrangeiro para uma residência muito longe daqui e as implantou tentando se adaptar 
às especificidades locais.  

Na obra de Millan também podemos identificar nas soluções de implantação, 
ventilações cruzadas e proteção solar, relações com os cuidados de adequação às 
condições climáticas da arquitetura norte americana de Neutra, também propostas em 
seu livro “Arquitetura social em países de clima quente”. 

Um exemplo disso está na “Escola para Olivo Gomes” de 1952, cuja 
“implantação em blocos com jardim interno, salas de aula que se abrem para 

pequenos pátios que possibilitam aulas ao ar livre, detalhes de cobertura para 
ventilação cruzada sobre o forro de madeira, detalhes de proteções solares, 
inclinações de telhados em direção à calha central para melhor ventilação e 

aproveitamento da luz natural, e circulações em passagens abertas sob os beirais, são 

todas soluções presentes neste projeto e propostas por Neutra no livro.”53 

                                                
52MATERA, Sérgio. Carlos Millan 0 Um estudo sobre a produção em arquitetura. São Paulo, 2005. Dissertação 
(Mestrado). Curso de Pós-Graduação em Estruturas Ambientais Urbanas. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
– USP, pp. 147-148.  
53MATERA, op. cit., p.135. 
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Também, e como já dissemos, as casas-pátios projetadas em São Paulo por 
Rino Levi e Oswaldo Bratke apresentam nítida semelhança com os projetos de Richard 
Neutra. As residências Castor Delgado Perez e Paulo Nogueira Neto, projetadas por 

Levi e Bratke, respectivamente, são exemplos do nível de desenvolvimento 
arquitetônico residencial na cidade de São Paulo na década de 50. 

 
IMAGEM 46: Residência Castor Delgado Perez. 1958. São Paulo, São Paulo, Brasil. Arquitetura: Rino Levi, 
Roberto Cerqueira César e Luís Roberto Carvalho Franco. 

 
Os dois arquitetos, conscientes de que a casa urbana necessitava de 

privacidade e intimidade, passaram a projetar casas recuadas em relação à rua, 
fazendo fechamentos frontais e voltando o prédio para o interior do lote. Nesse 

momento, o pátio passa a ser um grande gerador das relações do interno com o meio 
externo da casa e seu entorno imediato. As paredes fechadas são substituídas por 
grandes vãos envidraçados e móveis, possibilitando a participação do pátio no cenário 

residencial. O partido composto por diversos volumes ou elementos de composição 
permite a adequação à topografia, estabelecendo relação visual com a paisagem. Os 

pátios intercalados aos volumes são ajardinados, trazendo a natureza para o interior da 
casa. 

Deste modo é possível fazer uma aproximação entre estas casas com as 

residências californianas de Richard Neutra, bem como com as residências bi-

nucleares de Marcel Breuer, outro arquiteto residente nos Estados Unidos na época e 
que irá influenciar a arquitetura residencial brasileira no período, e também o desenho 
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do mobiliário, através da primeira loja de móveis modernos de São Paulo, a Branco & 
Preto, que era uma sociedade dos arquitetos Miguel Forte, Jacob Ruchti, Plínio Croce, 
Roberto Aflalo, Carlos Millan e Chen Y Hwa, todos formados no Mackenzie entre o final 

da década de 40 e o início da década de 50, exceto o chinês Chen que era formado 
na Pennsylvania State University nos Estados Unidos.  

IMAGEM 47: Breuer House. 1938-
1939. Lincoln, Massachusetts, USA. 

Arquitetura: Marcel Breuer e Walter 
Gropius. 

 

Grupo este que iria, por 

muito tempo, se guiar justamente 

pelo trabalho de Levi e Bratke54, 
seus “mentores”, e, porque não 
dizer, pela trabalho dos 
arquitetos atuantes nos EUA no 
período.  
 

A visita de Richard Neutra ao Brasil em 1945 também resultaria na publicação, 
em 1948, do livro bilíngue fartamente ilustrado, reunindo os projetos do arquiteto para 
o programa de educação e saúde do governo de Porto Rico, além de alguns projetos 
habitacionais na Califórnia.55  

Um claro movimento de capitalização dessa experiência na América Latina e 
Caribe é flagrante em seus esforços de publicação livro em inglês e português. 

 
Para mim era um mistério a razão que o levara a publicar este livro sobre o 

trabalho em Porto Rico no Brasil e não ali onde atuara ou nos EUA. Contudo, sua 

correspondência com o editor alemão residente em São Paulo, Gerth Todtmann, é 

bem reveladora a esse respeito. O contrato entre Neutra e Todtmann foi estabelecido 

em janeiro de 1947, mas já no começo de 1946 ele parecia ter o livro em mente. Em 

uma carta para o editor da revista argentina Nuestra Architectura, enviada logo depois 

                                                
54Entender melhor em ARANHA, Maria Beatriz de Camargo. Rino Levi: arquitetura como ofício. Dissertação de 
mestrado. Orientadora Fernanda Fernandes da Silva. São Paulo, FAU-USP, 2003 e CAMARGO, Mônica 
Junqueira de. Princípios de arquitetura moderna na obra de Oswaldo Arthur Bratke. Tese de doutorado. 
Orientador Paulo Júlio Valentino Bruna. São Paulo, FAU-USP, 2000. 
55NEUTRA, Richard. Arquitetura social em países de clima quente. São Paulo: Todtmann, 1948. 
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de seu retorno a Los Angeles do tour sul-americano, Neutra anunciava a publicação 

“graças ao apoio de Gregori Warchavchik”, que conforme ele sugeria “estaria 

possivelmente interessado em cooperar com ele também em uma edição espanhola”.56  

 

Em paralelo, negociações estavam sendo firmadas com Pietro Maria Bardi para 

a organização de uma exposição da obra arquitetônica de Neutra no Museu de Arte de 
São Paulo, evento por ele considerado como importante para a divulgação do livro, 

assim como para a afirmação de seu próprio prestígio no meio brasileiro: 
especialmente se “tal exposição” não fosse apenas apresentada em São Paulo mas 
seguisse “para outras cidades – para toda a América Latina talvez”.  

A exposição, planejada para 1951, jamais viria a ser realizada, tendo sido 

publicado, todavia, também por Todtmann, uma espécie de catálogo de sua 
arquitetura residencial, que seria exposta no MASP.57 

No prefácio assinado por Bardi, percebe-se o papel didático e publicitário 
atribuído às iniciativas do museu e da arquitetura moderna como um de seus capítulos 
redentores: 

 
É por esse motivo que nosso Museu promoverá, este ano, um grande número 

de exposições de arquitetura, em proporções talvez jamais planejadas por qualquer 

outro museu existente: cumpre acostumar nosso público a saber ver a arquitetura e 

avaliá-la em multíplices aspectos, funções e caracteres. (...) Em nosso primeira 

exposição didática da historia da arte, damos farta documentação dessa excelência da 

arquitetura. Serviu aquela de preâmbulo às exposições que agora levaremos a efeito, 

apresentando os mestres contemporâneos, a fim de que possa o público medir o 

esforço realizado por poucos nos sentido de melhorar a habitação do homem, a cidade 

e o campo. Após a apresentação de duas bem estudadas e planejadas instituições 

hospitalares, devidas a Rino Levi e Roberto Cerqueira César, e após o curso efetuado 

por Oscar Niemeyer, eis agora a exposição de um dos mais límpidos arquitetos do 

mundo: Richard Neutra. (...) Possui Neutra a virtude de não desviar-se nunca do 

caminho do bom senso, de participar do denominador comum que é a inteligência 

                                                
56LIRA, José Tavares Correia de. Richard Neutra, modernismo, tropicalismo e desenvolvimentismo: Aventuras e 
desventuras de um arquiteto estrangeiro na América Latina. Texto  elaborado para o projeto temático Fapesp 
“São Paulo: os estrangeiros e a construção da cidade”, 2011. 
57BARDI, Pietro Maria. Neutra: Residências/ Residences. São Paulo: Todtmann & Cia, 1951.  



TROCAS,$TRANSFERÊNCIAS,$DIÁLOGOS$E$OUTROS$CAMINHOS! 133 
 

 

salvadora da humanidade, a inteligência comum, que se retira quando os homens 

fazem tudo o que podem para estragá-la. (...) Há nesse criador de habitações um 

entusiasmo ativo, que não é vago nem aproximativo, indeterminado ou abstrato, mas 

sim dirigido para uma finalidade inventiva e a estimulação de uma força controladora: 

fatos esses que correspondem a exigências de ordem moral. É o arquiteto um servidor 

de seus semelhantes; não um servidor passivo, mas, ao contrário, que sabe tornar-se 

útil, assumindo a responsabilidade das boas iniciativas, mesmo quando estas parecem 

exageradas à maioria.58 

 

Ainda que não tenha sido efetivamente realizada, para Neutra, a ideia da 
exposição parecia tanto mais favorável quanto poderia auxiliar na divulgação do livro, 

“não apenas em São Paulo, mas em todas as capitais da América do Sul e quem sabe 
até em museus de arte e universidades norte-americanas”. 

O impacto do livro de Neutra, apesar de pouco referido, parece ter sido 
significativo: veio a representar uma importante referência para a elaboração de 
projetos de edificações públicas, sobretudo para as redes de ensino, e essas ideias 
tiveram influência também no Brasil. 

A pesquisa de LOUREIRO e AMORIM59 confirma pelo menos um exemplo desta 
influência: o Instituto de Educação de Pernambuco, projeto dos arquitetos Marcos 
Domingues da Silva e Carlos Falcão Correia Lima, ganhadores de concurso público 
nacional, realizado em 1956.  

Os autores confirmam a importância do livro na fundamentação do esquema 
vencedor, da interpretação do problema à solução do conjunto. É no bloco destinado 

ao jardim de infância, no entanto, onde residem mais claramente as referências aos 

preceitos expressos no livro, inclusive com a introdução pioneira de salas de aula que 
se prolongam para um pátio exterior, através de portas pivotantes que se abrem 
horizontalmente, como recomendado por Neutra. 

Descobrimos na Library of Congress, durante pesquisa de campo em 
Washington D.C., um exemplar do livro, bem difícil de ser encontrado no Brasil.  

                                                
58BARDI, op. cit., pp. 10-14. 
59LOUREIRO, Claudia; AMORIM, Luiz. Por uma arquitetura social: a influência de Richard Neutra em prédios 
escolares no Brasil. Arquitextos020 (Romano Guerra Ed. Ltda.). São Paulo, Portal Vitruvius, janeiro 2002. 
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Na contracapa podemos verificar todos os nomes das pessoas envolvidas, 

inclusive Warchavchik e sua esposa Minna Klabin. As fotografias dos projetos de Los 

Angeles constantes no livro foram feitas por Julius Shulman, grande fotógrafo 
americano que em alguns anos registraria também a arquitetura moderna brasileira, e 

figura essencial na divulgação mundial do modernismo americano. 
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A introdução do livro, escrita por Warchavchik é reveladora da admiração que 
este nutria por Richard Neutra.  

 
Não seria muito fácil separar a biografia de Richard Neutra da história da 

arquitetura moderna; e, estudada de perto, como contribuição a êsse (sic) grande 

movimento inovador de uma técnica a serviço do homem contemporâneo, ela adquire 

uma fisionomia tôda (sic) própria, viva e palpitante... 

... Bem preparado pelos estudos politécnicos, consegue Neutra chegar a 

soluções inteiramente novas para os mais importantes problemas da nova arte de 

construir. O seu interêsse (sic) se prende a novos materiais, a sua utilização mais 

racional, a novos elementos técnicos, novos processos e novos métodos, e à sua 

aplicação às realidades sociais e economias, assim com ao clima e às necessidades 

diversas, tanto na cidade quanto nas regiões rurais em que seu trabalho se fixa. 

... Ante êsses (sic) problemas, Richard Neutra nos apresenta a sua concepção 

da arquitetura em harmonia com a época – uma arquitetura funcional, que se destina 

às necessidades humanas,  libertada de formalismos excessivos. 

No início de sua carrêira (sic), era muito reduzido o numero dos que, como êle 

(sic), procuravam soluções novas; além disso, estavam isolados uns dos outros por 

grandes distâncias, inclusive os do Brasil... 

O talento de Richard Neutra revela logo, em alto grau, a sua capacidade, a 

importância de sua contribuição para a arquitetura nova. Suas concepções são 

equilibradas, harmoniosas; sua compreensão humana se revela cada vez mais 

profunda. Essas qualidades tornam sempre mais fértil e original a sua obra. 

Em 1923, Richard Neutra fixou residência nos Estados Unidos. Tornou-se 

cidadão norte-americano, mas conservou suas qualidades de cidadão do mundo. 

Corrêra o globo, visitando a Ásia, a África, a Europa e as Américas, até 

conhecer bem êsses (sic) continentes e aprender a amá-los. Trabalhando, estudando e 

viajando em tantos lugares, acumulara vasta experiência, alargando o seu horizonte e a 

sua compreensão, como raras vezes acontece. Era ainda muito jovem quando foi 

admitido na intimidade de Louis Sullivan, de quem eram grande admirador. Depois, 

durante algum tempo fora assistente de Frank Lloyd Wright. A seguir, trabalhando em 

grandes escritórios norte-americanos, como os de Holabird e Roche, Neutra tem 

conhecido os mais variados aspectos da vida norte-americana. 

Dêsde (sic) 1925, quando passou a residir em Los Angeles, Califórnia, é fácil 

acompanhar a sua carreira ascensional, e sua crescente influência sôbre (sic) a nova 
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arquitetura. De Los Angeles, irradia-se por todo o país e pelo mundo a ação de Richard 

Neutra como urbanista, aquitéto (sic), criador de novos conceitos estruturais e teóricos  

e novos métodos de trabalho para as novas formas de arquitetura. Já em 1925, 

Gropius citava Neutra entre os pioneiros mundiais da arquitetura nova. 

Em 1929, Alfred Barr, diretor do Museu de arte Moderna de Nova York, então 

em organização, e que escreveu a apresentação da primeira grande exposição de 

arquitetura contemporânea, declarou: “Entre os arquitetos americanos, Richard Neutra 

é superado apenas por Frank Lloyd Wright em sua reputação internacional”. Quinze 

anos mais tarde, um júri nacional, nomeado pelo mesmo Museu, já uma instituição de 

grande importância cultural, selecionou dois trabalhos de Neutra, classificando-os 

como os melhores projetos arquitetônicos idealizados nos Estados Unidos. ‘Fortune”, 

provavelmente a mais importante e mais bem feita revista do hemisférios, dá a sua 

opinião: “Em 1934, Neutra aparece como a mais poderosa influência da nova 

arquitetura na América”, e continua: “êle (sic) nos falava de pre-fabricação, quando os 

outros ainda se ocupavam de vigas góticas!. 

... a atividade literária de Neutra, alcançando tôdos (sic) os continentes e 

traduzida em tôdas (sic) as línguas cultas do mundo, estimulando a opinião pública de 

muitos países, assim como a sua constante colaboração em numerosas revistas, tem 

esclarecido, guiado e interessado a milhares de pessoas, particularmente das novas 

gerações, muitas das quais nunca o viram pessoalmente mas são por êle (sic) 

influenciadas através da publicação e reprodução de seus estudos e projetos.  

Neutra ainda mais alargou sua influência, realizando conferências perante 

diversos e numerosos públicos, inclusive em centros culturais como Princeton, 

Columbia, Harvard, Yale e praticamente em tôdas (sic) as Universidades importantes, 

desde a Argentina até o Canadá, em países Europeus e no Japão.  

...  Além disso, êle (sic) tem participado de comissões para concursos nacionais 

e atuado como conselheiro do Departamento do Tesouro Norte-americano para a 

construção dos Correios dos Estados Unidos. Também foi nomeado conselheiro da 

“U.S. Housing” e da “Federal Public Housing Authorities”. Consultaram-no a “National 

Youth Administration” e vários govêrnos (sic) estrangeiros. Finalmente, dirige êle (sic) os 

estudos da “California State Planning Board” e participa como mêmbro (sic) da 

“Professional Standards Comission”.  

 

E assim, através desta descrição biográfica pela obra e vida de outra, 
Warchavchik continua a introdução do livro explicando sobre as técnicas construtivas e 
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experiência as quais Neutra vai incorporar, com majestade, ao tema a que se refere o 
livro. 

E conclui: 
Agora, tendo descrito ligeiramente o alcance e a expressão da personalidade 

de Neutra, não poderei deixar de acrescentar que êle (sic) não se limita ao plêno (sic) 

domínio de tôdos (sic) os recursos técnicos e nem aos seus tão proveitosos estudos a 

respeito das necessidades sociais; acima de tudo isso e através de uma sensibilidade 

artística incomum, paira uma compreensão instintiva e uma extraordinária sabedoria 

dos homens e das coisas. 

Em fins de 1945, tivemos o prazer de conhecer Neutra, quando da sua viagem 

às Américas do Centro e do Sul, organizada pelo Departamento de Estado dos 

Estados Unidos. 

Se, de longe, já era tão grande a sua influência sôbre (sic) tôdos (sic) nós, que 

dizer o que foi a sua presença aqui? Tivemos o enséjo (sic) de conhecer o homem 

simples e afetivo que êle (sic) é, irradiando aquela simpatia própria só dos sêres (sic) 

humanos cuja bondade profunda se manifesta em tôdas (sic) as ocasiões, ajudando, 

encorajando e admirando o trabalho criador de outros homens, sem, no entanto, 

jamais trair a si mesmo, e seguindo o seu próprio caminho. Nessa viagem, o arquiteto 

(sic) se transformou, diante de nossos olhos, num artista de fino senso plástico. Seu 

lápis criou pequenas maravilhas em seu album de desenhos. 

E com essa relevante figura da vida contemporânea, com algumas de suas 

idéias (sic) e alguns de seus trabalhos, que o leitor irá tomar conhecimento nas páginas 

que seguem.60 

 
Através dessas palavras pudemos entender vivamente como as trocas entre 

arquitetos de diferentes países, e nesse caso em particular entre um brasileiro e um 

arquiteto austríaco atuante nos Estados Unidos, podem ser compensadoras e 

importantes para o prosseguimento e encaminhamento de novas linguagens, o uso de 
novas técnicas, termos, conhecimento, enfim. Experiência que são capazes de 

provocar um impacto enorme em todos os envolvidos.  
Em 1959 Richard Neutra retornaria ao Brasil, convidado pelos organizadores do 

Congresso Internacional Extraordinário de Críticos de Arte, realizado no canteiro de 

                                                
60NEUTRA, Richard. Arquitetura social em países de clima quente. São Paulo: Todtmann, 1948, pp. 10-20.. 
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obras de Brasília, assim como no Rio de Janeiro e em São Paulo, de onde Neutra 
estendeu a viagem para Buenos Aires, La Plata, Córdoba e Rosário na Argentina.  

É verdade que suas encomendas na América Latina ao longo dos anos ainda 

surgem em grande medida ligadas à reputação do arquiteto de residências privadas 
bem projetadas e de acordo com os requisitos de isolamento térmico. 

 

1945-1950: A Modernidade no Deserto – Arquitetura Moderna em 

Palm Springs, Califórnia, USA 
Palm Springs, uma pequena cidade inserida no Vale de Coachella, na California, 

possui a maior concentração de Arquitetura Moderna americana de meados do século 
vinte. 

Desde a década de 1920, arquitetos modernistas visionários criaram elegantes 

casas modernas que abraçaram o ambiente do deserto. Os dramáticas arredores 
geográficas do Coachella Valley inspiraram uma estética de design no meio do século 
vinte hoje denominado “Desert Modernism”. 

Não pudemos passar incólumes a essa pequena cidade que tanto em comum 
tem com a nossa arquitetura moderna e que, invariavelmente foi tocada por nossa 
produção. 

                           
IMAGEM 48: Coachella Valley Savings and Loan, 1961. Palm Springs, California, USA. Arquitetura: E. Stewart 
Williams. Foto: Débora L ima. 
 

Notável por sua utilização do vidro, linhas limpas, os recursos naturais e 
manufaturados e espaços indoor / outdoor, o Modernismo do deserto evoca um estilo 
de vida de uma elegância simples e a informalidade. Influenciado pelos ditames da vida 
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no deserto e o clima intenso, o estilo cresceu do uso adaptativo dos arquitetos de 
materiais criativos, técnicas de construção modernas, novos tecnologias do pós-
guerra, e serviu uma entusiasmada e disposta clientela.61 

IMAGEM 49:  
Villa Alejo 

Condominiums. 1966, Palm 
Springs, California, USA. 

Arquitetura: Meyers & Koozin. 
Foto: Débora L ima.  

 
Arquitetos 

talentosos foram 
atraídos para o deserto 
de por conta do acaso 
e oportunidade. Eles 
criaram edifícios 
notáveis de todo o tipo: residenciais, comerciais, cívicos, religiosos, hotéis, escolas, 
centros culturais, etc.  

Arquitetos e empreendedores de Palm Springs da época incluem: Richard 
Neutra, John Lautner, Donald Wexler, Albert Frey, William "Bill" Krisel, Palmer e Krisel, 
Inc., William F. Cody, John Porter Clark, George e Robert Alexander, e E. Stewart 

Williams. 

IMAGEM 50: Edifício do 
Hospital da Lagoa. 1952-1958. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil. Arquitetura: Oscar Niemeyer. Foto: 
Débora L ima. 

                                                
61STERN, Michael. Julius Shulman: Palm Springs. New York: Rizzoli, 2008 
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IMAGEM 51: Oasis Office Building. Palm Springs, California, USA. Arquitetura: E. Stewart Williams. Foto: 
Débora L ima. 

 
IMAGEM 52: Frank Sinatra’s House. 1947. Palm Springs, California, USA. Arquitetura: E. Stewart Williams. 
Foto: Débora L ima. 
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1946-1947: Viagem de Vilanova Artigas aos Estados Unidos 
A viagem empreendida por João Batista Vilanova Artigas pelos Estados Unidos, 

bem na fase em que a cultura norte-americana ainda despertava o seu entusiasmo e 

decidido que estava a incorporar sua experiência à arquitetura moderna de São Paulo, 

é de extrema importância para o nosso entendimento das relações entre a arquitetura 
moderna brasileira e americana no período. 

É evidente o interesse do arquiteto, na fase embrionária de sua vida profissional, 

pelas novas manifestações da arquitetura americana, fato que iria ter relevância em seu 

trabalho permanentemente. Quando sai da Escola Politécnica da USP com o título de 
engenheiro-arquiteto62, Artigas é seduzido pela obra de Frank Lloyd Wright, não 

somente, mas pela arquitetura americana, em linhas gerais, que aparecia em livros e 
revistas da época.   

Anos mais tarde, como sabemos, já transformado em um ícone da 
modernidade paulistana, negaria com veemência toda relação com o “imperialismo”. 

  
A apreciação de Artigas a Wright distancia-se de formalismos e cópias: trata-se 

de uma interpretação seletiva e crítica dos princípios orgânicos, inteligentemente inter-

relacionados com valores da obra de outros mestres, como a pureza estrutural de Mies 

van der Rohe, e sob a égide de uma visão socialista. Sua crítica a Wright dá-se no que 

chama de “dionísico“ na obra deste, e a nível urbanístico, opondo-se veementemente 

ao caráter bucólico, “medieval“ da visão de Broadacre City.63  

 

Já a partir do final dos anos 1930 realiza em São Paulo pequenas residências64, 
nas quais sua busca por uma compreensão e desenvolvimento do pensamento 
wrightiano são legíveis, sendo que uma de suas principais preocupações no momento 

é a honestidade dos materiais, desencadeada, por um lado, por sua própria 
experiência como projetista e construtor, e por outro pela leitura de textos de Wright 
ou sobre ele.  

                                                
62Antes disso havia trabalhado também, como estagiário, no escritório Bratke e Botti, como tantos outros 
importantes arquitetos paulistanos o fizeram.  
63NEDELYKOV, Nina; MOREIRA, Pedro. Caminhos da Arquitetura Moderna no Brasil: A presença de Frank Lloyd 
Wright. Arquitextos018 (Romano Guerra Ed. Ltda.). São Paulo, Portal Vitruvius, agosto 2001. 
64Em parceria com Duílio Marone, com quem organiza uma empresa construtora, que funciona entre 1937 e 
1944.  
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Deste ponto de vista, é possível reconsiderar a ideia de pioneirismo de um 

período da carreira de Artigas que sempre foi ofuscado por sua obra madura. É a fase 

compreendida entre 1937 – ano de sua formatura – e de 1946, período em que viaja 

para os Estados Unidos sob o patrocínio da Fundação Guggenheim.65 

 
IMAGEM 53: Casa Rivadávia de Mendonça. 1944. São Paulo, São, Brasil. Arquitetura: Vilanova Artigas.  
 
IRIGOYEN (2002) cita a morada para a família Rivadávia de Mendonça – que inclusive foi publicada na edição 
dedicada ao Brasil de 1947 da Architectural Forum – apresentando uma semelhança conceitual marcante com 
a casa Sturges – visitada por Artigas em sua viagem – sendo que ambas foram construídas sobre uma ladeira e 

exploram a ideia de 
uma estrutura tipo 
“árvore” com 
generosas lajas em 
balanço 
 
 
 
 
IMAGEM 54: 
Sturges House. 
1939. Brentwood 
Heighs, California, 
USA. Arquitetura: 
Frank Lloyd Wright. 
Foto: Débora 
L ima. 
 

De modo que quando de sua viagem aos EUA tem a oportunidade de ver obras 
do grande arquiteto norte americano, além de entrar em contato com ex-membros da 

Bauhaus, recém-imigrados.  
 

                                                
65IRIGOYEN, Adriana. Wright e Artigas – Duas Viagens. São Paulo: Ateliê Cultural, 2002, pp. 120-121. 
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É lendária a viagem aos Estados Unidos que o arquiteto paulista, então com 41 

anos, realizou entre setembro de 1946 e novembro de 1947, sob os auspícios da John 

Simon Guggenheim Memorial Foundation, às vésperas da chamada Guerra Fria. Um 

episódio sobre o qual pairava uma névoa mítica apropriada para um retrato de um 

artista quando jovem. O álibi básico desta visita de reconhecimento era o ensino de 

arquitetura norte-americano. Instado a se aprofundar sobre seu objeto precípuo de 

interesse no MIT pelos que o acolheram, o irrequieto paulista logo se safou da modorra 

em Cambridge e saiu em turnê norte-americana, passando a maior parte de sua 

estadia percorrendo o país de costa a costa como um turista aprendiz. A convivência 

com o american way of life não demoveu a fé anticapitalista que povoou o discurso de 

maturidade de Artigas, mas renegar a influência norte-americana foi muito mais uma 

boutade de um ideólogo engajado que um arquiteto sensível à contribuição de um país 

que se tornou o exílio dourado dos luminares da arquitetura europeia do século XX.66 

 

Sua viagem só foi possível porque, como já assinalado, fazia parte da 

orquestrada campanha de incremento das relações culturais entre os EUA e seu 
principal sócio latino-americano, o Brasil, reforçado por um ativo intercâmbio cultural, 
que deu um destaque especial à arquitetura. Muitos brasileiros receberam bolsas de 
estudos na época, e Artigas incluía-se neste grupo, tendo sido beneficiado, em 1946, 
no auge deste idílio.67 

Irigoyen (2002) nos introduz ao plano de estudos que Artigas apresentara à 
Fundação Guggenheim, e ressalta que, dado seu caráter inédito, é de grande interesse 
sua transcrição completa. Opinião que dividimos com a autora:  

 
Os Estados Unidos representam no momento uma grande fonte para estudo e 

investigação em arquitetura, não só pelo que alguns de seus arquitetos já fizeram, 

como também porque tem atualmente quase que o monopólio dos grandes arquitetos 

do mundo. F. L. Wright, Walter Gropius, R. Neutra, somente para começar uma grande 

lista. A influência que estes mestres podem ter no desenvolvimento da arquitetura 

                                                
66SEGAWA, Hugo (prefácio) In IRIGOYEN, Adriana. Wright e Artigas – Duas Viagens. São Paulo: Ateliê Cultural, 
2002, p. 13.  
67A vinculação de Artigas ao Partido Comunista Brasileiro (PCB) – ao qual era filiado desde 1945 – não 
representa um impedimento para a concessão da bolsa de estudos, afinal a guerra fria e seu combate 
sistemático ao comunismo somente teria início em 1947. 
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americana, nós, brasileiros podemos julgar bem, lembrando, como frequentemente 

fazemos, o efeito no Rio de Janeiro da visita de Le Corbusier. 

Já em São Paulo, a minha cidade, as coisas têm-se passado de maneira bem 

diferente. Condições locais especiais têm dificultado maiores raízes para a arquitetura 

moderna. O que nos tem faltado, pretendo trazer da América. 

Para isso o sul dos Estados Unidos me parece a região ideal para pesquisa,  

dadas as condições de meio físico mais ou menos semelhantes. O controle dessas 

condições e as soluções particulares adotadas são generalizáveis? As solar houses de 

George Fred Keck, por exemplo, despertam particular interesse, especialmente quando 

prometidas para produção industrial. 

Esse estudo, entretanto, não deveria prender-se unicamente às soluções 

particulares que cada arquiteto ou grupo de arquitetos tenha dado, mas às 

determinantes culturais das soluções. O carpenter americano levou a arquitetura a 

resolver certos problemas de maneira diferente do pedreiro brasileiro. Até onde aquele 

auxiliou e sugeriu a industrialização enquanto este conservou o artesanato, e qual o 

caminho para, com a identidade de problemas, generalizar as soluções com os meios 

de que dispomos. Como fundir um elemento típico da cultura nórdica com outro de 

ascendência mediterrânea? Para alguns (Lucio Costa) esse é o escopo principal da 

arquitetura moderna no que tem de internacional. 

Espero que os estudos que eu venha a fazer tragam apreciáveis vantagens 

para a arquitetura brasileira. Em meu país trata-se justamente agora, da reorganização 

dos cursos oficiais de arquitetura. Nessa tarefa, e na de ensinar na minha universidade, 

poderia colaborar ajudando os arquitetos modernos de minha pátria, se pudesse juntar 

aos meus conhecimentos, a experiência que a América e os seus homens me 

pudessem proporcionar. A Universidade de São Paulo é interessada direta em meus 

estudos e providenciará a publicação do que eu julgar necessário.68 

 

Essa transcrição é muito significativa ao nosso objeto de estudo pois apresenta 

questões que pareciam não existirem dentre os arquitetos brasileiros no período, mas 
que estavam, sim, latentes, como o era o interesse por parte destes pela arquitetura 

americana, como demonstra Vilanova em suas colocações.  

                                                
68ARTIGAS, Vilanova. Plano de estudos In IRIGOYEN, Adriana. Wright e Artigas – Duas Viagens. São Paulo: 
Ateliê Cultural, 2002, p. 148. 
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Irigoyen, mais uma vez, reflete que, da leitura do projeto podem-se extrair 
algumas questões. “Em primeiro lugar, é óbvio que Artigas pretende estabelecer uma 
relação entre São Paulo e os Estados Unidos como contraponto ao monopólio Rio de 

Janeiro-França. Embora contrariamente à exclusividade da ascendência de Le 
Corbusier no affair carioca, reconhece que São Paulo é um lugar aberto a múltiplas 

influências, desde que possam adequar-se às condições locais. Com isso, confirma 
tanto a rivalidade existente entre ambas as cidades, como a reticência paulista em 
filiar-se a uma única corrente do Movimento Moderno. Tal contraposição com o Rio em 
termos de influência cultural desembocará em uma contradição moral.”69 

Artigas chega a Nova York em 28 de setembro de 1946, mas faz do MIT 
(Massachusetts Institute of Technology) sua base de operações. Tendo sido sugerido 

um período inicial de participação em seminários e aulas no MIT para estudar a 
arquitetura moderna americana, inverte a ordem e logo começa, já em novembro, sua 
viagem pelo país, com a intenção de conhecer as obras mais importantes, in loco, 
bem como as instituições de ensino de arquitetura mais importantes do país. 

Retornaria ao Instituto apenas no verão de 1947.  
De modo que, pouco depois de ter sido declarado “visitante do Instituto”, onde 

conhece Alvar Aalto, Walter Gropius, Carl Koch, Ralph Rapson, Gyorgy Kepes e 

Joseph Hudnut, Artigas inicia a sua empreitada.  
Em Nova York visita a Universidade de Columbia, sua Escola de Arquitetura e a 

Biblioteca Avery; na Carolina do Norte visita a Black Mountain College; na Florida 

conhece a Florida Southern College, em Lakeland, e em Scottsdale, Arizona, o Taliesin 
West – ambos projetos de Wright – aonde inclusive passa alguns dias em companhia 

do arquiteto. Em Los Angeles encontra-se com Richard Neutra que, sem dúvida, 
sugere os principais pontos de peregrinação da Costa Oeste, e cabe destacar aqui o 
interesse de Artigas pela arquitetura da Califórnia. 

Ainda vale mencionar os contatos estabelecidos por Artigas na viagem com 

William Wilson Wurster (Case Study House nº 3), Ralph Rapson (Case Study House nº 
4) e o próprio Richard Neutra (Case Study House nº 6 e nº 13). 

                                                
69ARTIGAS, op. cit., pp. 148-149.  
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Pelas imagens apresentadas no livro de Irigoyen (2002) e que são o seu álbum 
de viagens, o arquiteto visitou também obras de Philip Johnson, Edward Durell Stone, 
Carl Koch, Walter Gropius, Marcel Breuer, Bernard Maybeck, entre outros. 

IMAGEM 55: Gropius House. 1938. 
Lincoln, Massachusetts, USA. Arquitetura: 
Walter Gropius. 

 

 

 

 
 

 
 
 

Passando por muitos outros destinos, após, literalmente, cruzar o país de canto 
a canto, o arquiteto retorna ao MIT aonde transcorrem os últimos meses de sua bolsa, 
retornando ao Brasil em novembro de 1947. 

Muito deve ter visto, em muitas obras deve ter-se detido por uma período mais 
longo, ao registrar em fotografias o que conheceu, e muito apreendeu sobre a 
arquitetura que vinha sendo feita por lá. 

IMAGEM 56: Conger Goodyear House. 1938. 
Old Westbury, Long Island, USA. Arquitetura: 
Edward Durell Stone.  
 

 
Mas e o que ficou para a obra 

de Artigas desta viagem? As imagens 

feitas pelo arquiteto revivem sua visão 
de um país que, então, parecia 
admirar. No trabalho precursor de 

Irigoyen, no qual praticamente 
baseamos nosso texto, todas as obras do arquiteto analisadas pela autora foram 

realizadas por ele anteriormente à viagem. Nesse sentido, ela se pergunta: o tour 
representa a confirmação ou, talvez, o desencanto das ideias que havia abraçado no 
período 1937/1946? 
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O impacto da estadia americana na vida profissional do arquiteto nos faz 
acreditar que não foi somente a influência de Wright a marcar seus trabalhos, como 
também os contatos com os institutos de ensino americanos e a visita à tantas obras 

paradigmáticas que o arquiteto empreendeu.  
O plano de trabalho de sua bolsa de estudos já deixava claro que o arquiteto 

conhecia e também se interessava pelo trabalho de muitos outros arquitetos atuantes 
nos Estados Unidos, além de Wright. 

George Frederick Keck, por exemplo, com a utilização de plantas em meios 
níveis – que pode ser verificada em projetos como a Casa Rio Branco Paranhos (1943) 

e sua própria casa (1942) – e suas “casas-solares” – cuja espacialidade fluida com a 
possibilidade de produção em escala industrial –, já interessavam Artigas antes da 

viagem. E todos os várias arquitetos atuando em Chicago nessa época podem tê-lo 
influenciado.70 

Mas ainda pode-se notar a importância de Keck na obra de Artigas do final da 
década de 1950 quando “certas inovações incluídas nas ‘casas solares’ serão 

reelaboradas por Artigas na hora de transformar a moradia paulista. A fachada cega, 
as plantas em meios níveis e os tetos com lâmina de água merecem sua atenção.”71  

 
IMAGEM 57: Chicago solar Home. 1955. 
Chicago, Ilinois, USA. Arquitetura: Geoge 
Frederick Keck.  
 
 

Uma obra de Wright de 

1938, distanciada 
conceitualmente das Prairie 
Houses tão vinculas à Artigas, 

mas que chamou especialmente 
atenção quando de sua visita foi o 

Florida Southern College, em Lakeland. “Bibliotecas, salas de aula, capela, centro 
estudantil; todas as construções foram projetadas com expressivas estruturas de 
concreto armado, cujos pilares recebem um destaque que até então não era comum 

                                                
70GAND, Gary. Julius Shulman: Chicago Mid-Century Modernism. New York: Rizzoli International Publications, 
Inc., 2010.  
71IRIGOYEN, Adriana. Wright e Artigas – Duas Viagens. São Paulo: Ateliê Cultural, 2002, p. 151. 
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na obra de Wright. O motivo é retomado nas numerosas galerias e  passagens 
cobertas que tentam amenizar o clima da região, situada a sessenta quilômetros da 
cidade costeira de Tampa. O clima e a latitude de Lakeland podem se assemelhar aos 

de São Paulo. A imagem arquitetônica surpreende por sua analogia conceitual com 
certas experiências estruturais de Artigas, como o Ginásio de Guarulhos, de 1960.”72 

Ou mesmo o Ginásio de Itanhaém, de 1959.  

 
IMAGEM 58: “Carter, Walbridge, Hawkins Seminar Building – Florida Southern College”. 1938-1941. 
Lakeland, Florida, USA. Arquitetura: Frank Lloyd Wright. Foto: Débora L ima. 
 

 
IMAGEM 59: Ginásio de Itanhaém. 1959. Itanhaém, São Paulo, Brasil. Arquitetura: Vilanova Artigas e Carlos 

Cascaldi. 
 
Retornando ao Brasil, projeta nos anos 50 edifícios significativos, dentro do 

vocabulário “corbusiano“ da Nova Arquitetura Brasileira, porém com características 
muito distintas, enfatizando com suas lages de cobertura o caráter de “Abrigo“ de seus 
edifícios.  

                                                
72IRIGOYEN, op. cit., p. 156. 



TROCAS,$TRANSFERÊNCIAS,$DIÁLOGOS$E$OUTROS$CAMINHOS! 149 
 

 

A partir de 1960 a obra de Artigas atinge maturidade e independência de 
linguagem, e virá a profundamente influenciar toda uma geração de Arquitetos em São 
Paulo. 

Outra questão a ser colocada aqui é que a presença na obra de Artigas de uma 
contundente relação entre estrutura, delimitação espacial e expressividade põe em 

evidência parecenças com a produção, a partir de 1945, também de Mies van der 
Rohe. 

Esta suposta conexão – bem menos comum dentro da historiografia brasileira 
do que a estabelecida com Wright e Corbusier – é também proposta por Hugo 

Segawa, dando continuidade a seu argumento de uma possível influência da visão 
industrializável contida na arquitetura norte-americana do pós-guerra. Segundo ele, 

referindo-se à obra de Artigas: “Não se deve descartar, também, uma influência da 
visão industrializável da arquitetura norte-americana [...] em particular a obra de Mies 
van der Rohe – sintetizador da máxima da arquitetura como estrutura”.73 

Edson Mafhuz, sem a intenção de criar “uma teia de relações nacionais e 

internacionais que comprove afiliações e influências” em seu artigo “Transparência e 
sombra: o plano horizontal na arquitetura paulista”74, corrobora essa provável relação – 
acrescentando também a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha –, e ainda matiza a 

independência da produção brasileira na forma como isso ocorre: 
 

O que fica claro desde o primeiro exame dos projetos de Vilanova Artigas e 

Paulo Mendes da Rocha, talvez um dos seus aspectos mais interessantes, é que não 

estamos diante de transposições diretas de um procedimento projetual. [...], o que 

encontramos na obra de ambos são edifícios com personalidade própria, fruto de 

transformações e adaptações relacionadas a uma cultura muito diferente da norte-

americana. O que se vislumbra na obra dos dois arquitetos paulistanos é o 

desenvolvimento de uma série de temas essenciais que podem ser extraídos dos 

precedentes.75 

 

                                                
73SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil 1900 – 1990. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 
2002, p. 148.  
74MAFHUZ, Edson. Transparência e sombra: o plano horizontal na arquitetura paulista. Arquitextos, n. 79.01. 
São Paulo, Portal Vitruvius, dez. 2006 
75MAFHUZ, op. cit.  
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De fato, na segunda metade da década de 1940 Mies Van der Rohe já gozava 
de um grande prestígio como arquiteto, sobretudo nos Estados Unidos, para onde 
tinha se mudado em setembro de 1938. 

 Artigas passara também por Chicago durante sua viagem, em meados de 
1947, período em que já se tinham iniciado as obras do novo campus do Institute of 

Technology de Chicago; o certo é que em 1946 já estavam construídos o Alumni 
Memorial Hall e o edifício da Faculdade de Química.  

Nesse momento acontecia também a exposição no MoMA de New York 
organizada por Philip Johnson sobre o trabalho de Mies, na qual se deu a conhecer 

por primeira vez – através de uma maquete – a Casa Farnsworth.  
 

 
IMAGEM 60: The Farnsworth House. 1951. Plano, Ilinois, USA. Arquitetura: Ludwig Mies van der Rohe. 

 

Não se pode dizer se Artigas teve a oportunidade de voltar a New York (havia 
sido a quarta parada de sua trajetória pelo país) para ver a exposição, mas ao menos o 
trabalho de Philip Johnson – organizador da exposição e naquele momento o discípulo 

mais importante de Mies – já lhe parecia interessar, pois fotografou sua casa em 
Cambridge. 

Cunha76 propõe uma argumentação muito pertinente quando analisa o 
trabalhos dos dois arquitetos: Mies e Artigas. E levanta que, à parte da possibilidade 
de que Artigas conhecesse e ainda se interessasse pelo trabalho de Mies realizado a 

                                                
76CUNHA, Marcio Cotrim. Mies e Artigas: a delimitação do espaço através de uma única cobertura. 
Arquitextos108.01 (Romano Guerra Ed. Ltda.). São Paulo, Portal Vitruvius, ano 09, maio 2009. 
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partir de 1937 nos Estados Unidos, lhe chama especial atenção alguns dos projetos 
de Mies entre 1945 e 1969.77 

Edifícios que revelam a intenção de Mies por construir uma espacialidade 

diáfana e contínua, determinada por uma única cobertura sustentada através de uma 
estrutura vertical perimetral, posicionada fora dos fechamentos do edifício que, em seu 

conjunto de vigas e pilares, determina a imagem final destes projetos. A exposição da 
estrutura e da lógica com a qual foi concebida desvelou, por trás da clareza e 
simplicidade alcançada, um rigoroso conhecimento técnico, evoluído e experimentado 
ao longo da obra anterior do arquiteto. 

 
Essa descrição ampla e generalizável de parte da obra de Mies aproxima-se, ao 

menos de modo superficial, da estratégia inicial utilizada em grande parte dos projetos 

de Artigas a partir da segunda metade dos anos 1950: a definição de um contingente 

de área por uma cobertura sob a qual todo programa é livremente articulado em níveis 

intermediários e onde a estrutura, sem a interferência de outros elementos, assume o 

caráter expressivo do projeto. Portanto, mesmo conscientes de que no caso de Artigas 

por trás desta descrição simplificada ao máximo se escondam diferenças importantes 

em cada um dos projetos, serve para descrever casas, escolas, clubes e estações 

rodoviárias, abrangendo, assim como no caso de Mies, uma gama de programas 

díspares e de dimensões aparentemente incompatíveis.78 

 

E o autor continua sua análise, e por não querer permanecer no âmbito da 
superficialidade, vê a necessidade de assinalar ao menos duas questões que delimitam 
semelhanças e diferenças, e que matizam aspectos importantes entre ambas as 

obras. 
 

Nos projetos de Artigas depois de 1956 prevaleceu a utilização do concreto 

armado in loco; nos de Mies, com uma evidente anterioridade, prevaleceu a partir da 

década de 1930 a utilização de estruturas metálicas industrializadas. Por trás desta 

evidente e importante diferença esconde-se uma atitude que em essência os 

                                                
77A Casa Farnsworth (1951), o Teatro Nacional de Mannheim (1952-53), o S.R Crown Hall (1950-69), a Casa 
50x50 (1950-51), o Centro de Convenções de Chicago (1953), o edifício administrativo do Run Bacardi em 
Cuba (1957), o Museu Georg Schäefer, em Schweinfurt (1960-1961) Galeria Nacional de Berlim (1962-68).  
78CUNHA, op. cit. 
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aproximam: a eleição de materiais condizentes com a realidade técnica local, tanto no 

que diz respeito a questões orçamentárias como tecnológicas e construtivas. Se 

considerarmos a prevalência da obra de Mies – depois de 1937 – nos Estados Unidos, 

a escolha dos materiais, nos dois casos, se insere numa possível tradição moderna 

local. Ao se aceitar esta constatação – a diferença de material como uma forma de 

aproximação conceitual –, as diferentes soluções formais alcançadas são legitimadas 

por se tratarem de respostas associadas à técnica e ao material correspondente. 

Portanto, ao sobressaltarem-se os aspectos formais de cada componente estrutural, 

revelam-se estratégias similares.  

 

Contudo, é fundamental perceber que no interior destes edifícios essa 
semelhança resulta espacialmente diferente. 

A relação entre as áreas externas e internas prefiguradas pelas coberturas 
descobrem a outra diferença importante entre os dois arquitetos. A permeabilidade 
entre interior/exterior nos projetos de Mies é controlada por um embasamento prévio, 
submetendo-a a uma limitação geométrica física, atribuindo a estes projetos – casas 
ou museus – o caráter de templo. Essa relação é mediada por uma plataforma, um 
embasamento criado onde o usuário deve, por meio de escadas ou rampas, tomar 
consciência de que acede antes de ultrapassar a linha imaginária da cobertura e as 
paredes envidraçadas.  

No caso de Artigas, e tomando como exemplos os projetos da FAU-USP 
(1962-1969), da Escola de Utinga em Santo André (1962) e do Ginásio Itanhaém 

(1960-61), a consciência de aceder ao edifício se dá já no seu interior – tornando a 

transição mais sutil e prolongada ao máximo – onde numa situação idealizada, já sob a 
cobertura, o usuário percebe ter deixado o espaço publico da rua e tem a opção de 

subir ou descer através de rampas e/ou escadas.79  
 

                                                
79CUNHA, op. cit. . 
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IMAGEM 61: “FAU-USP”. 1962-69. São Paulo, São Paulo, Brasil. Arquitetura: João Batista Vilanova Artigas. 

Foto: Cristiano Mascaro. 
 

1947: Projeto de Oscar Niemeyer para a residência Burton-Tremaine, 

Santa Bárbara, Califórnia, USA 
Nunca foi fácil o relacionamento de Oscar Niemeyer com a América do Norte. 

Por outra parte, a “dinâmica” da cultura brasileira esteve sempre mais voltada para a 
Europa, cujos centros metropolitanos geraram os modelos válidos da modernidade 
assumidos pelos arquitetos ao longo do século 20. 

De modo que foi sempre muita complexo o vínculo de Niemeyer com os 
Estados Unidos, onde - não deixa de ser curioso - participou da construção de três 
edifícios. O primeiro deles foi o pavilhão do Brasil para a Feira de Nova York (1939).  
Houve ainda a sede da ONU (1947) e também a Residência Strick em 1964. 

Mais houve um outro projeto, não construído, que ligaria Niemeyer aos Estados 
Unidos. 

Aproveitando a presença do mestre brasileiro em Nova York por vários meses, 

em 1947, quando da elaboração junto ao grupo de trabalho internacional para o 

projeto do Edifício-sede das Nações Unidas em New York, o rico financista Burton 
Tremaine solicitou-lhe o projeto de uma casa em Santa Bárbara, na Califórnia.  
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IMAGEM 62: The Burton Tremaine House. 1947. Santa Barbara, Califórnia, USA. Arquitetura: Oscar Niemeyer 

e Burle Marx. 
 

O terreno situava-se em uma alta plataforma na beira do oceano Pacífico, com 
uma vista extraordinária para a paisagem marítima.  

 
Aqui Niemeyer continuou as articulações linguísticas que começara na 

Pampulha, estabelecendo um diálogo entre a herança racionalista dos volumes puros e 

a liberdade plástica das formas sinuosas que iriam caracterizar a sua produção 

posterior. Separou radicalmente as funções públicas e privadas. Em um retângulo 

colocado sobre pilotis, paralelo ao oceano, situou os quartos, protegidos por uma 

varanda com as empenas inclinadas para permitir a entrada controlada do sol no seu 

espaço aberto.80 

 

Niemeyer tinha começado a utilizar essa solução na residência Prudente de 

Morais Neto, no Rio de Janeiro (1944), e depois a aplicaria nos projetos em 
Diamantina, MG. A circulação horizontal dos quartos se desenvolve em uma galeria 
protegida por uma fachada de brises, com um espaço central aberto onde fica a 

escada principal. Com essa distribuição, como aparece nos riscos de estudo da casa, 
garante-se o controle solar e a ventilação cruzada nos quartos, além de direcionar as 

visuais para o oceano. 
Entretanto, a parte mais original da residência aparece na extensa laje curvilínea 

que prolonga o espaço livre dos pilotis (lembrança da Casa do Baile, na Pampulha, e 
antecedente da cobertura da Casa das Canoas), que contém as salas de visita e de 
                                                
80SEGRE, Roberto. O sonho americano de Oscar Niemeyer, Le Corbusier e as Américas In Revista aU, edição 
165, dezembro de 2007. 
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jantar, e a área de lazer ao redor da piscina, permitindo a percepção da paisagem 
marítima.  

 
       IMAGEM 63: Casa de Baile. 1943. Belo 

Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Arquitetura: Oscar Niemeyer. Foto: Débora L ima.  

 
IMAGEM 64: Casa das Canoas. 1951. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil. Arquitetura: Oscar Niemeyer. 
Foto: Débora L ima. 
 

Com essa solução, a introversão da vida privada era contraposta à dinâmica 
hedonista do espaço público, caracterizado pela sua continuidade e ao mesmo tempo 
pela identificação, com painéis divisórios, das particularidades ambientais das 

diferentes funções. O acesso é identificado por uma laje em balanço, e três abóbadas 

(referência à Igreja de São Francisco do complexo da Pampulha) definem a cobertura 
dos carros.  

As curvas livres da vila à beira-mar são comparadas com as de Hans Arp em 

Painting toward architecture (1948) de Hitchcock e com as da vila Savoye na mostra 
do MoMA “From Le Corbusier to Niemeyer: 1929/49”, pouco antes de Stamo 
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Papadaki se engajar na primeira monografia sobre a obra de Oscar, “The Work of 
Oscar Niemeyer”81, em 1950.  

O projeto não foi realizado, não se sabem as razões. Mas como teria sido 
recebido, e quais desdobramentos esta “Pampulha californiana” teria na produção 

local?  
 

1954: Jonh Peter Interviews, USA  

John Peter (1917-1998) foi o “modern living editor” das revistas Look e Life e 
repórter de rádio e televisão para a CBS e a NBC. Por muitos anos foi o chefe de sua 

própria empresa de consultoria em publicações em Nova York, com clientes nos 
Estados Unidos e Europa. 

Fitas e fotografias incluídas na “John Peter Collection”, que hoje faz parte dos 
arquivos da Library of Congress, foram utilizados no seu livro “A História Oral da 
Arquitetura Moderna: Entrevistas com os maiores arquitetos do século XX” (The Oral 
History of Modern Architecture: Interviews with the Greatest Architects of the Twentieth 
Century82), publicado em 1994.  

Fotos também foram utilizados no livro “Mestres da arquitetura moderna” 
(Masters of Modern Architecture)83, de 1958.  

A Coleção consiste de transcrições das entrevistas e fotografias usadas por 
John Peter em seus livros sobre os arquitetos do século 20.  

Arquitetos que estão particularmente bem representados nesses materiais 

incluem Buckminster Fuller, Walter Gropius, Philip Johnson, Louis Kahn, Le Corbusier, 
Mies van der Rohe, Richard Neutra, IM Pei, Eero Saarinen, Minoru Yamasaki, e Frank 
Lloyd Wright. 

Ao pesquisar nos arquivos da coleção descobrimos que John Peter não 
entrevistou somente Oscar Niemeyer, como pensávamos, mas também outros três 
arquitetos brasileiros: Affonso Eduardo Reidy, Marcelo Roberto e Oswaldo Arthur 

Bratke. 

                                                
81PAPADAKI, Stamo. The Work of Oscar Niemeyer. New York: Reinhold, 1950. 
82PETER, John. The oral History of Modern Architecture – Interviews with the Greatest Architects of the Twentieth 
Century. New York: Harry N. Abrams, 1994. 
83PETER, John. Masters of modern architeture. New York: G. Braziller, 1958. 
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Como sabemos, a presença de projetos brasileiros em publicações 
especializadas na Europa e nos EUA tornou-se comum nos anos 40 e 50. 

Em Masters of Modern Architecture, livro publicado nos EUA e que seria muito 

popular no final da década de 1950, são apresentadas obras de 38 arquitetos de todo 
o mundo, dentre os quais: quatro da Itália, um da Espanha, três do Japão, dois da 

França e cinco do Brasil. 
A metodologia que John Peter utilizou para definir quais seriam os “mestres” a 

serem incluídos no seu livro é um indício de como as trocas entre os arquitetos de 
diferentes nacionalidade foram fundamentais. 

Ele faz um panorama histórico da arquitetura moderna não a partir dos fatos e 
dos processos, mas a partir dos arquitetos, dos profissionais, que foram a base da sua 

pesquisa. 
Envia, então, formulários impressos para todos os escritórios e arquitetos 

americanos cadastrados no AIA (American Institute of Architects) e propõe a pergunta: 
Quem são os mestres da arquitetura moderna?  

Muitos respondem: Gropius, Mies Van der Rohe, Wright, como se esperava. 
Dentre tantos modernistas, vários representantes da arquitetura moderna no Brasil são 
“votados”, no total 16 são brasileiros.  

A partir dai John Peter passa a entrevistar uma série deles. No documento 
abaixo, que faz parte do acervo “Transcripts and Photographs from the John Peter 
Collection”, vemos a lista desses arquitetos, e os quatro brasileiros citados. 

Escutar esses arquitetos respondendo perguntas como: How did you happen 
to became an architect? What is your architectural philosophy? What is the future of 

architecture? What are the most important influences in your work? é um fato revelador 
dos principios arquitetônicos defendidos por esses grandes mestres da nossa 
arquitetura brasileira, no ano de 1954,  e indicam o quanto eles estavam integrados 
inteiramente ao discurso do movimento modern mundial. 

Em anexo inserimos a trascrição destas entrevistas, bem como os arquivos 
com os áudios digitalizados especialmente para esse trabalho, ou seja, inéditos até 

aqui. 
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1957-1962: O projeto de Mies Van der Rohe para o Consulado 

americano em São Paulo 
Em 1957, como se sabe, realizou-se em São Paulo, a IV Bienal de Arte. Mies 

van der Rohe, Marcel Breuer, Kenzo Tange, Phillip Johnson, Francisco Beck, Jacob 
Mauricio Ruchti e Mario Glicério Torres foram os arquitetos convidados para compor o 
júri que selecionaria os melhores projetos apresentados na Exposição Internacional de 

Arquitetura.  
Entretanto, como nos relata GALEAZZI84, segundo a ata publicada na revista 

Acrópole nº 227 de 1957, aonde estão divulgados os profissionais premiados, o nome 
de Mies van der Rohe não está relacionado entre aqueles já referidos, responsáveis 
pelas menções. 

Desconhecidos os motivos da provável ausência deste nas atividades que lhe 

haviam reservado na Bienal, sabe-se que o arquiteto esteve em São Paulo para visitar 
o terreno onde projetaria o edifício do Consulado dos Estados Unidos. Projeto este 
que, por razões ainda desconhecidas, não foi construído. 

Como se pode comprovar na nota publicada por Philipp Lohbauer na revista 
Acrópole nº 230 de dezembro de 1957, e também transcrita por GALEAZZI: “Esteve 
em nosso meio, durante poucos dias, o ‘Pai da Arquitetura Moderna’ – Mies van der 
Rohe. Veio ele para estudar o local para projetar a nova Embaixada dos Estados 
Unidos em São Paulo, que será localizada na av. Paulista. (...) Contou-nos que com 
frequência lhe pedem que faça conferências sobre arquitetura. Sempre rejeita os 
convites. ‘A língua do arquiteto’, afirma, ‘é o lápis, a obra deve falar por ele. Existe uma 
arquitetura só, a boa, a qual é, porém uma arte, o resultado de um processo específico 
de desenvolvimento lógico, processo esse que deverá evoluir do complicado e difícil 
para a última perfeição do simples, do sóbrio, do puro’.” 

Sobre o seu ensino, desde quando dirigia a Bauhaus, até o trabalho que até 
então desenvolvia na ITT (Ilinois Institute of Technology)  em Chicago, Mies explica ao 

entrevistador: “Em nossa escola não projetamos, não fazemos projetos. 
Desenvolvemos nos primeiros quatro anos um ‘curriculum’, para, estudados todos os 
elementos estruturais, todas as condições específicas de uma obra, resolvidos todos 
                                                
84Conhecer detalhadamente o projeto não construído do Consulado em GALEAZZI, Ítalo. Mies van der Rohe no 
Brasil. Projeto para o Consulado dos Estados Unidos em São Paulo, 1957-1962. Arquitextos056 (Romano 
Guerra Ed. Ltda.). São Paulo, Portal Vitruvius, janeiro 2005.  
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os problemas particulares e inerentes à arte de construir (não de projetar), alcançar no 
quinto ano a composição de todos estes elementos, da qual deverá resultar a 
arquitetura pura com toda a sua beleza das proporções e da expressão limpa do seu 

destino”.85 
O terreno destinado ao Consulado correspondia a uma parcela urbana na 

Avenida Paulista delimitada pelas ruas Itapeva e Rio Claro. Levantamentos 

aerofotogramétricos de 1968 indicam que até finais dos anos sessenta, não existiam 
edifícios construídos na área.  

GALEAZZI nos explica que, no volume 17 dos Arquivos Garland Mies van der 
Rohe do Museu de Arte Moderna de Nova York, estão publicados uma série de 

croquis, anotações e documentos técnicos, referentes ao projeto de 1957 do arquiteto 
para o consulado dos Estados Unidos em São Paulo. O projeto, como se sabe, não foi 
construído, mas na relação de documentos pesquisados estão apresentadas plantas 
executivas, o que indica que o projeto chegou a etapas de finalização já em 1960. 

No texto de apresentação que antecede o  catálogo de desenhos, escrito por 
Fran Schulze, editor responsável pelos Arquivos, observam-se algumas incongruências 
quanto às imagens selecionadas para ilustrar o que seria a versão final do projeto. As 
pranchas não pertencem ao mesmo jogo, isto é, as propostas se distanciam em um 
ano já que as informações especificadas nos selos, indicam datas de 1959 e de 1960 
e, efetivamente, o material gráfico não corresponde à mesma versão se organizarmos 
segundo a ordem descrita no índice do catálogo. Além disso, estão relacionados 

desenhos do projeto executivo da 
versão definitiva que não 
correspondem aos primeiros 

anotados. 
 
 
 
 
IMAGEM 65: Projeto para o Consulado 
dos Estados Unidos. 1957-1962. São 
Paulo, São Paulo, Brasil. Arquitetura: Mies 
van der Rohe. Maquete – Projeto não 
construído.  

                                                
85GALEAZZI, Ítalo. Mies van der Rohe no Brasil. Projeto para o Consulado dos Estados Unidos em São Paulo, 
1957-1962. Arquitextos056 (Romano Guerra Ed. Ltda.). São Paulo, Portal Vitruvius, janeiro 2005.  
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No entanto, a falta de correspondência relativa à seleção de imagens, as quais 
foram identificadas depois de uma organização prévia de todo o catálogo, são 
esquecidas para que toda a atenção seja dirigida ao estudo do projeto arquitetônico, 

que está bem apresentado numa sequência de imagens que incitam ao entendimento 
das fases do projeto e à identificação das características inerentes às obras de Mies 

van der Rohe, que realizou uma série de croquis preliminares para o projeto do 
Consulado, em que trabalha e estuda diferentes sistemas estruturais. Organiza as 
funções conforme número de plantas e estrutura. Desenha fachadas e croquis 
perspectivos nos quais identificam-se diferentes tipologias. É importante observar que 

nestes croquis podem ser reconhecidos outros projetos que Mies desenvolvia 
paralelamente ou que já tinha trabalhado antes. 

 
 A questão da originalidade é, portanto, irrelevante desde o ponto de vista da 

concepção moderna: não se trata de obter produtos novos, senão de construir objetos 

genuínos, cujos atributos formais, deem conta ao mesmo tempo de sua estrutura visual 

e de seu programa. Artefatos que resolvam suas contradições internas por meio da 

síntese da forma, estabelecido em ordem que estruture o projeto, sem violentar as 

lógicas particulares dos elementos que o constituem.86 

 

E para a Arquitetura Moderna Brasileira? Qual foi a contribuição deste projeto 
de Mies, num período em que a arquitetura brasileira – sobretudo a paulista – 
apresentou seus melhores frutos? 

O que é importante ressaltar é que o grande arquiteto representante do 
modernismo internacional esteve envolvido por um bom tempo em um projeto para o 
Brasil, pelo menos entre o período de desenvolvimento do trabalho, que foi de 1957 a 
1962. O projeto executivo é de junho de 1960, permanecendo a incógnita sobre o que 
aconteceu nos dois últimos anos. 

É importante ressaltar que muitas técnicas construtivas aplicadas aqui foram 

adaptadas às circunstâncias brasileiras sob vários aspectos – tecnologia, indústria, 
economia, cultura, etc. –, o que, de certa forma, foi importante para conferir 

                                                
86GALEAZZI, Ítalo. Mies van der Rohe no Brasil. Projeto para o Consulado dos Estados Unidos em São Paulo, 
1957-1962. Arquitextos056 (Romano Guerra Ed. Ltda.). São Paulo, Portal Vitruvius, janeiro 2005. 
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particularidades a estes projetos brasileiros, prontamente reconhecidos 
internacionalmente.  

Como sabemos é muito conhecida e analisada a presença de Le Corbusier 

sobre a arquitetura brasileira. A de Mies van der Rohe, outro grande mestre do século 
XX, é escassamente mencionada na historiografia da nossa arquitetura, apesar de que 

sua influência, principalmente em São Paulo, já estava mais do que estabelecida desde 
o final da década de 40, início da década de 50. 

 
Uma possível explicação se prende ao fato de que a influência do maestro 

alemão é mais difícil de identificar, pois opera fundamentalmente de modo abstrato, ao 

nível dos princípios e das estruturas formais, enquanto a influência corbusiana, embora 

também contenha um componente abstrato, vai além dos esquemas distributivos e 

soluções estruturais e se caracteriza também pela utilização de muitos dos elementos 

que configuram a aparência dos projetos do arquiteto franco-suíço.87 

 
IMAGEM 66: Lake Shore Drive. 1949-1951. Chicago, Ilinois, USA. Arquitetura: Ludwig Mies van der Rohe. 
Foto: Débora L ima.  
 

                                                
87MAHFUZ, Edson da Cunha. Ordem, estrutura e perfeição no trópico – Mies van der Rohe e a arquitetura 
paulistana na segunda metade do século XX. Arquitextos057.02 (Romano Guerra Ed. Ltda.). São Paulo, Portal 
Vitruvius, ano 05, fevereiro 2005.  
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É conhecida a quantidade de projetos realizados por arquitetos brasileiros entre 
as décadas de 50 e 60 em que se pode reconhecer um diálogo com certas 
características presentes nos projetos deste arquiteto e sua “visão industrializável”88, 

mesmo em um país economicamente e principalmente tecnicamente deficiente nesse 
sentido. De modo que hoje já é corriqueiro se ouvir referências aos miesianos, 

principalmente paulistas.  
O interessante trabalho de Ferroni, intitulado “Aproximações sobre a obra de 

Salvador Candia” 89, por exemplo, observa a obra desse arquiteto em função de alguns 
critérios específicos – relação do edifício com o contexto urbano, a coerência formal e 

aspectos construtivos –, justamente a partir de uma clara e assumida influência 
exercida pela obra de Mies van der Rohe – em especial a realizada durante seu longo 

exílio nos Estados Unidos – sobre a sua obra.  
O autor chega a mencionar que a obra de Candia “procura ainda estabelecer 

uma interlocução com a arquitetura moderna produzida nos Estados Unidos no 
segundo pós-guerra, notadamente a realizada pelos arquitetos da Bauhaus, como 

Breuer, Gropius e Mies van der Rohe”90, mas acreditamos que a relação estabelecida 
de uma forma mais orgânica se dê apenas com o último. 

No grupo dos arquitetos mackenzistas, do qual Salvador Candia fazia parte, o 

mesmo autor detecta uma interessante propensão ao trabalho colaborativo, com a 
pouca incidência de trabalhos individuais, uma vez que os projetos são quase sempre 
assinados por dois, três ou mais arquitetos. Tal propensão talvez explique também a 

maleabilidade com que se portam tais arquitetos, Candia dentre eles, na absorção das 
influências de arquitetos brasileiros mais velhos e dos arquitetos estrangeiros. 

O autor menciona tais relações de forma enfática, afirmando que este grupo de 
arquitetos, buscando alternativas à forte presença carioca, tentava firmar “suas bases 
em um repertório distinto daquele empregado de forma hegemônica pelos cariocas, 
indo buscar suas referências nos Estados Unidos através de Wright, Mies, Gropius, 

                                                
88SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil 1900-1990. São Paulo: Edusp, 1998, p. 148. 
89FERRONI, Eduardo Rocha. Aproximações sobre a obra de Salvador Candia. São Paulo: FAUUSP, 1ª edição, 
2008. 
90FERRONI, op. cit., p. 221.  
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Breuer, Neutra, e se aproximando de Oswaldo Bratke, Franz Heep e Rino Levi no 
Brasil”.91 

 IMAGEM 67: Conjunto Metropolitano. 1960. São Paulo, São 
Paulo, Brasil. Arquitetura: Salvador Candia e Giancarlo Gasperini.  
 
“O partido adotado previa nos fundos do terreno um importante conjunto comercial, organizado em torno deu 
um pátio central, vazado em casa um dos cinco níveis, permitindo ampla visibilidade das lojas superpostas. Um 
cinema de 1.200 lugares completam esse corpo. À frente e acima dele nasce a torre de escritórios, com 19 
andares, visivelmente comprometida com as soluções de Mies van der Rohe”92  

 
Salvador Candia e seus colegas se veem diante de “novos programas” 

engendrados pelos processos de verticalização e metropolização e que caberiam aos 
arquitetos resolver: o “grande prédio de escritórios”, a “grande loja de departamentos” 

e o “grande prédio de apartamentos”, programas estes que se encaixam perfeitamente 
nas especificidades dos projetos norte-americanos da época, muitos deles 
desenvolvidos por Mies van der Rohe.  

Em trabalhos de muitos outros arquitetos podemos perceber esta presença. As 

novas relações entre arquitetura moderna e cidade tradicional a partir dos anos 1950 e 
que na cidade de São Paulo terá como cena a necessidade de se construir em lotes 

estreitos e profundos, herança da divisão territorial fragmentária de períodos anteriores, 
e tendo como contexto um centro tencionado entre uma breve história consolidada e 

                                                
91FERRONI, op. cit., p. 64. 
92XAVIER, Alberto; LEMOS, Carlos; CORONA, Eduardo. Arquitetura Moderna Paulistana. São Paulo: Pini, 1983, 
p. 53 
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as forças de transformação constante, se mostra uma questão desafiadora para estes 
arquitetos.  

IMAGEM 68: ‘Edifício-sede do Bank of London & South América 
Ltda. Barão de Iguape. 1959. São Paulo, São Paulo, Brasil. 
Arquitetura: Henrique Mindlin e Giancarlo Palanti.  
 
“Este edifício contrasta com os demais prédios da rua XV, tradicionalmente 
dedicados às atividades bancarias... Trata-se de um dos primeiros bancos 
construídos todo de vidro – material que nunca havia sugerido ideia de 
segurança –, daí o ineditismo da solução... A pequena largura da rua da 
Quitanda determina o recuo no bloco, que é dotado de garagem, a primeira 
de edifício bancário no centro da cidade”93 

 

Nas referências às obras do arquiteto Mies van 

der Rohe podemos constatar não só o nível da 
interlocução estético-cultural em curso naquele 

momento, como também as predileções do arquiteto 
estudado. Na discussão sobre as soluções técnico-construtivas propostas pelos 
arquitetos e as que foram de fato assumidas pelos promotores temos um excelente 
desenho da cena civilizacional, onde as ideias esbarram em impossibilidades 
tecnológicas e financeiras. 

IMAGEM 69: Seagram Building. 1954-1958. New York, New York, USA. 
Arquitetura: Ludwig Mies van der Rohe. Foto: Débora L ima. 
 
”Destinado à sede de grande empresa industrial este edifício de 20 andares emprega com largueza a solução “curtain-wall”, 
associando-a, nas prumadas de serviços e sanitários, a painéis pré-moldados de alumínio. Apresentando sofisticado 
conjunto de detalhes, especificações e equipamentos, filia-se com rigor ao desenho do arranha-céu “miesiano”, o que 
determina a redução das bordas da laje nervurada de concreto armado a dimensões ínfimas, de modo a resultarem 
extremamente delgados os perfis horizontais da caixilharia de alumínio que as envolvem”94 
 

                                                
93XAVIER, op. cit., p. 51 
94XAVIER, op. cit., p. 59.  
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 IMAGEM 70: Edifício Wilton Paes de Almeida. 1961. São Paulo, 
São Paulo, Brasil. Arquitetura: Roger Zmekohl. Foto: Débora L ima.  

 

Existem ainda evidências, algumas das quais Mahfuz apresenta em seu artigo95, 
em favor da hipótese de que a arquitetura paulistana foi, especialmente e também nas 
décadas de 60 e 70, influenciada pela de Mies van der Rohe, e que essa influência, 
transformada e adaptada, definiu algumas das suas características mais importantes e 
é parcialmente responsável pela qualidade dessa arquitetura. 

É no âmbito da construção formal que Mahfuz aborda esta questão, 
localizando-a em algumas soluções estruturais e no papel dessa estrutura na definição 

da forma do edifício. É o caso dos projetos que empregam o esquema estrutural 

comumente descrito como exoesqueleto, cuja natureza é ser externo ao volume por 
ele vertebrado, ficando visíveis tanto os elementos verticais como os horizontais. 

Surgido em 1931, no projeto para Palácio dos Sovietes, de Le Corbusier, o 
exoesqueleto vai aparecer no Brasil, em toda a sua clareza, somente em 1941, pela 
mão de Oscar Niemeyer, no Teatro Municipal de Belo Horizonte, voltando a ser 
utilizado pelo mesmo arquiteto no auditório do Ministério de Educação e Saúde (1948), 

e na fábrica Duchen (1950). 

                                                
95MAHFUZ, Edson da Cunha. Ordem, estrutura e perfeição no trópico – Mies van der Rohe e a arquitetura 
paulistana na segunda metade do século XX. Arquitextos057.02 (Romano Guerra Ed. Ltda.). São Paulo, Portal 
Vitruvius, ano 05, fevereiro 2005.  
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IMAGEM 71: Fábrica Duchen. 1950-1953. Guarulhos, São Paulo, Brasil. Arquitetura: Oscar Niemeyer. 

DEMOLIDA 
 

Embora o exoesqueleto corbusiano possa ter influenciado diretamente 

os projetos citados de Niemeyer e os de Affonso Reidy para a Escola Brasil-

Paraguai (1952) e para o MAM (1953), os precedentes para o caso paulistano 

parecem ser de extração miesiana, pela sua elementaridade, contenção e 

austeridade: uns e outros se configuram como pórticos ortogonais de seção 

retangular.96 

 
IMAGEM 72: Museu de Arte Moderna. 1953. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil. Arquitetura: Affonso 

Eduardo Reidy. Foto:Débora L ima. 
 

A solução ensaiada por Mies acaba se concretizando no Crown Hall, em 

Chicago, 1945. E em todos seus precedentes vemos uma estrutura monodirecional 
composta por vigas externas, das quais é suspensa a laje de cobertura, apoiadas em 

                                                
96MAHFUZ, op. cit.  
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pilares periféricos, o que resulta na total ausência de pilares no interior dos grandes 
espaços assim definidos.  

Este projeto é certamente a base para o do Museu de Arte de São Paulo (1957-

68), de Lina Bo Bardi,  pois a mesma intenção de elevar o edifício e liberar o solo é 
evidente.  

No entanto, há nele uma alteração significativa: há apenas dois pórticos, e eles 
estão orientados longitudinalmente, cobrindo o maior vão. Essa decisão, 
aparentemente irracional e antieconômica do ponto de vista exclusivamente técnico, se 
explica pelo desejo de tornar o espaço sob o edifício totalmente permeável.97 

 
IMAGEM 73: Crown Hall. 1950-1956. 
Chicago, Ilinois, USA. Arquitetura: Ludwig Mies 
van der Rohe.  

 
Em anos subsequentes o 

esquema de exoesqueletos 
porticados aparece com frequência 
na obra de João Vilanova Artigas, 
sempre no sentido transversal. Em 
projetos muito parecidos para duas 
escolas, em Itanhaém (1959) e 

Guarulhos (1960), dois edifícios térreos, Artigas, protege espaços coletivos sob os 

pórticos e experimenta com a configuração dos apoios verticais.  
 

Talvez o aspecto mais importante do intercâmbio entre a arquitetura de Mies 

van der Rohe e a arquitetura paulistana tenha a ver com a absorção de princípios. No 

caso presente, me refiro a um princípio genérico – a forma moderna é a síntese do 

programa, da construção e do lugar, obtida por meio da ordem visual – e a um 

princípio específico, o da definição simultânea da estrutura formal/espacial e da 

estrutura resistente de um edifício. Ao contrário do que acontece comumente na 

prática cotidiana – primeiro se define a “forma”, depois ela é viabilizada 

construtivamente – a arquitetura paulistana das décadas de 1960 e 1970 é pródiga em 

exemplos em que a forma sintetiza todos os componentes do problema arquitetônico, 
                                                
97MAHFUZ, op. cit.  
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e de tal modo que não se pode individualizar nenhum deles. O ginásio do Clube 

Atlético Paulistano, de Paulo Mendes da Rocha (1958), o edifício da FAUSP (1961) e a 

Rodoviária de Jaú, ambos de Vilanova Artigas, são apenas alguns projetos que ilustram 

esta afirmação.98  

 

1959: Nova visita de Richard Neutra ao Brasil 
 
Em 1959 Richard Neutra retornaria ao Brasil, em sua segunda visita, convidado 

pelos organizadores do Congresso Internacional Extraordinário de Críticos de Arte, 

realizado no canteiro de obras de Brasília, assim como no Rio de Janeiro e em São 
Paulo.  

RIBEIRO99 analisou justamente a participação de Richard Neutra no Congresso, 
que foi na segunda sessão, quando “os trabalhos foram abertos pelo historiador Giulio 

Carlo Argan e participaram da mesa como presidente J. Starzynski, como palestrantes 
William Holford, Bruno Zevi e Richard J. Neutra e como debatedores Eero Saarinem, 
Douglas Haskell, Fredrick J. Kiesler e André Wogenscky. Usaram a palavra Hain 
Gamzu e Mario Pedrosa”, sendo que “as palestras proferidas versaram sobre o Plano 
de Brasília, foram abordadas por olhares distintos mas em síntese o que estava 
presente nas falas era a reflexão entre os grandes progressos tecnológicos e as 
necessidades dos seres humanos, tema inclusive que estava presente no debate 
internacional”.  

Segunda a mesma autora, essa foi a participação oral do arquiteto Neutra 

conforme transcrição da sessão, que falou após Zevi, “refletiu sobre as grandes 
realizações que ocorreriam no mundo naquele momento o que consequentemente 
incidiram em um maior consumo de óleo combustível e de eletricidade. Mostrou-se 
preocupado com a crescente população norte-americana que apresentava problemas 
emocionais e psicológicos em função de deficiências do ambiente humano no meio 
urbano e elogiou: ‘no meio de todas essas realizações de massa, Oscar Niemeyer e 
Lucio Costa não se perderam, e souberam dar valor ao individuo. Talvez seja esta a 
impressão mais importante que se leva de Brasília’. Disse que estava muito feliz de 
estar participando junto com colegas arquitetos do momento em que criam Brasília, 
                                                
98Ibidem. 
99RIBEIRO, Patrícia Pimenta Azevedo. A participação do arquiteto Richard Neutra no Congresso Internacional 
Extraordinário de Críticos de Arte em 1959.  
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conforme suas palavras: ‘na hora em que o futuro começa’. Neutra acreditou na 
proposta do plano de Lucio Costa. Estabeleceu um contraste entre as cidades de 
Sodoma e Gomorra e Brasília, sendo que as primeiras se ‘tornaram célebres por terem 
pervertido a natureza; Brasília se tornará célebre pela tentativa de restabelecer o que é 
biologicamente suportável’. Apesar de estarem em Brasília para ver Brasília tratou dos 
aspectos não visuais da arquitetura e do urbanismo, pois acreditava que essa era a 
forma de ‘ver’ o futuro. Esses aspectos estão relacionados às sensações do homem, 
ou melhor, aos receptores sensoriais que o homem possui. Para Neutra o meio urbano 
nos apresenta como local onde sofremos muitos estímulos que vão muito além do 
meramente visual. Demonstrou sua análise acerca da visão e das sensações geradas 
por essa ação com o exemplo que se focarmos em um ponto de interesse na 
paisagem o nosso olho capta, na extremidade da retina, outros elementos que 
interferem na nossa leitura do todo. Várias impressões visuais. Assim, se participamos 
de uma cena a vemos diferente do que a olhássemos por uma fotografia. Entra aí a 
percepção que está vinculada às nossas outras sensações e as teorias da percepção 
da “Gestalt” onde o valor advém de um olho inteligente. E comentou como esse 
fenômeno acontece em Brasília.”100 

O texto dos Anais de autoria de Richard Neutra e que foi divulgado pela Revista 
Habitat em dezembro de 1959 foi denominado “Dos aspectos formais não visuais do 
plano da cidade e seu contexto urbanístico” e versa sobre a planificação da cidade por 
uma abordagem sinestésica e afirma a necessidade de um esforço conjunto de todas 
as artes e de todas as técnicas para concretização do projeto urbano. Neutra propôs 
que a arte e a técnica se associem com a mesma naturalidade que as encontramos na 
natureza.  

O texto publicado em outubro de 1959 na revista Módulo “Planejamento um 

problema humano com base no individuo” problematiza o raciocínio do projeto só com 
bases estatísticas e defende o raciocínio por uma análise do homem com as 
características da individualidade.  

 

                                                
100Ibidem. Para entendermos melhor o que Neutra disse é importante salientar que ele foi um estudioso da 
psicologia experimental através das investigações de Wilhelm Wundt (1832-1920) sobre as sensações físicas 
relacionando o fisiológico com o psicológico. 
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Novamente fez alusão à arquitetura brasileira quanto ao sentido humano que 

observou ao visitar Minas Gerais e Brasília. “Para mim, os brasileiros levam a palma 

como os mais humanos. Sempre lutei para encontrar esse denominador comum”. Ou 

seja, Neutra encontra aqui uma arquitetura e um urbanismo com características 

humanas, preocupados com o individuo, e suas emoções. E essa é uma pesquisa que 

ele buscava nos seus trabalhos. Neutra disse que como arquiteto e urbanista “põe em 

dúvida os conceitos da ‘razão pura’ do século XVIII e as subsequentes ideias do século 

XIX, de simples raciocínio utilitário e pratico”. Deu a devida importância a emoção “as 

emoções não são uma adulteração ou um aviltamento da razão”… Recriminou a 

arquitetura americana que faz um ‘tratamento de ausentes’ com fundamento em 

estatísticas. “A arquitetura e o urbanismo, em nossa era cientifica, devem ser produto 

da observação e nunca de conjecturas estatísticas.”101 

 

Dois projetos de Richard Neutra contaram com a participação do brasileiro 
Roberto Burle Marx para contribuir com a síntese das artes na arquitetura.  

Na casa De Schulthess, perto de Havana, Cuba, de 1956, Marx foi convidado 
por Neutra para fazer o paisagismo enfatizando assim uma das premissas dos projetos 
de Neutra que é relacionar o interior da residência com a paisagem exterior.  

O outro projeto, que a nós parece interessante, pois em solo americano, foi o 
painel da sede “Amalgamated Clothing Workers of America”, em Los Angeles em 
1956, que Burle Marx desenhou, além do paisagismo, um mural abstrato nas cores 
preta, branca, verde e amarela, infelizmente hoje inexistente. Este painel construtivista, 
com base na vertente De Stijl via Mondrian, estava no saguão, um espaço de acesso 
público e demonstrava a participação social do artista. 

Como sabemos, ele já havia trabalhado com vários arquitetos com um espírito 
de integração entre arquitetura e arte mural.  

LAMPRECHT comenta sobre o trabalho de paisagismo de Burle Marx na 
arquitetura de Richard Neutra: “Não é surpreendente que Neutra frequentemente 
trabalhe com o pintor Roberto Burle Marx e Garret Eckbo, ambos brilhantes 

paisagistas do século XX. Seus trabalhos livres, mas mesmo assim repletos de 

                                                
101RIBEIRO, Patrícia Pimenta Azevedo. A participação do arquiteto Richard Neutra no Congresso Internacional 
Extraordinário de Críticos de Arte em 1959.   
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segurança, quando empregam curvas e diagonais oferecem um dinamismo 
aprimorado às formas retilíneas de Neutra.”102 

 
IMAGEM 75: Painel de Burle Marx para o 
projeto de Richard Neutra “Amalgamated 
Clothing Workers of America”, em Los 
Angeles, Califórnia, USA, 1956 In HINES, 
Thomas. Richard Neutra and the search for 
Modern Architecture. New York: Rizzoli, 
2005. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
1963-64: Oscar Niemeyer projeta a Casa Strick em Santa Mônica, 

Califórnia, EUA 
 

A vanguarda sempre se sentiu bem à vontade na Califórnia. Foi lá que, no início 
do século 20, surgiram as primeiras construções modernas dos Estados Unidos. 

Décadas mais tarde, como vimos, entre 1945 e 1966, o programa Case Study 
Houses engrossou o caldo do movimento ao espalhar pelo estado 36 moradias 
assinadas por expoentes do modernismo, como Richard Neutra, Eero Saarinen e 
Charles e Ray Eames.  

Nesse contexto, não é de estranhar que, em 1963, um casal contratasse o 
arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer para desenhar sua residência em Santa Mônica, 

Califórnia.103  
Projeto posterior ao período em estudo, mas importante para entender a 

relação Brasil-EUA que se criou.  
O arquiteto, no entanto, nunca pôde viajar aos Estados Unidos para conhecer 

seus clientes. Comunista em plena guerra fria, estava impedido de entrar no país. Por 

                                                
102LAMPRECHT, Barbara. Neutra, 1892-1970: survival through design. Koln: Tachen, 2006. 
103Apesar de carregar o traço do mestre, a morada com 420 m2, organizada em duas alas dispostas em T, só 
ficou famosa em 2002, quando esteve a ponto de ser demolida. A prefeitura de Santa Mônica vetou a idéia, o 
caso veio à tona e logo surgiram novos interessados: Michael e Gabrielle Boyd, colecionadores de arte e 
experientes reformadores de construções modernas. Ver mais em WEBB, Michael. Modernist Paradise – 
Niemeyer House/Boyd Collection. New York: Rizzoli International Publications, Inc., 2007.  
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isso, o projeto foi desenvolvido à distância e acompanhado por um arquiteto local - o 
que explica por que o brasileiro nunca incluiu este trabalho em seu portfolio. 

Dessa forma, é possível que detalhes originais tenham se perdido, e a casa 

parece ter sofrido muitas modificações durante a construção.  
Esta moradia na Califórnia, no entanto, não marcou a trajetória do arquiteto 

brasileiro e foi realizada sem sua supervisão. Faltam as curvas e as grandes varandas, 
presentes nos principais trabalhos que realizou. É importante, contudo, observar que 
sua recente restauração - apesar de certas liberdades - procurou exaltar o fato de o 
projeto ser do mestre.  

 
IMAGEM 76: Strick House. 1964. Santa Monica, Califórnia, USA. Arquitetura: Oscar Niemeyer. Foto: Débora 
L ima 

 

Trata-se de um interessante projeto de período determinante de sua carreira 
(1963) - depois de Brasília e antes de seu exílio em consequência do regime militar. 
Mesmo que não fosse atribuída a ele, ou assumindo que o projeto sofreu deturpações, 

é uma bela realização arquitetônica, que reflete o que havia de melhor na arquitetura 
residencial da época. 
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O diretor cinematográfico de Hollywood, Joseph Strick, entusiasmado com os 

projetos de Niemeyer para Brasília, em 1964, decidiu solicitar-lhe uma nova casa em La 

Mesa Drive, situada perto de um country club e com vista para as montanhas de Santa 

Mônica. Diferente da proposta feita para os Tremaines, a solução nesse caso foi menos 

arrojada e mais identificada com a tipologia das casas californianas do que com a obra 

de Niemeyer. Como nunca visitou o terreno e não acompanhou a construção, 

Niemeyer nunca se interessou em divulgar essa casa em seus livros.104 

 

Com planta em T, que distribui os espaços públicos e privados, a mão do 
mestre aparece na qualidade e particularidade dos diferentes locais e nas 

transparências que permitem a percepção das montanhas. A leveza da estrutura de 
aço e madeira utilizada na região, que caracteriza a cobertura com vigas expostas 
moduladas, se contrapõe com a parede de tijolos que define a linearidade da entrada 
principal e delimita a área de serviço, disposta em um bloco cuja outra extremidade 
contém os quartos que, articulados com o living, configuram o pátio interno com 
piscina. Ao longo da construção os proprietários introduziram várias modificações ao 
projeto original, mas hoje a casa conserva a imagem básica criada por Niemeyer. 

 
IMAGEM 77: Placa – Strick House. 1964. Santa Monica, Califórnia, USA. Arquitetura: Oscar Niemeyer. Foto: 
Débora L ima.  

                                                
104SEGRE, Roberto. O sonho americano de Oscar Niemeyer, Le Corbusier e as Américas In Revista aU, edição 
165, dezembro de 2007. 
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Niemeyer nunca se interessou por divulgar sua obra erguida no exterior. 
Algumas, como essa residência, a única construída nos Estados Unidos, só foi 
publicada recentemente.  

O entusiasmo de políticos, empresários e profissionais pela originalidade da sua 
obra entrou em contradição com a rejeição do governo dos Estados Unidos por sua 

militância política: o arquiteto declarou abertamente sua afiliação ao Partido Comunista 
Brasileiro. 

O trabalho de Niemeyer, porém, já fora apresentado ao público norte-
americano, como já relatamos,  através de “Brazil Builds” (1943), “The Work of Oscar 

Niemeyer” (1950), “Oscar Niemeyer: Works in progress” (1956), e já havia sido 
publicado pelas revistas mais importantes de arquitetura (Architectural Record, Pencil 

Points e Architectural Forum), assim como por periódicos populares de grande 
circulação, como Life (1942), e Reader's digest (1946).  

O diálogo das formas curvas livres do brasileiro com a linguagem de arquitetos 
norte-americanos como Eero Saarinen e Wallace K. Harrison também demonstram a 

ambiguidade da relação entre Niemeyer e os Estados Unidos, país que lhe negou o 
visto de entrada em várias ocasiões.  

Ambiguidade que rondou também o 

Prêmio Pritzker, em 1988, injustamente 
compartilhado por Niemeyer com o arquiteto 
norte-americano Gordon Bunchaft, autor da 

cortina de vidro da Lever House, em New York, 
de 1952, cuja significação internacional nunca 

poderia ser equivalente à obtida pelo mestre 
brasileiro. 

 
 

IMAGEM 88: Lever House. 1951-1952. New York, New 
York, USA. Arquitetura: Gordon Bunshaft da Skidmore, Owings 
and Merrill. Foto: Débora L ima.  
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O relacionamento entre os governos norte-americano e brasileiro, sob uma 
capa oficial de amizade, foi tenso desde o Brasil Império, independentemente do viés 
ideológico dos brasileiros no poder. 

  A vasta maioria dos americanos sempre soube muito pouco, talvez nada, sobre 
o nosso país. Desde sempre, inclusive, os formadores da política externa dos EUA não 

pensam o Brasil como um igual, sendo que os ocupantes da Casa Branca sempre 
cometeram o mesmo erro: considerar o Brasil apenas parte da América Latina, não um 
país com importância própria.  
 De modo que, politicamente e também culturalmente, os EUA têm sido uma 

presença contínua na mente brasileira, enquanto o Brasil tem sido uma presença um 
tanto vaga na mente americana, aparentemente com uma pequena brecha aberta 

entre o final das décadas de 1930 e 1960, época justamente em que floresce a 
Arquitetura Moderna Brasileira. 

Entretanto, até então, culturalmente a Europa representava um modelo de 
prestígio. Os Estados Unidos era considerado, de certa forma, um concorrente ou, no 

melhor dos casos, um semelhante, apesar de bastante presente no imaginário popular. 
O vínculo com os países latinos – especialmente com a França – sempre predominou 
no Brasil frente às relações com os países de origem anglo-saxônica.  

Mas o entre – Guerras mudará essa História, e o eixo cultural se desviará 
bruscamente da Europa para os Estados Unidos da América. E como ficaríamos 
imunes a este fato? 

A política da boa vizinhança conduzida pelos Estados Unidos frente aos países 
latino americanos facilitava uma presença norte americana mais marcante no 

panorama cultural brasileiro, já que eram também facilitadas as importações de livros, 
revistas e filmes deste país. Desse modo, pode-se entender que jovens arquitetos 
tivessem acesso mais fácil às publicações americanas do que às europeias, cujo 
continente sofria com os problemas decorrentes da guerra.  

A partir desse período alguns momentos de troca entre os dois países foram de 
importância fundamental para a consolidação de nossa arquitetura moderna, bem 

como para sua afirmação, independência e autonomia em relação à inicial matriz 
europeia, confirmando que sua história internacional não se restringiu, portanto, 
apenas ao contato com a vertente europeia.  
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É interessante lembrar que as primeiras influências do modernismo brasileiro 

foram, sim, europeias, fossem elas teóricas ou de projetos de arquitetos imigrantes 

aqui estabelecidos. Mas a presença cultural americana é anterior ao primeiro momento 

da arquitetura Moderna tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, e trouxe uma 

discussão importante ao panorama. 

Vale também lembrar que o Brasil estava sob a ditadura do Estado Novo de 

Getúlio Vargas enquanto foi deflagrada a 2ª Guerra Mundial e, nessa conjuntura, os 

contatos com culturas exteriores estavam comprometidos.  

Em termos estritos, a identificação da arquitetura moderna patrocinada por este 

governo com uma arquitetura moderna nacional não passa de pensamento 

esperançoso, e dista muito de ser hegemônica. Para comprová-lo, basta olhar os 

prédios do Ministério da Fazenda e do Trabalho, projetados à volta do Ministério da 

Educação em data posterior. Pode-se enxergá-la, evidentemente, como 

caracterização da nação e afirmação de identidade nacional, mas desde o ponto de 

vista dum segmento da inteligentzia que é influente mas definitivamente minoritário. 

A arquitetura moderna brasileira não é a arquitetura de uma democracia como 

no modelo americano. Na melhor das hipóteses, emerge de uma democracia 

autoritária. Entretanto, seu sucesso no exterior, e principalmente através dos EUA, lhe 

dá potencial de emblema, e contribui para uma hegemonia que se firma por volta dos 

anos 1950, e vai se tornar pendão de um nacionalismo que recrudesce num clima de 

guerra fria.  

De forma que, descortinar se História se baseia, claramente, no conhecido 

interesse político e influência cultural norte-americana em nosso país à época, que 

resultou em uma série de trocas culturais e também profissionais que se tornaram 

possíveis direcionadas às “Nações amigas”, graças às condições e aos programas de 

incentivo gerados deste quadro cujos desdobramentos se espelharam na 

proeminência de um acento americano na linguagem internacional do modernismo. 

A repercussão e recepção das diversas interlocuções assim estabelecidas e de 

como foram “digeridas” constituíram o núcleo central dessa abordagem, 

demonstrando que estas trocas culturais e profissionais, para ambos os lados, foram 

significativas. 



CONCLUSÃO! 181 
 

 

Nas narrativas sobre a arquitetura moderna brasileira a participação de 

estrangeiros aparece de diversas maneiras. Algumas especificidades no contexto da 

produção de arquitetos estrangeiros no Brasil são muito importantes dentro deste 

quadro.  

Em alguns momentos ela é singular, e uma rápida estadia no país é capaz de 

conformar os traços dessas histórias, como foi o caso da participação de  Le 

Corbusier no episódio do projeto do Ministério da Educação e Saúde, no Rio de 

Janeiro.  

Em outros ainda eles são tratados como um grupo, como aconteceu com os 

arquitetos imigrantes que aportaram no Brasil no pós-guerra, a maioria deles bem 

situados profissionalmente em seus países de origem, que vinham à procura de novos 

horizontes de vida e trabalho, muitos destes aqui chegando em um momento de 

consagração internacional de nossa arquitetura, impulsionada justamente pela 

apresentação do pavilhão brasileiro em New York – por Lucio Costa e Oscar Niemeyer 

–, em 1939, ou pela mostra de arquitetura brasileira Brazil Buids no MoMA, na mesma 

cidade, em 1943. 

Interessante é que ambos os fatos aconteceram nos Estados Unidos, e foram, 

sim, a mola propulsora de vários acontecimentos que influenciariam nosso arquitetura 

local de maneira permanente. O que nos leva ao outro lado dessa história, a presença 

de arquitetos brasileiros em solo americano, a trabalho ou a passeio e o que isso 

resultou para a nossa arquitetura moderna. 

Enfim, desde a vinda destes imigrantes, a visitas esparsas de arquitetos 

americanos e/ou emigrados para a América do Norte ao Brasil – para atender à 

eventos culturais como as primeiras Bienais de Arte e Arquitetura em São Paulo, 

convidados para proferir Conferências, participar em projetos locais, etc. – passando 

pela ida de arquitetos brasileiros a passeio, estudo ou a trabalho, aos EUA, as trocas e 

transferências foram acontecendo. Interlocuções que obviamente não passaram em 

branco, para ambos os lados.  

E são esses momentos de ligação que aqui relatamos, neste Trabalho, a partir 

de uma organização cronológica que sistematizou os resultados da pesquisa, em que 

são analisadas as obras arquitetônicas relacionadas ao momento histórico e cultural de 

sua produção. 



182- CONCLUSÃO-
 

 

Durante os anos 1940 e 1950 verificam-se, inclusive, semelhanças de partido e 
conceitos entre os projetos de arquitetos atuantes no Brasil e nos EUA, sugerindo que 
os momentos de diálogo entre os dois países resultaram em desdobramentos 

significativos na produção arquitetônica.   
Sendo assim, nosso objetivo foi mostrar alguns destes intercâmbios, relações, 

vinculações que se desenvolveram entre o Brasil e os Estados Unidos e como 
incidiram no estabelecimento de novas diretrizes  nas formulações da arquitetura 
moderna brasileira, abordagem ainda pouco estudada. 

Analisando estas “experiências compartilhadas” acabamos por conhecer e 

entender com muito mais profundidade o complicado processo de modernização 
brasileiro e a História, tão rica, da nossa Arquitetura Moderna Brasileira, o que nos dará 

subsídios para continuar pesquisando e tentar aprimorar o debate em torno desse 
assunto que vem intrigando gerações de arquitetos, desde a inauguração de Brasília, 
em 1960. Pois, o que aconteceu com a nossa arquitetura de lá pra cá? 

Sabemos que os anos sessenta – após a construção de Brasília e o golpe 

militar que será decisivo para os rumos da arquitetura – podem ser caracterizados 
como o período de silêncio/esquecimento, momento em que os historiadores 
internacionais se desinteressam pela arquitetura moderna brasileira e decretam sua 

morte.1  
 O Brasil descobria-se possuidor de um dos mais ricos patrimônios de 
arquitetura modernista do mundo, no entanto, tal condição pareceu curiosamente 

contribuir para manter o país relativamente alheio à contemporaneidade arquitetônica 
dos últimos quarenta anos, e praticamente some na historiografia oficial. 

Não que a arquitetura local tenha parado. Grandes arquitetos brasileiros 
continuaram produzindo e reinventando uma Nova Arquitetura. De modo que a 
herança da clássica era modernista sempre foi latente. 

O que é de conhecimento comum é que a Arquitetura Moderna Brasileira, de 

alguma maneira, alcançou uma disseminação mais ampla e mais profunda e fez 
ressaltar a variedade de programas enfrentados e bem resolvidos pelos arquitetos 

brasileiros. A demonstração da versatilidade de nossa arquitetura moderna é cabal. 

                                                
1TINEM, Nelci. Arquitetura Moderna Brasileira: A imagem como texto. Arquitextos072 (Romano Guerra Ed. Ltda.). 
São Paulo, Portal Vitruvius, maio 2006.  
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Mas também é sabido que o modernismo, especialmente nos EUA, nunca foi 

popular (como brandiam com razão os defensores do pós-modernismo), e esta 

constatação foi usada como argumento em favor da superação do Movimento 

Moderno, que se transformava também:2  

 

Da metade dos anos 1950 em diante, esta apreciação das contribuições 

regionais dos “países distantes” foi gradualmente substituída pelas revisões do 

Movimento Moderno que tomaram lugar nos países centrais tais como 

Inglaterra e França – através do “Novo Brutalismo”, produção do casal inglês 

Alison e Peter Smithson, e do trabalho Pós-Guerra de Le Corbusier – e nos 

Estados Unidos – com o trabalho de Louis Kahn. Na metade dos anos sessenta 

tais revisões foram articuladas em especulações megaestruturais e na 

publicação em 1966 dos primeiros manifestos anti-Modernos: “L’Architettura 

della Città”, de Aldo Rossi, e Complexity and Contradiction in Architecture, de 

Robert Venturi.3 

 
Os americanos, inclusive, e de um modo geral, se “traumatizaram” com a 

experiência moderna, muito mais com o que convencionou-se chamar “International 

Style”, que se proliferou em “horrendos” prédios de apartamentos caixotes ao longo 

das avenidas em quadrilátero de New York. 

A personificação do movimento moderno para o americano comum é o Edifício 

da MetLife que teve assessoria arquitetônica de Walter Gropius e que, para os 

novaiorquinos significou o bloqueio da visão em perspectiva que se tinha da Park 

Avenue através da Grand Central Station.  

A arquitetura que deslumbrou Nova York, a ponto dos arquitetos brasileiros 

desempenharam um papel essencial na proeminência de um acento americano na 

linguagem internacional do modernismo, bem que podia influenciar ainda um pouco 

                                                
2BROLIN, B. The Cultural Roots of Modern Architecture In The failure of modern architecture. New York, Van 
Nostrand, 1976; NEWMAN, O. Whose failure is modern architecture? In MIKELLIDES, B. (ed). Architecture for 
people. New York, Holt, Rinehart and Winston, 1980, p. 45-58; VENTURI, Robert. Complexity and contradiction, 
New York: MoMA, 1966. 
3ANDREOLI, Elisabetta; FORTY, Adrian. Brazil’s Modern Architecture. London, New York: Phaidon Press , 2004, 
p. 36. 
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mais nossa arquitetura genérica, esta senhora tão volátil, superficial e facilmente 

manipulável. 

Mas sabemos que o Modernismo arquitetônico hoje volta com uma força 

incrível, e em comum acordo estão o Brasil e os Estados Unidos quando se trata desta 

volta.  

A crise ambiental e econômica mundial que estamos atravessando faz, de novo, 

da arquitetura moderna, a melhor escolha, a mais eficiente, a mais sustentável, aquela 

que condiz com uma sociedade que busca se desfazer dos excessos, de viver e 

conviver de uma maneira, enfim, mais MODERNA. 
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PRECEDÊNCIAS E REFERÊNCIAS USA 
 

 
Imagem1: “Empire State Building” (Edifício mais alto do 
mundo até 1971). 1929-1931. New York, New York, 
USA. Arquitetura: William F. Lamb da firma de arquitetura 
Shreve, Lam e Harmon. Foto: Débora Lima.  
 

QUADRO 

COMPARATIVO 
(100 IMAGENS) 

 

 
Antes... 

TROCAS, TRANSFERÊNCIAS E FATOS 
(100 IMAGENS) 

 
 
1914: Rudolf Schindler emigra para os EUA e 
passa a colaborar com Frank Lloyd Wright. 
 
1922: Semana de Arte Moderna em São Paulo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRAS BRASILEIRAS  
 

 
Imagem2: Ao fundo: “Edifício Altino Arantes (Banespa)”. 
1939- 1947. Arquitetura: Plínio Botelho do Amaral. A 
direita: “Edifício Martinelli” (Primeiro arranha-céu de São 
Paulo). 1922-1929. Arquitetura: William Fillinger. São 
Paulo, São Paulo, Brasil. Foto: Débora Lima. 
 



 
 
 

 

PRECEDÊNCIA E REFERÊNCIAS USA 
 

 
Imagem3: “Hollyhock House”. 1921. Los Angeles, 
Califórnia, USA. Arquitetura: Frank Lloyd Wright. Foto: 
Débora Lima. 
 

 
Imagem4: “Schindler House”. 1922. Los Angeles, 
Califórnia, USA. Arquitetura: Rudolf Schindler. Foto: 
Débora Lima. 

1922-1928 
TROCAS, TRANSFERÊNCIAS E FATOS 

 
1923: Richard Neutra emigra para os EUA. 
 
1923: Gregori Warchavchik emigra para o Brasil ao 
findar seus estudos na Italia.  
 
1923: Flavio de Carvalho retorna a Brasil após 
concluir seu curso de engenharia na Durhan 
University em New Castle, England.  
 
1926: Rino Levi retorna ao Brasil após estudar na 
Academia de Brera e Milão e na Escola Superior de 
Arquiteturea em Roma, e abre seu escritorio em 
São Paulo, em 1928. 
 
1928: Fundação do CIAM, em La Sarraz, 
Switzerland.  
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRAS BRASILEIRAS  
 

 
Imagem5: “Projeto de Residência”. 1928. São Paulo, São 
Paulo, Brasil. Arquitetura: Antonio Garcia Moya. 
 

 Imagem6: 
“Casa da Fazenda Capuava”. 1929-1938. São Paulo, 
São Paulo, Brasil. Arquitetura: Flavio de Carvalho.  



 
 
 

 

PRECEDÊNCIAS E REFERÊNCIAS USA 
 

 Imagem7: “Freeman 
House”. 1923. Los Angeles, Califórnia, USA. Arquitetura: 
Frank Lloyd Wright. Foto: Débora Lima. 
 

 
Imagem8: “Lovell Health House”. 1927-1929. Los 
Angeles, Califórnia, USA. Arquitetura: Richard Neutra. 
Foto: Débora Lima. 

1928-1930 
TROCAS, TRANSFERÊNCIAS E FATOS 

 
1929: Le Corbusier visita o Brasil pela primeira vez 
 
1930: IV Congresso Pan-Americano de Arquitetos 
no Rio de Janeiro.  
 
1930: Inauguração da “Casa Modernista” em São 
Paulo.  
 
1930: Gregori Warchavchik é designado por 
Sigfried Giedion representante da América Latina no 
2º CIAM, que acontece em Bruxelas. 
 
1930: Getulio Vargas assume a presidência do 
Brasil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRAS BRASILEIRAS  
 

 Imagem9: “Concurso 
para o Farol do Colombo”. 1929. São Paulo, São Paulo, 
Brasil. Arquitetura: Flavio de Carvalho.  
 

 Imagem10: “Casa 
Modernista”. 1930. São Paulo, São Paulo, Brasil. 
Arquitetura: Gregory Warchavchik. Foto: Débora Lima. 



 
 
 

 

PRECEDÊNCIAS E REFERÊNCIAS USA 
 

 Imagem11: 
“Philadelphia Savings Fund Society (PSFS) Building”. 
1932. Philadelphia, Pennsylvania. Arquitetura: William 
Edmond Lescaze. Considerado o primeiro “International 
Modernist Skyscraper”. 
 

 
Imagem12: “Johnson Wax Headquarters”. 1936. Racine, 
Wisconsin, USA. Arquitetura: Frank Lloyd Wright.  

1931-1935 
TROCAS, TRANSFERÊNCIAS E FATOS 

 
1931: Salão Nacional de Belas Artes ou Salão de 
1931, cuja seção moderna (inoficial) é coordenada 
por Lucio Costa. 
 
1931: Frank Lloyd Wright visita o Brasil para 
participar do Júri do Concurso Internacional para o 
Farol do Colombo. 
 
1932: Exposição no MoMA de New York: Modern 
Architecture: International Exhibition e catalogo: The 
International Style: Architecture since 1922. 
 
1933: Franklin D. Roosevelt presidente dos EUA 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRAS BRASILEIRAS  
 

 
Imagem13: “Vila operária Gamboa”. 1931-1933. Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil. Arquitetura: Lucio Costa e 
Gregori Warchavchik.  
 

 
Imagem14: “Edifício Esther”. 1935. São Paulo, São 
Paulo, Brasil. Arquitetura: Álvaro Vital Brasil e Adhemar 
Marinho. Foto: Débora Lima. 
 



 
 
 

 

PRECEDÊNCIAS E REFERÊNCIAS USA  
 

 
Imagem15: “Fallingwater / Kaufmann’s House”. 1936. 
Pittsburgh, Pennsylvania, USA. Arquitetura: Frank Lloyd 
Wright.  
 

 
Imagem16: “Hanna Residence/Honeycomb House”. 
1936. Palo Alto, Califórnia, USA. Arquitetura: Frank Lloyd 
Wright. 
 
 

1936 
TROCAS, TRANSFERÊNCIAS E FATOS 

 
1936: Le Corbusier visita o Brasil pela segunda 
vez.  
 
1936: Projeto para o Ministério da Educação e 
Saúde e a Universidade do Brasil. 
 
1936: Primeira visita de um presidente americano 
ao Brasil: Franklin D. Roosevelt (parada no Rio de 
Janeiro a caminho de Buenos Aires) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRAS BRASILEIRAS  
 

 Imagem17: 
“Aeroporto Santos Dumont”. 1937. Rio de Janeiro, Rio 
de Janeiro, Brasil. Arquitetura: Irmãos Roberto. 
 
 

 Imagem18: “Sede da ABI”. 
1936-1938. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil. 
Arquitetura: Marcelo Roberto e Milton Roberto 
(MMRoberto). Foto: Débora Lima. 



 
 
 

 

PRECEDÊNCIAS E REFERÊNCIAS USA 
 

 
Imagem19: “Taliesin West”. 1937. Scottsdale, Arizona, 
USA. Arquitetura: Frank Lloyd Wright.  
 

 
Imagem20: “Gropius House”. 1938. Lincoln, 
Massachusetts, USA. Arquitetura: Walter Gropius.  

1937 
TROCAS, TRANSFERÊNCIAS E FATOS 

 
1937: Estado Novo. 
 
1937: Emigram para os EUA Ludwig Mies van der 
Rohe, Walter Gropius e Marcel Breuer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRAS BRASILEIRAS  
 

Imagem21: ”Vila Residencial”. 1933-1938. São Paulo, 
Brasil. Arquitetura: Flávio de Carvalho.  
 

 Imagem22: “Edifico 
Gustavo Capanema - MEC”. 1936-1945. Rio de Janeiro, 
Rio de Janeiro, Brasil. Arquitetura:Lucio Costa, Affonso 
Eduardo Reidy, Carlos Leão, Jorge Moreira, Ernani 
Vasconcellos, Oscar Niemeyer. Consultoria: Le Corbusier. 
Foto: Débora Lima.  



 
 
 

 

PRECEDÊNCIAS E REFERÊNCIAS USA 
 

 
Imagem23: “Breuer House”. 1938-1939. Lincoln, 
Massachusetts, USA. Arquitetura: Marcel Breuer e Walter 
Gropius. 
 

 
Imagem24; “Conger Goodyear House”. 1938. Old 
Westbury, Long Island, USA. Arquitetura: Edward Durell 
Stone.  

1938-1939 
TROCAS, TRANSFERÊNCIAS E FATOS 

 
1939: Inicia a Segunda Guerra Mundial. 
 
1939: Projeto do Pavilhão do Brasil na New York 
World’s Fair. Lucio Costa e Oscar Niemeyer 
permanecem oito meses na cidade e projetam o 
Pavilhão com os arquitetos americanos Paul Lester 
Wiener e Thomas Price (paisagista). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRAS BRASILEIRAS 
 

 
Imagem25: “Obra do Berço”. 1937. Rio de Janeiro, Rio 
de Janeiro, Brasil. Arquitetura: Oscar Niemeyer. Foto: 
Débora Lima. 
 

 
Imagem26: “Grande Hotel”. 1938. Ouro Preto, Minas 
Gerais, Brasil. Arquitetura: Oscar Niemeyer. Foto: Débora 
Lima. 



 
 
 

 

PRECEDÊNCIAS E REFERÊNCIAS USA 
 

 
Imagem27: “Pavilhão do Brasil na New York World’s Fair”. 
1939-1940. New York, New York, USA. Arquitetura: 
Oscar Niemeyer, Lucio Costa, Paul Lester Wiener e 
Thomas Price. DEMOLIDO. 
 

 Imagem28: 
“Pavilhão da Finlândia na New York World’s Fair”. 1939-
1940. New York, New Your, USA. Arquitetura: Alvar Aalto 

 

1940-1941 
TROCAS, TRANSFERÊNCIAS E FATOS 

 
1940: Criação do Office of the Coordinator of Inter-
American Affairs (OCIAA), chefado pelo então 
presidente do MoMA Nelson Rockefeller. 
 
1941: Criação do Departamento Cultural do 
OCIAA, chefiado por Wallace Harrison. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRAS BRASILEIRAS  
 

 
Imagem29: “Instituto Sedes Sapientiae”. 1940. São 
Paulo, São Paulo, Brasil. Arquitetura: Rino Levi. Foto: 
Nelson Kon. 
 

 
Imagem30: “Casa Celso da Rocha Miranda”. 1942. 
Petrópolis, Rio de Janeiro, Brasil. Arquitetura: Alcides da 
Rocha Miranda. 



 
 
 

 

PRECEDÊNCIAS E REFERÊNCIAS       
                       

 
Imagem31: “Museum of Modern Art”. 1939. New York, 
New York, USA. Arquitetura: Philip Goodwin e Edward 
Durell Stone. Foto: Débora Lima. 
 

 
“Imagem32” “Sturges House”. 1939. Brentwood Heighs, 
California, USA. Arquitetura: Frank Lloyd Wright. Foto: 
Débora Lima. 
 

 

1942-1943 
TROCAS, TRANSFERÊNCIAS E FATOS 

 
1942: Philip Goodwin e George E. Kidder-Smith 
passam 6 meses no Brasil, visitando edificios e 
entrevistando a nova geração de arquitetos 
brasileiros. 
 
1943: Franklin Delano Roosevelt visita o Brasil 
(Belém e Natal). 
 
1943: Inauguração da Exposição Itinerante e do 
livro Brazil Builds: New and Old 1652-1942 no 
Museum of Modern Art, em New York. A Exposição 
é descrita como de Arquitetura Colonial e Moderna, 
porque a possibilidade de analogia com o conteto 
americano se tornava assim mais direta. 
 
Finda a mostra no MoMA, a mostra circula pelos 
Estados Unidos, México e Canadá.  
 
1945: Projeto para a Cidade dos Motores em Volta 
Redonda no Rio de Janeiro, por José Luis Sert e 
Paul Lester Wiener.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBRAS BRASILEIRAS 
 

 
Imagem33:“Casa de Baile”. 1943. Belo Horizonte, Minas 
Gerais, Brasil. Arquitetura: Oscar Niemeyer. 

 
Imagem34: “Residência Rio Branco Paranhos”. 1943. 
São Paulo, São Paulo,Brasil. Arquitetura: Vilanova Artigas. 



 
 
 

 

PRECEDÊNCIAS E REFERÊNCIAS USA 
 

 
Imagem35: “Carter, Walbridge, Hawkins Seminar Building 
– Florida Southern College”. 1941. Lakeland, Florida, 
USA. Arquitetura: Frank Lloyd Wright. Foto: Débora Lima. 
 

 
“Imagem36: The Kaufmann House”. 1946. Palm Springs, 
Califórnia, USA. Arquitetura: Richard Neutra. Foto: Débora 
Lima.  
 

1944-1945 
TROCAS, TRANSFERÊNCIAS E FATOS 

 
1944: Exposição no MoMA de New York: Built in 
USA- since 1932. 
 
1945: Inicio na California, EUA,  do projeto Case 
Study Houses, dirigido por Johm Entenza da Arts & 
Architecture Magazine. Se estende até o ano de 
1966. 
 
1945: Viagem de Richard Neutra pela América do 
Sul. Na época ainda era o presidente da seção 
norte-americana no CIAM. No Brasil visita São 
Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Ouro Preto. 
Em São Paulo encontra-se com Warchavchik, 
Henrique Midlin, Rino Levi, Lucyan Korngold e 
Vilanova Artigas, entre outros. No Rio de Janeiro 
com Oscar Niemeyer, Jorge Moreira, Lucio Costa, 
os irmãos Roberto, Burle Marx, Affonso Reidy entre 
outros. 
 
1945-1950: Boom da Arquitetura moderna 
americana em Palm Springs, California, EUA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRAS BRASILEIRAS  
 

 Imagem37: “Edifício 
Prudência”. 1944. São Paulo, São Paulo, Brasil. 
Arquitetura: Rino Levi. Foto: Débora Lima.  
 

Imagem38: Projeto para a “Cidade dos Motores”. 1945-
46. Xerém, Rio de Janeiro, Brasil. Arquitetura: TPA/ Town 
Planning Associates, de propriedade de Paul Lester 
Weiner, Josep Lluis Sert e Paul Schulz.  
 



 
 
 

 

PRECEDÊNCIAS E REFERÊNCIAS USA 
 

 
Imagem39: “Baker House at MIT”. 1946. Boston, 
Massachusetts, USA. Arquitetura: Alvar Aalto. Foto: 
Débora Lima.  
 

 
Imagem40: “The Burton Tremaine House”. 1947. Santa 
Barbara, Califórnia, USA. Arquitetura: Oscar Niemeyer e 
Burle Marx. Não construída. 
 
 
 

1946-1947 
TROCAS, TRANSFERÊNCIAS E FATOS 

 
1946-1947: Permanência de João Batista 
Vilanova Artigas nos Estados Unidos, com bolsa da 
Fundação Guggenheim. Conhece Alvar Aalto, 
Walter Gropius, Carl Kock, Ralph Rapson, Gyorgy 
Kepes e Joseph Hudnut. 
 
1947: Viagem de estudos com duração de 6 
meses de Miguel Forte e Jacob Ruchti aos EUA. 
 
1947: Inauguração do Museu de Arte de São 
Paulo (MASP), em São Paulo, ligado à Nelson 
Rockefeller. 
 
1947: Participação proeminente de Oscar 
Niemeyer no grupo de trabalho internacional para a 
construção do Edifício-sede da Organização das 
Nações Unidas, em New Yrok. Permanência do 
arquiteto na cidade por alguns meses.  
 
1947: Visita de Harry Truman ao Brasil para 
participar da Conferencia de Petrópolis que resultou 
na criação do Tratado Interamericano de Assistência 
Recíproca (TIAR). 
 
1947: Projeto de Oscar Niemeyer para a 
residência Burton-Tremaine em Santa Bárbara, 
Califórnia. 
 
 
 

OBRAS BRASILEIRAS  
 

 
Imagem41: “Edifícios Cintra, Bristol e Caledônia – Parque 
Guinle”. 1948-1950-1954. Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, Brasil. Arquitetura: Lucio Costa. Foto: Débora 
Lima. 
 

 
Imagem42: “Casa Miguel Forte”. 1948-1950. São Paulo, 
São Paulo, Brasil. Arquitetura: Miguel Forte. 



 
 
 

 

PRECEDÊNCIAS E REFERÊNCIAS USA 
 

 Imagem43; “United 
Nations Headquarters”. 1947. New York, New York, 
USA. Arquitetura: Oscar Niemeyer, Le Corbusier, Wallace 
Harrison. Foto: Débora Lima.  
 

 
Imagem44: “Tremaine House”. 1947-1948. Santa 
Barbara, Califórnia, USA. Arquitetura: Richard Neutra. 

1948 
TROCAS, TRANSFERÊNCIAS E FATOS 

 
 
1948: Publicação do livro de Richard Neutra 
“Architecture of Social Concern”, no Brasil intitulado 
“Arquitetura social em paises de clima quente” 
acerca das suas impressões da viagem a Porto 
Rico empreendida em 1945 com prefácio de 
Gregori Warchavchik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRAS BRASILEIRAS  
 

 
Imagem45: “Residência Olivo Gomes”. 1949-1950. São 
José dos Campos, São Paulo, Brasil. Arquitetura:Rino 
Levi. Foto: Nelson Kon. 
 

 Imagem46: “Edifício 
ABC”. 1949. São Paulo, São Paulo, Brasil. Arquitetura: 
Oswaldo Arthur Bratke. Foto: Débora Lima.  



 
 
 

 

PRECEDÊNCIAS E REFERÊNCIAS USA 
 

 
Imagem47: Case Study House #8, “Eames House”. 
1949. Pacific Palisades, Califórnia, USA. Arquitetura: 
Charles e Ray Eames. Foto: Débora Lima.  
 

 Imagem48: “Lake Shore 
Drive”. 1949-1951. Chicago, Ilinois, USA. Arquitetura: 
Ludwig Mies van der Rohe. Foto: Débora Lima.  
 

1949-1950 
TROCAS, TRANSFERÊNCIAS E FATOS 

 
1949: Inauguração do MASP (ligado à Nelson 
Rockefeller) em São Paullo, cujo modelo 
museográfico era o do MoMA de New York. 
 
1950: O arquiteto grego radicado nos EUA, Stamo 
Papadaki publica “The Work of Oscar Niemeyer” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRAS BRASILEIRAS  
 

 
Imagem49: “Casa das Canoas”. 1951. Rio de Janeiro, 
Rio de Janeiro, Brasil. Arquitetura: Oscar Niemeyer. Foto: 
Débora Lima. 
 

 
Imagem50: “Conjunto Residencial Marquês de São 
Vicente”. 1952. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil. 
Arquitetura: Affonso Eduardo Reidy. Foto: Débora Lima.  
 



 
 
 

 

PRECEDÊNCIAS E REFERÊNCIAS USA  
 

 
Imagem51: “The Glass House”. 1945-1948. New 
Canaan, Connecticut, USA. Arquitetura: Philip Johson.  
 

 
Imagem52: “The Farnsworth House”. 1951. Plano, Ilinois, 
USA. Arquitetura: Ludwig Mies van der Rohe.  
 
 
 
 
 
 

1951 
TROCAS, TRANSFERÊNCIAS E FATOS 

 
 
1951: Primeira Bienal Internacional de Arte e 
Primeira Exposição Internacional de Arquitetura de 
São Paulo. 
 
1951: Inauguração do Museu de Arte Moderna 
(ligado ao MoMA de New Nork) de São Paulo. 
Siegfried Giedion, entre outros, visitam o pais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRAS BRASILEIRAS 
.  

 
Imagem53: “Casa de Vidro”. 1951. São Paulo, São 
Paulo, Brasil. Arquitetura: LIna Bo Bardi.  
 

 
Imagem54: “Residência Maria Luisa e Oscar Americano”. 
1950. São Paulo, São Paulo, Brasil. Arquitetura:Oswaldo 
Arthur Bratke. Foto: Débora Lima.  



 
 
 

 

PRECEDÊNCIAS E REFERÊNCIAS USA 
 

 
Imagem55: “Stillman House”. 1951. Litchfield, 
Connecticut., USA. Arquitetura: Marcel Breuer.  
 

 
Imagem56: Case Study House #16. 1951-1952. Bel Air, 
Califórnia, USA. Arquitetura: Craig Ellwood. Foto: Débora 
Lima.  

1952 
TROCAS, TRANSFERÊNCIAS E FATOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRAS BRASILEIRAS 
 

 
Imagem57: “Residência Érico Siriuba Stickel”. 1952-
1954. São Paulo, São Paulo, Brasil. Arquitetura: Miguel 
Forte, Galiano Ciampaglia e Carlos Millan.  
 

 
Imagem58: “Residência Andrade”. 1952-1953. São 
Paulo, São Paulo, Brasil. Arquitetura: Carlos Millan.  
 
 
 
 



 
 
 

 

PRECEDÊNCIAS E REFERÊNCIAS USA 
 

 
Imagem59: “The Yale University Art Gallery”. 1951-1953. 
New Haven, Connecticut, USA. Arquitetura: Louis Kahn. 
 

 
Imagem60: “Crown Hall”. 1950-1956. Chicago, Ilinois, 
USA. Arquitetura: Ludwig Mies van der Rohe.  

1952 
TROCAS, TRANSFERÊNCIAS E FATOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRAS BRASILEIRAS 
 

Imagem61: “Residência Jadir de Souza”. 1952. Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil. Arquitetura: Sérgio 
Bernardes. 
 

 
Imagem62: “Pavilhão Lowndes”. 1953-1954, 
Samambaia, Petrópolis, RJ, Arquitetura: M.M. Roberto. 



 
 
 

 

PRECEDÊNCIAS E REFERÊNCIAS USA  
 

 
Imagem63: “Lever House”. 1951-1952. New York, New 
York, USA. Arquitetura: Gordon Bunshaft da Skidmore, 
Owings and Merrill. Foto: Débora Lima 
 

 
Imagem64: “Seagram Building”. 1954-1958. New York, 
New York, USA. Arquitetura: Ludwig Mies van der Rohe. 
Foto:Débora Lima. 

1953 
TROCAS, TRANSFERÊNCIAS E FATOS 

 
1953: II Exposição Internacional de Arquitetura. 
Visitam o Brasi para o evento: Walter Gropius, Alvar 
Aalto, Ernesto Rogers, entre outros. 
Homenageados os arquitetos americanos Philip 
Jonhson, Arne Jacobsen, Paul Rudolph. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRAS BRASILEIRAS 
 

 
Imagem65: “Edifício Conde de Prates”. 1952. São Paulo, 
São Paulo, Brasil. Arquitetura: Giancarlo Palanti. 
Foto:Débora Lima 
 

  
Imagem66: “Edifício Barão de Iguape”. 1956. São Paulo, 
São Paulo, Brasil. Arquitetura: Jacques Pilon e Giancarlo 
Gasperini. Foto: Débora Lima.  



 
 
 

 

PRECEDÊNCIAS E REFERÊNCIAS USA 
 

 
Imagem67: “Guggenheim Museum”. 1956-1959. New 
York, New York, USA. Arquitetura: Frank Lloyd Wright. 
Foto: Débora Lima. 
 
 

 
 

1954 
TROCAS, TRANSFERÊNCIAS E FATOS 

 
1954:  Inauguração do Complexo do Parque do 
Ibirapuera, de Oscar Niemeyer e Burle Marx. 
 
1954: John Peter (editor das revistas Look e Life e 
repórter de rádio e televisão da CBS americana) 
entrevista para a pesquisa de seus livros “Masters of 
Modern Architecture”, de 1958, e posteriormente 
“The Oral History of Modern Architecture”, publicado 
em 1994: Affonso Eduardo Reidy, Marcelo 
Roberto, Oscar Niemeyer e Oswaldo Bratke.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRAS BRASILEIRAS 
 

 
Imagem68: “Museu de Arte Moderna”. 1953. Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil. Arquitetura: Affonso 
Eduardo Reidy. Foto:Débora Lima. 
 

 
Imagem69: “Pavilhão Ciccilo Matarazzo”. 1954. São 
Paulo, São Paulo, Brasil. Arquitetura: Oscar NIiemeyer. 
Foto: Débora Lima. 
 



 
 
 

 

PRECEDÊNCIAS E REFERÊNCIAS USA 
 

 
Imagem70: “Oak Court House”. 1956. Dallas, Texas, 
USA. Arquitetura: Edward Durell Stone.  
 

 
Imagem71: “Chicago solar Home”. 1955. Chicago, Ilinois, 
USA. Arquitetura: Geoge Frederick Keck.  
 

1955 
TROCAS, TRANSFERÊNCIAS E FATOS 

 
1955: III Bienal. 
 
1955: Visita de Mies van der Rohe ao Brasil. 
 
1955: Esposição no MoMA de New York: “Modern 
Architecture in Latin America since 1945”, com 
organização de Henry-Russel Hitchcock. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRAS BRASILEIRAS 
 

 
Imgaem72: “Conjunto Nacional”. 1954-1959. São Paulo, 
São Paulo, Brasil. Arquitetura: David Libeskind. Foto: 
Débora Lima.  
 

 
Imagem73: “Casa Baeta”. 1956. São Paulo, São Paulo, 
Brasil. Arquitetura: João Batista Vilanova Artigas. Foto: 
Nelson Kon. 



 
 
 

 

 
PRECEDÊNCIAS E REFERÊNCIAS USA  
 

 
Imagem74: “Pam Am Building”. 1958-1963. New York, 
New York, USA. Arquitetura: Wlater Gropius com Pietro 
Belluschi e Emery Roth & Sons..  
 

 
Imagem75: “The Corning Glass Building”. 1956-1959. 
New York, New York, USA. Arquitetura: Harrison, 
Abramovitz & Abbe.  

1956-1957 
TROCAS, TRANSFERÊNCIAS E FATOS 

 
1956: Juscelino Kubitschek presidente do Brasil 
 
1956: Publicação do livo de Henrique Mindlin 
“Modern Architecture in Brazil”, com a primeira 
edição é lançada em inglês, antes mesmo na 
versão em português.  
 
1957: IV Bienal. Presença no Brasil de Mies Van 
der Rohe, Marcel Breuer e Philip Johnson.  
 
1957: Lucio Costa vence o concurso para o Plano 
Piloto de Brasília. 
 
1957-1962: Desenvolvimento do Projeto do 
Consulado dos Estados Unidos no Brasil por Mies 
Van der Rohe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRAS BRASILEIRAS 
 

 
Imagem76: “Projeto para o Consulado dos Estados 
Unidos”. 1957-1962. São Paulo, São Paulo, Brasil. 
Arquitetura: Mies van der Rohe. Maquete – Projeto não 
construído.  
 

 
Imagem77: “Residência Castor Delgado Perez”. 1958. 
São Paulo, São Paulo, Brasil. Arquitetura:Rino Levi, 
Roberto Cerqueira César e Luís Roberto Carvalho Franco. 



 
 
 

 

PRECEDÊNCIAS E REFERÊNCIAS USA 
 

 
Imagem78: Case Study House #21, “Bailey House”. 
1958. West Hollywood, Califórnia, USA. Arquitetura: 
Pierre Koenig. Foto: Débora Lima.  
 

 
Imagem79: Case Study House #22, “Stahl House”. 
1960. West Hollywood, Califórnia, USA. Arquitetura: 
Pierre Koenig. Foto: Débora Lima.  
 

1958 
TROCAS, TRANSFERÊNCIAS E FATOS 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRAS BRASILEIRAS 
 

 
Imagem80: “Edifício-sede do Bank of London & South 
América Ltda.” Barão de Iguape”. 1959. São Paulo, São 
Paulo, Brasil. Arquitetura:Henrique Mindlin e Giancarlo 
Palanti.  
 

 
Imagem81: “Edifício Wilton Paes de Almeida”. 1961. São 
Paulo, São Paulo, Brasil. Arquitetura: Roger Zmekohl. 
Foto: Débora Lima.  



 
 
 

 

PRECEDÊNCIAS E REFERÊNCIAS USA 
 

 
Imagem82: “TWA Terminal – interior at JFK Airport”. 
1956-1962. New York, New York, USA. Arquitetura: Eero 
Saarinen.   
 

 
Imagem83: “Carpenter Center for the Visual Arts - Harvard 
University”. 1960-1963. Cambridge, Massachusetts, 
USA. Arquitetura: Le Corbusier. “Único prédio do arquiteto 
construído nos EUA” 

1959 
TROCAS, TRANSFERÊNCIAS E FATOS 

 
1959: IV Bienal Internacional de Arte de São Paulo, 
Brasil 
 
1959: Congresso Internacional Extraordinário de 
Críticos de Arte, que ocorre em São Paulo, Rio de 
Janeiro e Brasília. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBRAS BRASILEIRAS 
 

 

 
Imagem84: “Fábrica Duchen”. 1950-1953. Guarulhos, 
São Paulo, Brasil. Arquitetura: Oscar Niemeyer. 
DEMOLIDA 

 
IImagem85; “Ginásio de Itanhaém”. 1959. Itanhaém, São 
Paulo, Brasil. Arquitetura: João Batista Vilanova Artigas e 
Carlos Cascaldi. 



 
 
 

 

PRECEDÊNCIAS E REFERÊNCIAS USA 
 

 
Imagem86: “New York University”. 1957-1961.New York, 
New York, USA. Arquitetura: Marcel Breuer. Foto: Débora 
Lima.  

 
Imagem87: “Salk Institute”. 1959-1966. La Jolla, 
California, USA. Arquitetura: Louis Kahn. Foto: Débora 
Lima.  

1960 
TROCAS, TRANSFERÊNCIAS E FATOS 

 
1960: Inauguração de Brasília. 
 
1960: Dwight Eisenhower visita o Brasil, ficando 
em Brasília São Paulo e Rio de Janeiro, em um tour 
que incluiu também Argentina, Uruguai e Chile.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRAS BRASILEIRAS 
 

 
Imagem88: “MASP”. 1957-1968. São Paulo, São Paulo, 
Brasil. Arquitetura: LIna Bo Bardi.  

 

 
Imagem89: “Residência Cunha Lima”. 1958. São Paulo, 
São Paulo, Brasil. Arquitetura: Joaquim Guedes.  

 
 



 
 
 

 

PRECEDÊNCIAS E REFERÊNCIAS USA 
 

 
Imagem90: “Dulles Airport”. 1958-1962. Chantilly, 
Virginia, USA. Arquitetura: Eero Saarinen. Foto: Débora 
Lima.  
 

 
Imagem91: “TWA Terminal – interior at JFK Airport”. 
1956-1962. New York, New York, USA. Arquitetura: Eero 
Saarinen.   

Brasilia 
TROCAS, TRANSFERÊNCIAS E FATOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRAS BRASILEIRAS 
 

 
Imagem92: “Palácio do Governo”. Projeto de 1958. 
Brasilia, Distrito Federal, Brasil. Arquitetura: Oscar 
Niemeyer. Foto: Débora Lima. 
 

 
Imagem93: “Catedral Metropolitana de Brasilia”. Projeto 
de 1958. Brasilia, Distrito Federal, Brasil. Arquitetura: 
Oscar Niemeyer. Foto: Débora Lima. 



 
 
 

 

PRECEDÊNCIAS E REFERÊNCIAS USA 
 

 
Imagem94: “Strick House”. 1964. Santa Monica, 
Califórnia, USA. Arquitetura: Oscar Niemeyer. Foto: 
Débora LIma 
 

 
Imagem95; “Metropolitan Opera House – Lincoln Center”. 
1966. New York, New York, USA. Arquitetura: Wallace 
Harrison. Foto: Débora Lima.    

 

1961-1963 
TROCAS, TRANSFERÊNCIAS E FATOS 

 
1964: Oscar Niemeyer projeta a Casa Strick em 
Santa Mônica, Califórnia, EUA. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRAS BRASILEIRAS 
 

 
Imagem96: “Palácio do Itamaraty”. 1960. Brasília, Distrito 
Federal, Brasil. Arquitetura: Oscar Niemeyer. Foto: Débora 
Lima. 
 
 
 



 
 
 

 

PRECEDÊNCIAS E REFERÊNCIAS USA 
 

 
Imagem97; “Gateway Arch”. 1947 construído entre 
1961-1966. Saint Loius, Missouri, USA. Arquitetura: Eero 
Saarinen.  
 

 
Imagem98: “Empire State Plaza Project”. 1966. Albany, 
New York, USA. Arquitetura: Wallace Harrison. 

 

Depois... 
TROCAS, TRANSFERÊNCIAS E FATOS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRAS BRASILEIRAS 
 

 
Imagem99: “Praça da Apoteose”. 1984. Rio de Janeiro, 
Rio de Janeiro, Brasil. Arquitetura: Oscar Niemeyer.  

 Imagem100: BRASÍLIA  
 



 
 
 

 

Arquitetos americanos e/ou emigrados para os EUA 
 
Alvar Aalto 
Charles Eames 
Craig Ellwood 
Edward Durell Stone 
Eero Saarinen 
Emery Roth & Sons 
Frank Lloyd Wright 
Geoge Frederick Keck 
Gordon Bunshaft 
Harrison, Abramovitz & Abbe 
Le Corbusier 
Louis Kahn 
Ludwig Mies van der Rohe 
Marcel Breuer 
Paul Lester Wiener 
Paul Schulz 
Philip Goodwin 
Philip Johson 
Pierre Koenig 
Pietro Belluschi  
Ray Eames 
Richard Neutra 
Rudolf Schindler 
Josep Lluis Sert 
Shreve, Lam and Harmon 
Skidmore, Owings and Merrill 
Thomas Price 
Wallace Harrison 
Walter Gropius 
William Edmond Lescaze 
 
 
 
 
 
 

Arquitetos com obras presentes no 
QUADRO COMPARATIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arquitetos brasileiros e/ou emigrados para o Brasil  
 
Adhemar Marinho 
Afonso Eduardo Reidy 
Alcides da Rocha Miranda 
Álvaro Vital Brasil 
Antonio Garcia Moya 
Burle Marx 
Carlos Cascaldi 
Carlos Leão 
Carlos Millan 
David Libeskind 
Ernani Vasconcellos 
Flávio de Carvalho 
Galiano Ciampaglia 
Giancarlo Gasperini  
Giancarlo Palanti 
Gregori Warchavchik 
Henrique Mindlin 
Jacques Pilon 
João Batista Vilanova Artigas 
Joaquim Guedes 
Jorge Moreira 
Lina Bo Bardi 
Lucio Costa 
Luís Roberto Carvalho Franco 
Marcelo Roberto 
Miguel Forte 
Milton Roberto 
M.M. Roberto 
Oscar Niemeyer 
Oswaldo Arthur Bratke 
Plínio Botelho do Amaral 
Rino Levi 
Roberto Cerqueira César 
Roger Zmekohl 
Sérgio Bernardes 
William Fillinge 


