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RESUMO

Arquitetura em revista: arquitetura moderna no Brasil e sua recepção nas revistás 

francesas, inglesas e italianas (1945 -1960)

Palavras-chave - 1. arquitetura moderna - Brasil. 2. CIAM - Brasil. 3. síntese das artes. 4. expressão 
plástica. 5. Revistas de arquitetura.

Este trabalho toma como objeto a arquitetura moderna no Brasil e uma de suas fontes 
impressas - os artigos publicados nas revistas especializadas européias entre as 
décadas de 1940e 1960.
A pesquisa buscou estabelecer uma base documental como fonte bibliográfica que para 
ser analisada dentro de uma visão global dos textos e das imagens, verificando sua 
importância na constituição da historiografia da arquitetura moderna.
Acredita-se que as publicações sobre arquitetura moderna no período do segundo pós- 
guerra estão intimamente ligadas ao debate internacional dessa época e contribuem 
para o fortalecimento e continuidade do Movimento Moderno buscado pelos CIAM.
Existe por trás de cada diretor e redator um projeto a ser levado pela revista. Através da 
análise dos documentos apresentados pela revista buscou-se os discursos sobre 
arquitetura moderna revelado pelas revistas e suas posições ao apresentarem um tema, 
um projeto.
Ao percorrermos as páginas das revistas reencontramos o tempo e a história através 
dos textos e das imagens. Assim a analise destes documentos podem oferecer novos 
pontos de vistas e novas leituras sobre as doutrinas e os debates desse período.



Abstratct

The research aimed at establishing a documental base as a bibliographical source to be 

analysed inside a global view of the texts and images, verifying their importance in the 

constitution of the historiography of modern architecture.

We believe that the publications dedicated to modern architecture in the post-War were 

closely related to the epochal international debate, and contributed to the strengthening and 

continuity of the Modern Movement searched by the CIAM.

Behind each director and each editor there is a project to be carried on by the magazine. 

Through the analysis of the documents introduced by the review, this work searched for revealing 

the discourses about Modern Architecture produced by the magazines and their positions when 

presenting a subject, a project.

Going along the pages of the reviews, we find time and history through its texts and 

images. Thus the analysis of those documents can provide new points of views and new readings 

of the doctrines and the debates of the period.

Architecture in review: modern architecture in Brazil and its reception in French, English 

and Italian Magazines (1945-1960)

This work takes as its object modern architecture in Brazil and one of its printed sources

- the ariticles published in the European specialized magazines between the decades of 1940 

and 1960.
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INTRODUÇÃO

r

Esta pesquisa intitulada "Arquitetura em revista: arquitetura moderna no Brasil e sua 

recepção nas revistas francesas, inglesas e italianas (1945-1960)’’, objetiva estabelecer uma 

base documental para a reavaliação da arquitetura moderna no Brasil neste período, 

recuperando uma fonte bibliográfica e verificando sua importância na constituição de uma 

historiografia do Movimento Moderno.1

Este objetivo central se desdobrará em uma abordagem desses documentos, 

considerando a existência de uma interlocução entre a Europa e o Brasil que contribuiu para a 

consolidação da história da arquitetura brasileira e seu reconhecimento no exterior.

Além do aporte critico e historiográfico que nosso estudo pretende oferecer, 

desvendando no conjunto dos documentos publicados uma abordagem das interpretações da 

arquitetura moderna no Brasil, trabalharemos também com a iconografia que faz parte desta 

recepção, através das "imagens” escolhidas (fotografias e desenhos) que revelam o projeto e a 

obra de arquitetura e que podem marcar uma trajetória e uma historiografia. O exame das 

imagens permite rever certas interpretações e características dos edifícios e medir seu lugar e 

sua função na história.

Quais seriam as variáveis importantes na constituição da "imagem” da arquitetura 

moderna no Brasil através das publicações desses periódicos?

Porque e como os periódicos acolhem a arquitetura moderna desenvolvida no Brasil? 

Quais são os critérios de escolha e o que a “imagem” ilustra?

Sabemos que, desde sua criação, o movimento moderno implicou um processo 

internacional de difusão de seus pressupostos e realizações, que abria caminho para várias 

interpretações. Fazem parte dessas interpretações os artigos publicados em revistas 

especializadas da época.

Para uma abordagem dessas interpretações, trabalharemos com o tema da recepção da 

arquitetura.

A análise da recepção, proposta primeiramente para uma teoria e história da literatura 
por Hans Robert Jauss,2 consiste, principalmente, em estudar o ambiente em que uma obra de

v, explorar com maior pi 
”, destacando as defini 
teoria chamada “recep

"Arqi 
srt Jai 

io remete i 
literária vão contra "tudc 

: particularmente dos < 
iomínio literário, Jauss abre as 

jrica do recep 
recepção impli 

> dos receptore

1 Pretende-se no corpo do trabalho explorar com maior precisão os termos empregados, como “Movimento 
Moderno” e "Arquitetura Moderna”, destacando as definições dadas pelas revistas.
2 Hans Robert Jauss, fundador da teoria chamada "recepção”, é um historiador da literatura. Esse tema da 
recepção remete diretamente á sua obra Estética da Recepção. As teorias de Jauss aplicadas sobre a 
história literária vão contra "tudo que reduz a realidade a substâncias fictícias e essências pretensamente 
eternas” e particularmente dos estudos históricos que restringem o campo de investigação ao autor e sua 
obra. No domínio literário, Jauss abre as pesquisas ao exame do leitor, do ouvinte e do espectador para 
estudar a função histórica do receptor. Assim, a evolução das reláções entre a obra e o público, entre o 
efeito da obra e sua recepção implica o estudo do efeito produzido através da obra e da recepção 
determinado através dos receptores. Ver KLEIN, Richard e Louguet, Philippe. (Org.). (2002). La réception 
de l'architecture. Cahier thématiques. Architecture Histoire/Conception. Editions de l'ècole dárchitecture de 
Lille.
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arte foi criada, produzida, tornando-se assim objeto de crítica. A recepção refere-se á acolhida 

alcançad.a por uma obra à época de seu aparecimento e ao longo da história.

Segundo Jauss, ao refletirmos sobre o modo como as obras foram lidas, avaliadas e 

transmitidas, descobrimos o valor que tiveram e, ao buscarmos essas leituras, acompanhamos a 

trajetória da obra, logo produzimos história.

Ao aplicarmos esse pensamento na abordagem da arquitetura, poderíamos dizer que 

acompanhar a trajetória das obras publicadas nas revistas seria um modo de produzir história da 

arquitetura. As principais características dessa abordagem contribuem positivamente no campo 

da pesquisa da arquitetura

Primeiro porque, sempre que um projeto de arquitetura é concebido, seja ele construído 

ou não, passa por um julgamento e esse julgamento resulta de vários elementos, um deles é a 

contribuição da crítica. A seleção dos arquitetos e dos edifícios faz parte desse juízo crítico.

A história de uma obra de arquitetura envolve sua função de representação formal e o 

efeito que ela produz, gerando vários juízos estéticos. Sendo assim, a história deve assinalar as 
diferentes interpretações dadas a partir de diferentes juízos estéticos.3

O reconhecimento do valor de uso do edifício e sua estética, a escolha de edifícios que 

representem os padrões do movimento moderno são aspectos inerentes ao tema da recepção, 

ou seja, as relações entre obra e o público, entre o efeito da obra e sua recepção.

Segundo Chevallier,4 a pesquisa dos interesses relacionados à interpretação das obras 

é aquilo que caracteriza os passos científicos envolvidos na análise da recepção.

Questões levantadas nesse caminho incluem o valor que o movimento moderno 

produziu ou o valor que tem sido revelado e que freqúentemente permanece hoje.

Nesse sentido, entendemos ser importante estudar o papel das revistas, dos textos, 

doutrinas, controvérsias e depoimentos, o papel dos grupos, personalidades e a trama envolvida 

na criação e desenvolvimento do movimento moderno.

Qual é o papel da abordagem critica feita pela recepção do movimento moderno no 

Brasil através das revistas?

Como pode a abordagem crítica da recepção da arquitetura moderna brasileira, nas 

revistas internacionais especializadas, enriquecer a história com novas perspectivas?

O horizonte de expectativas de uma obra, que assim se pode reconstruir, torna possível 

determinar seu caráter artístico a partir do modo e do grau segundo o qual ela produz seu efeito 

sobre um suposto público.5

_a réception, les objectifs et les méthodes de I histoire de 1'architecture. 
lilippe. (Org.) La réception de l’architecture. Cahier thématiques. 
iitions de l’ècole dárchitecture de Lille. pp.47- 55.

’ CHEVALLIER, Fabienne. (2002). La 
In. KLEIN, Richard e LOUGUET, Phili 
Architecture Histoire/Conception. Edit
4 Idem
5 JAUSS H.R. (1994). A história da literatura como provocação à teoria literária. São Paulo, Editora Ática, p.
31. Tradução do original, Literaturgeschichte ais Provokantion der literaturwissenschaft. Universidade de 
Constança, Alemanha, 1967.
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É importante destacar as questões derivadas das diversas interpretações que ampliam o 

horizonte de expectativas

Através dos estudos dos artigos das revistas citadas pretende-se reconstruir o horizonte 

de expectativas diante do qual a obra de arquitetura foi criada e recebida para abordar as 

perguntas levantadas.

No nosso caso podemos falar de diferentes juízos emitidos por cada revista e nos 

debates levantados pelos críticos. Essas diferenças dependem de tramas locais e internacionais. 

Os juízos podem ser às vezes contraditórios e suscitar conflitos nas atribuições dadas às obras.

Quais são os juízos e valores emitidos sobre arquitetura moderna pelas revistas de 

arquitetura?

Qual é o discurso produzido pelas revistas? As leituras sobre os edifícios e arquitetos 

devem ser confrontadas com o reconhecimento do contexto pertinente à formação de juízo.

Esse reconhecimento se estabelece a partir da biografia dos críticos e seus temas de 

interesse e da contextualização dentro de um período histórico e geográfico dado. Jauss propõe, 

assim, que o historiador faça uma investigação em todos os campos pertinentes ao seu objeto.

Essa trama de juízos pode ser ampliada com a utilização da fotografia como um 

instrumento de interpretação da arquitetura. As revistas de arquitetura, desde o século XIX, 

utilizam cada vez mais esses recursos. As imagens e os fragmentos de textos reunidos nas 

páginas das revistas revelam a história da arquitetura através dessa trama criada pelos 

redatores, críticos e fotógrafos.

A forma como estes textos e imagens ocupam o espaço nas revistas índica uma 

diferenciação ideológica que interfere na orientação do processo histórico da arquitetura.

Na pesquisa levantada em índices gerais e específicos6 de arte e arquitetura eem ~í 

levantamentos bibliográficos sobre "arquitetura moderna no Brasil em periódicos europeus da 

década de 1920 a 60”, encontramos várias (um total de 624) entradas sobre o assunto, sendo o 
maior número (396) em periódicos franceses, seguido dos (115 em) periódicos ingleses, (113 j Ó 

em) e italianos. Essas entradas são na maioria artigos críticos sobre a arquitetura moderna no 

Brasil ou sobre a obra de um arquiteto específico, mas podemos encontrar também diversas 

referências relacionadas ao assunto nesse período, como por exemplo uma chamada à Bienal., 

Internacional de São Paulo.

O material foi organizado em uma listagem por periódicos (em um total de 30) da 

seguinte forma: informações gerais sobre o periódico, ano de publicação dos artigos, autor do 

artigo, título do artigo, autor do edifício ou projeto, nome do edifício ou projeto, local, referências 

do periódico (número, página, mês).

6 Art Index: a cumulative author and sul 
to Architectural Periodicals. N. Y, C 
Bibliografia Selecionada. Alberto X<

jbject index to selected list offine arts periodicais, N.Y., Avery Index 
Columbia University Libraries; Brasília & Arquitetura Moderna Brasileira. 
<avier.
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um grupo

para o processo de revisão dos princípios da arquitetura moderna que ocorre nesse período.

A escolha da Itália e da Inglaterra tem como intenção entender os contextos dos quais 

deriva a maior parte das críticas à arquitetura brasileira (The Architectural Review e Casabella) e, 

além disso, deve-se ao fato de que, a partir dos CIAM, são esses os países que levantam os 

temas que organizam o pensamento arquitetônico dos anos seguintes. Já com a França busca- 

se situar o contexto de uma das revistas (L'Architecture d'Aujourd'hui) mais importantes na 

difusão da arquitetura moderna internacional, com grande alcance em vários países, inovando o 

papel das revistas de arquitetura. Apresenta uma extensa documentação sobre a arquitetura

Embora os dados levantados em pesquisas já realizadas sobre os artigos da 

arquitetura moderna no Brasil publicados no exterior apontem para um número maior de 
publicações nos EUA,7 nossa pesquisa se volta para as revistas europeias: inglesas, italianas e 

francesas, porque são nesses países e nessas revistas que encontramos a difusão e o debate 

do movimento moderno mais influente internacionalmente ligado aos Ciam8 (Congressos 

Internacionais de Arquitetura Moderna).

tichard e Louguet, Philippe. (Org.). La 
ioncepiion. Editions de 1'ècole

Uma das propostas deste trabalho é relacionar os debates que ocorriam nas revistas 

nesse período com os temas abordados pelos Ciam. Sabemos que tanto as revistas como os 

Ciam atuaram na difusão internacional da Arquitetura Moderna, buscando novos exemplos e 

ações que pudessem ampliar e fortalecer o Movimento Moderno

Ao destacarmos os agentes e as ações dos Ciam e seus vínculos com as revistas, seus 

editores e colaboradores, perceberemos o conjunto das relações e das interações no qual se 

insere o interesse pela Arquitetura Moderna no Brasil.9

Acredita-se, assim, que a arquitetura moderna brasileira desenvolvida no segundo pós- 

guerra trabalha alguns temas levantados pelos Ciam e pelas revistas internacionais, contribuindo

do). EESC - USP, p.
’ Arquitextc —

(2002). O Alvo do olhar estrangeiro, w u<oo„ 
ra Manufatura

tgressos Internacionais de Arquitetura Moderna, o 1o CIAM foi fundado em 1928 por i 
modernos que se reuniram no Castelo de La Sarraz Vaud, na Suiça. Depois de ter

: partir de um programa elaborado em Paris, os problemas que suscitavam a arte de edificar, 
oonto de vista e decidiram reunir-se para pôr a arquitetura diante de suas verdadeiras tarefas.

temas eleitos pelos próximos CIAM foram: 2o CIAM -1929 - Frankfurt - habitação mínima. 3o 
 loteamento racional. 4o CIAM - 1933 a bordo do navio SS Patris II, entre Marselha, 

Grécia - a cidade funcional. 5o CIAM - Paris - 1937 e o tema foi moradia e lazer. 6o CIAM - 
Bridgwater - 1947 - reafirmação dos objetivos dos CIAM. 7° CIAM - Bergamo - 1949 - uso da grille, 
execução da carta de Atenas, nascimento da grille CIAM de urbanismo. 8° CIAM - Hoddesdon - o coração 
das cidades. 9o CIAM - Aix-en-Provence - 1953 - habitat 10° CIAM - Dubrovnik - 1956 - habitat e suas 
relações - 11°CIAM - Oterllo - encerramento dos CIAM.
’ MONIER, Gérard. (2002) Uarchitecture et sa réception. In: KLEIN, Rii 
réception de l’architecture. Cahier thématiques. Architecture Histoire/Cc 
dárchitecture de Lille. pp.43-46

7 Cfr. MIRANDA, Clara. L. (1998). A crítica nas revistas de arquitetura nos anos 50: a expressão plástica e a 
síntese das artes. Dissertação (Mestrado). EESC - USP, p.202; LARA, F. (2000). "Outros espelhos: 
Arquitetura Brasileira vista do Exterior," Arquitexto, texto especial 012, revista virtual, www.vitruvius.com.br.; 
TINEM. Nelci. (2002). O Alvo do olhar estrangeiro. O Brasil na historiografia da arquitetura moderna. João 
Pessoa, Editora " 
‘ CIAM - Conç 
de arquitetos r 
examinado, a partir de um 
firmaram um poi 
Os locais e os ta 
CIAM - 1930- Bruxelas- 
França e Atenas, < 
" igwater-1947

icução da carta de Atenas, nascimr

http://www.vitruvius.com.br
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10 Pretende-se dar continuidade às questões levantadas In: MIRANDA, Clara. L. (1998). A crítica nas 
revistas de arquitetura nos anos 50: a expressão plástica e a síntese das artes. Dissecação (Mestrado), 
EESC- USP, p.202.
" Roberto Cerqueira Cesar como arquiteto integrante do escritório Rino Levi.

moderna no Brasil a partir dos anos 40, incluindo alguns números especiais sobre o país.10 É 

também na França que encontramos Le Corbusier, arquiteto de grande influência na arquitetura 

moderna no Brasil e nos debates do CIAM.

O maior número de artigos encontram-se na década de 1950, seguidos pelas décadas 

de 1940, 1960 e 1930, e as revistas onde eles estão publicados em maior número, em ordem 

decrescente, são: L'Architecture d'Aujourd'hui, The Architectural Review, Domus, Aujourd'hui art • 

et architecture, Architectura cronache e storia, Zodiac, Casabella, para ficar entre as que serão , 

selecionadas pela pesquisa.

Os dez arquitetos mais publicados, em ordem decrescente, são: Oscar Niemeyer, Rino 

Levi, Affonso Eduardo Reidy, M. M. M. Roberto, Lucio Costa, Roberto Burle Marx, Sérgio 

Bernardes, Roberto Cerqueira Cesar11, Lina Bo Bardi e L. Komgold e Paulo Antunes Ribeiro.

O primeiro artigo sobre arquitetura moderna no Brasil aparece na revista Cahiers d'art 

em fevereiro de 1931. Trata-se de um texto do arquiteto Gregori Warchavchik, enviado ao III 

CIAM como delegado brasileiro. O texto, intitulado “L’Architecture d’Aujourd’hui dans 1’Amérique 

du Sud", fala das dificuldades encontradas pelo arquiteto na construção de uma arquitetura 

moderna no Brasil e expõe algumas de suas obras: Casa Gregori Warchavchik (Santa Cruz) e 

Casa Dr. Cândido da Silva, com desenhos das plantas, fachadas e fotos.

A historiografia nos mostra que a primeira grande recepção e difusão internacional da 

Arquitetura Moderna (Arquitetura Nova do Brasil) no Brasil se dá com a exposição e publicação 

do livro Brazil Builds, em 1943, organizados pelo Museu de Arte Moderna (MoMA) de Nova York.

Após a circulação do Brazil Builds e à recepção por ele conquistada, uma série de 

artigos e números especiais de revistas internacionais serão dedicados à arquitetura moderna no 

Brasil.

Revistas como L'Architecture d'Aujourd'hui, The Architectural Review, Architectural 

Design, Architectural Forum, Architectural Record, Domus, Casabella, Progressive Architecture, 

The Studio, Zodiac, entre outras, regularmente passaram a programar páginas para mostrar o 

que se construía no Brasil nesse período.
Dos primeiros números especiais dedicados ao Brasil podemos destacar: no ano de \ 

1943, as revistas Architectural Record em janeiro e The Studio em outubro; no ano de 1944, a 

revista The Architectural Review em março; e no ano de 1947 as revistas Progressive 

Architecture, em abril, L'Architecture d'Aujourd'hui, em setembro e The Architectural Fórum, em 

novembro.
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A arquitetura brasileira também será divulgada pelos contatos estabelecidos entre 

arquitetos brasileiros e estrangeiros, tanto através de uma formação no exterior como das visitas 

dos arquitetos estrangeiros ao país.

Em 1929, Le Corbusier vem ao Brasil e divulga a obra de Warchavchik, convidando-o a 

fazer parte dos Ciam. Anos mais tarde, em 1936, retorna para ser consultor de uma das obras de 

arquitetura moderna no Brasil mais difundidas - o MES. Em 1931, será a vez de Frank Lloyd 
Wright12, que fará parte da comissão julgadora de um concurso no Rio de Janeiro.

Na década de 1950, muitos arquitetos visitaram o Brasil para as Bienais Internacionais 

realizadas pelo MAM em São Paulo e contribuíram para uma crítica á arquitetura brasileira aqui 

e lá fora.

Esses e vários outros acontecimentos (exposições, congressos, palestras) fazem parte 

dessa trama que constrói a trajetória da recepção da arquitetura moderna brasileira nas revistas 

internacionais de arquitetura. Procuraremos, a partir dos cruzamentos dessas informações, 

responder às questões propostas.

Trabalharemos com as diferentes interpretações da arquitetura moderna e as questões 

formuladas ao longo do tempo inseridas no debate internacional impresso nas revistas, tendo os 

Ciam como locus decisivo na construção dos princípios da arquitetura moderna.

A seguir uma breve descrição das revistas escolhidas para construírem essa história: 

-LArchitecture d'Aujourd’hui, francesa, uma das revistas mais importantes na difusão da 

arquitetura moderna internacional, com grande alcance em vários países, inovando o papel das 

revistas de arquitetura. É também a que apresenta a maior documentação sobre a arquitetura 

moderna no Brasil, incluindo três números especiais sobre o país, formando um balanço 

representativo da arquitetura brasileira do período estudado. Verificaremos, a partir de sua 

política editorial, até que ponto se relaciona com os ideais dos CIAM e de Le Corbusier e se a 

difusão da arquitetura moderna no Brasil que aparece em suas páginas está relacionada com 

esses ideais:

• The Architectural Review, revista inglesa, é a segunda das pesquisadas que apresenta o 

maior número de documentos sobre arquitetura moderna no Brasil, incluindo o primeiro número 

especial publicado na Europa. É uma das revistas de arquitetura mais respeitadas 

internacionalmente e defensora da arquitetura moderna. Participa dos debates tendo como seus 

colaboradores membros do grupo dos arquitetos ingleses dentro dos CIAM, exercendo 

importante papel nas mudanças ocorridas até o final desses Congressos. J.M. Richards, editor 

da revista e membro do grupo MARS (Modern Architectural Research Group), reconhecido 

como o representante inglês dos CIAM, levanta a possibilidade de uma nova direção nas 

discussões da arquitetura moderna nos CIAM em sua fala no VI Congresso, de 1947:

13 Frank Lloyd Wright vem ao Rio de Janeiro para participar, como representante dos Estados Unidos, do 
júri do Concurso Internacional para um Farol nas Antilhas em memória a Cristóvão Colombo.
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Casabella, revista italiana de destaque internacional, considerada uma das mais 

qualificadas na difusão da arquitetura européia, apresenta em suas páginas o debate italiano da 

época confrontado com o europeu. A partir de 1933, com Giuseppe Pagano e Eduardo Pérsico, 

a linha editorial da revista é marcada pelo racionalismo italiano e pelas vanguardas européias. 

Em 1953, com a entrada de Ernesto Nathan Rogers na sua direção, passa a adotar o nome 

Casabella Continuità e promove a renovação da arquitetura italiana e uma revisão crítica do 

movimento moderno Rogers faz parte do grupo italiano do CIAM, e terá uma participação 

importante nos novos rumos tomados a partir do 8° Congresso sobre “o coração das cidades”. 

Rogers participará em 1954 do júri de premiação da Exposição Internacional de Arquitetura da II 

Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo;

Domus, a revista italiana com o maior número de artigos dedicados ao Brasil, apresenta 

um discurso entre modernidade e tradição O primeiro arquiteto a ser publicado será Gregori 

Warchavchik, em 1933,

Zodiac, revista internacional italiana, foi fundada em 1957 por Adriano Olivetti tendo 

como diretor Bruno Alfieri. Entre seus colaboradores, encontramos alguns arquitetos 

representantes dos CIAM, Ernesto Nathan Rogers, Siegfried Giedion e Le Corbusier. O 

interesse se encontra no n° 6, de 1960, que possui um estudo sobre o Brasil intitulado “Rapporto 

Brasile" A revista apresenta, a partir dos textos de Bruno Alfieri, Flávio Motta, Giulia Veronesi, 

Pietro Porcinai, Bruno Zevi, Oscar Niemeyer e Mario Barata, uma série de depoimentos e 

documentos relativos à produção da arquitetura brasileira na época da fundação de Brasília. 

Brasília é apresentada dentro de um quadro geral da arquitetura brasileira, junto com outros 

arquitetos como Vilanova Artigas, Affonso Eduardo Reidy, irmãos Roberto, Rino Levi e Roberto 

Burle Marx. A revista apresenta o Brasil como um dos países protagonistas da arquitetura 

proposta pelos CIAM

O trabalho está dividido em trés capítulos, o primeiro trata da contextualização das 

revistas trabalhadas indicando seus editores, suas ideologias e ações que interferiram no 

desenvolvimento da arquitetura moderna. As revistas trabalhadas são as citadas acima.

O segundo capítulo trata dos Ciam levantando os temas e as discussões de seus 

congressos, especialmente os três primeiros do segundo pós-guerra, que tratam dos temas 

"síntese das artes" e "expressão emocional” ou expressão da arquitetura, que estarão presentes 

no debate das revistas e na arquitetura modema brasileira deste período. Será também tratada a 

interlocução entre os brasileiros e os CIAM

No terceiro capítulo faz-se uma análise dos artigos publicados nas revistas estudadas 

articulados por temas, levantando as implicações dos editoriais, autores e fatos que formam uma 

trama de leitura da arquitetura moderna brasileira constituída pelas revistas.

Busca-se a contribuição da arquitetura brasileira para o processo de revisão dos 

princípios da arquitetura moderna no segundo pós-guerra realizado pelos CIAM, trabalhando
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com os temas da síntese das artes e a expressão plástica além do puramente funcional, que 

estão presentes na arquitetura moderna desenvolvida no Brasil.

A partir do Conjunto Pedregulho do arquiteto Affonso Eduardo Reidy, projeto que 

sintetiza os temas tratados pelas revistas sobre as características da arquitetura moderna 

brasileira, faz-se uma amostragem das leituras realizadas nas revistas que ilustram este projeto 

e os tipos de recepção que ocorrem
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1 ■ AS REVISTAS DE ARQUITETURA FRANCESAS, INGLESAS, e ITALIANAS NO SÉCULO XX

L ARCHITECTURE DAUJOURDHUl'3

Bloc permaneceu como diretor até sua morte em 1966. O primeiro numero da revista era

composto por um Comité de Patronage: Frantz Jourdain, Auguste Perret, Henri Sauvage, Rob

Jourdan, Correspondentes: Julius Posener, Szymon Syrkus, André J. Robin, Jos. Gourevitch,

Vargo Joseph Secretaria Geral: Sra M. E Cahen. Diretor: André Bloc.

No texto de abertura da revista André Bloc precisa o objeto e o programa de

L 'Architecture d’Aujourd'hui

Entre aqueles que receberão esta revista, encontrar-se-ão sem dúvida, os que acolherão sem

entusiasmo, e a saudarão com estas simples palavras: uma revista a mais (...) O nosso programa é

simples; consiste em lutar contra todas as rotinas, contra os regulamentos que não funcionam, contra os

Mallet-Stevens, Charles Siclis, Roux-Spitz, Mareei Temporal, Pierre Chareau, Alfred Agache, 

André Lurçat, Raymond Fischer, Mareei Hennequet, G. H. Pingusson, G. Guevrekian, Francis

LArchitecture d'Aujourd’hui foi criada em fim de 1929 por André Bloc14 e Mareei Eugène 

Cahen15, que não chegou a ver o 1o número da revista publicado em novembro de 1930. André

Paris e forma-se em 
houc. Entre 1929 e

ria revista ver n°1 (
»mbro-novembro, 1960) 

Vago; o numero
)0 (dezembro, 1990) e

11 Usaremos AA para abreviar o nome da revista. Para uma história da AA na próprií 
novembro, 1930); o n° 1 (maio-juin. 1945); o n° duplo 91-92: Panorama 1960, (seterr 
publicado na comemoração de trinta anos da revista, com artigos de Bloc, Persitz e ' 
especial em homenagem a André Bloc (dezembro de 1967); o n° especial 1930-1990 
as correções feitas referente a esta publicação no n° de junho, 1991.
14 André Bloc nasceu em 23 de maio de 1896 em Argel. Em 1898 retorna à França, P< 
engenharia na Ecole Centrale em 1920. Em 1924 funda e dirige a Revue du Caoutchc 
1930 prepara, com Michel-Eugène Cahen, a criação de uma nova revista, Construire. M.E. Cahen morre 
em 1930 antes da publicação da revista André Bloc assume a direção da revista, que passa a se chamar 
LArchitecture d'Aujourd’hui, e publica o 1o número em novembro de 1930. Em 1936 funda L'Union pour 
lArt No período da 2a guerra mundial, entre 1940 e 1944, permanece na clandestinidade no Sul da França 
em função da 2a Guerra e retornando a Paris em 1944. Em 1945 retoma a publicação de LArchitecture 
dAujourd'hui Em 1946 expõe suas primeiras obras abstratas, publica o 1° número especial hors série da
L Architecture dAujourd'hui: Art et Architecture e edita Maniére de penser 1'Urbanisme e Trois 
Etablissements Humains, de Le Corbusier. Em 1948 publica 2° e 3° número hors série de L'architecture 
dAujourd'hui e a edição da Grille CIAM d’Urbanisme. Em 1949 cria a revista Art dAujourd'hui e funda 
L Association pour une Synthése dés Arts Plastiques. Em 1950 publica Le Modulor, de Le Corbusier. Em 
1951 cria o Groupe Espace. Em 1955 cria a revista Aujourd'hui: art et architecture que substitui a Art 
dAujourdbui. Suas atividades estavam sempre voltadas para a realização da sintese das artes e difusão 
das novas pesquisas no dominio da construção e da plástica. Permanece como diretor das revistas 
L Architecture dAujourdhui e Aujourd'hui até sua morte, em 8 de novembro de 1966.
15 Segundo Pierre Vago, Michel-Eugène Cahen foi um engenheiro incomum, apaixonado p~'~ 
modernismo. Montou uma pequena galeria, na rua de Seine. Concebeu a idéia absurda de mi 
revista de arquitetura de espírito contemporâneo. Junto com sua mulher e André Bloc, reuniu 
mais destacadas personalidades parisienses da época: Jordain e seu Filho Francis, Auguste Perr 
Mallet-Stevens, Pierre Chareau, Goerges-Henri Pingusson e Raymond Fischer. Antes da publica, 
primeiro número, Cahen morre e sua mulher e Bloc continuam.

pela arte e pelo 
de lançar uma

j algumas das 
“erret, Robert 

:ação do
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Segundo Bloc esse periódico foi criado para assegurar à arquitetura moderna uma

publicidade indispensável. Busca afirmar sua identidade como revista moderna de arquitetura e

mais ainda, se distinguir entre as publicações de arquitetura ditas modernas justificando a

criação de uma nova revista.

Em seguida a revista apresenta os sumários dos números 2 e 3 que já haviam sido

para a cidade do Rio de Janeiro com o mapa da cidade ao fundo, (fig. AA (1), 1930)

importância do reconhecimento do profissional arquiteto, o qual, na América do Sul ainda não

era reconhecido como um verdadeiro criador, "o chefe de orquestra" que deve criar, conduzir e

Em um segundo momento o arquiteto apresenta o discurso pronunciado no IV 

Congresso Pan-Americano de Arquitetos no Rio de Janeiro19, chamando atenção para a

preparados por Mareei Eugène Cahen e os membros de seu “Comité de Patronage", com artigos 

que apresentam os membros do “Comité” e entrevistas realizadas por Cahen.

O Brasil também está presente no primeiro número da revista, primeiramente ao meio de 
uma foto publicada na enquete17 sobre os “materiais de construção”, que a revista faz com

alguns arquitetos, a maioria deles participantes do “Comité de Patronagem" e entre eles Alfred 

Agache18, que aparece em uma foto ao lado da maquete de estudo de um plano urbanístico

i l’accueilleront sans enthousiasme, 
jre d'Aujourd'hui. N° 1, p. 3,

ão utilizados 
isões

go para 
ido na

ão a vários arquitetos e sâo publicadas neste
ias indicam os métodos de construçãc ""

guestões envolvem : estrutura; divis
iais novos que estão no mercado; pinturas; a

i para o Rio de 
3/se des Urbanistes. 
de maio de 1959, em 

Libre des
i cidades na

materiais nefastos, contra a onda de horror que permitiu a construção, nos bairros mais belos de Paris, de 
monstruosos edifícios, desprezando todas as considerações estéticas.16

/ue, il s'en trouvera sans doute, qui 
"Une Revue de Plusl”. L'architectur

i questões sobre os materiais de construçãc 
tas de alguns deles. As questões levantada 

rquitetos e quais materiais são utilizados e porquê. As qi 
í; lajes, pisos; revestimentos internos e externos; matéria 
ão dos materiais.
I Agache esteve no Brasil entre 1927 e 1930 ;
. Arquiteto e Urbanista do Governo Franc* 

Agache nasceu em 1857, em
1 École dés beaux-Arts de Par

Parmi ceux qui recevront cette Revi 
et la salueront par ces simples mots: “ 
novembro de 1930.
17 A revista enviou < 
número as resposta 
pelos arquitetes o q 
internas; 1?'“*= 
Utilização uua maic
18 Alfred Agache esteve no Brasil entre 1927 e 1930 para realizar um Plano Urbanístico f 
Janeiro. Arquiteto e Urbanista do Governo Francês, Secretario Geral da Société Françai: 
Alfred Hubert Donat Agache nasceu em 1857, em Tours na França, e morreu no dia 5 de 
Paris. Formou-se na École dés beaux-Arts de Paris. Lecionou história da arte no Collége I 
Sciences Sociales. Foi consultor em várias sociedades e especialista na remodelação de 
Europa, America do Sul e Norte.
Em 1927 veio ao Brasil pela primeira vez a convite do prefeito do Distrito Federal, Prado Júnior, para 
elaborar estudos urbanísticos sobre a cidade do Rio de Janeiro. Durante trés anos trabalhou na execução 
do projeto de remodelação do Rio de Janeiro. Em 1930 publicou o livro Cidade do Rio de Janeiro - 
Remodelação, extensão e embelezamento, pela Foyer Brésilien, Paris. Em 1933 escreveu um artige 
Revista Municipal de Engenharia, sobre o mesmo tema do livro. Em 1939 retorna ao Brasil auxilianc 
elaboração de planos de embelezamentos de várias capitais brasileiras, fixando residência no Brasil e 
colaborando como consultor técnico dos engenheiros Jerõnimo e Abelardo Coimbra Bueno.
19 O IV Congresso Pan-Americano de Arquitetos ocorreu no Rio de Janeiro em junho de 1930 e foi 
organizado pelo IAB. Em julho de 1929 era grande a efervescência política no país. Os arquitetos 
brasileiros preparavam o IV Congresso Pan-americano de Arquitetos que aconteceria em 1930, no Rio de 
Janeiro. A questão fundamental do Congresso era o embate entre as duas correntes da arquitetura: o 
neocolonial e o modernismo. Ver “Como julgar a tendência da moderna arquitetura". Tese apresentada no 
IV Congresso Pan-Americano. WARCHAVCHIK, G. apud FERRAZ G. Warchavchik e a introdução da 
nova arquitetura no Brasil: 1925 a 1940, São Paulo, MASP, Habitat Editora Ltda, 1965, p. 34-35. (In 
Corneio Paulistano, 29 de junho 1930, São Paulo).
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No plano internacional a arquitetura procura uma renovação. Em certos países da 

Europa, desenha-se o “Movimento Moderno". Para contribuir com essa renovação, LArchitecture 

d'Aujourd'hui apresenta várias inovações em relação aos periódicos profissionais franceses 

oferecendo um amplo panorama da arquitetura estrangeira. Através de seus correspondentes, a

supervisionar do começo ao fim a obra da construção. E destaca que o público deve entender 

esta questão como um interesse económico e artístico para o bem-estar social.

Apresenta também o programa do Congresso: questões de ordem profissional como o 

ensino de arquitetura nas Américas, a regulamentação da profissão do arquiteto, a organização 

de concursos públicos; questões técnicas como a solução económica para o problema 

residencial, o problema dos "arranha-céus”, etc ; questões “filosófico-artísticas" como as 

tendências da “arquitetura moderna", etc...

Para Agache, a ídéia central deste Congresso, sobretudo para os brasileiros, era 

valorizar o papel técnico e social do Arquiteto e difundir ao público em geral o papel importante 

da arquitetura e do arquiteto no “Novo Mundo” assim como no “Velho Mundo”.

A revista anuncia para o próximo número a publicação de uma parte dos trabalhos de 

Agache desenvolvidos para o Rio de Janeiro, extraídas de uma publicação20 em língua 

portuguesa editada e impressa em Paris. Constatamos, assim, que a primeira relação da revista 

com o Brasil ocorre através de Agache, que fazia parte do Comité de Patronage. Embora ainda 

não trate de uma primeira recepção ou difusão da arquitetura moderna brasileira, em suas 

páginas, ao noticiar o IV Congresso apresenta uma das manifestações que colaboraram para o 

desenvolvimento da arquitetura moderna no Brasil. É no IV congresso que entraram em 

choque,21 aberta e definítivamente, duas tendências que já se esboçavam nos últimos anos: de 

um lado, os neocoloniais, com um projeto romântico voltado para as raízes brasileiras e, de 

outro, os modernistas com sua proposta futurista e functional. .

Faz-se a seguir um resumo do papel da AA no plano internacional desde o seu 1o 

número procurando situar sua posição em relação com o “Movimento Moderno".

isão, remodelação, embellezamento /
a Júnior. Sob a direção geral de Alfred Agache.

A AÇÃO DE LARCHITECTURE DAUJOURDHUI22

20 AGACHE, Donat Alfred. Cidade do Rio de Janeiro: extens 
Organização projetadas pela administração, Antonio Prado 
Paris : Foyer brésilien,1930
21 IV Congresso Pan-Americano de Arquitetos - Junho - RJ Apresentação dos trabalhos dos arquitetos: 
Gregori Warchavchik: "Como julgar a tendência da moderna arquitetura? Decadência ou ressurgiemnto?", 
Flavio de Carvalho: "A cidade do homem nu", Gerson Pompeu Pinheiro: "Regionalismo e Internacionalismo 
em Arquitetura", Prestes Maia: "Plano de Avenidas para São Paulo”. Arquiteto Alfredo Agache Arquiteto e 
Urbanista delegado francês. Embate entre os dois movimentos de arquitetura o neo-colonial e o 
modernismo. Ver. FERRAZ, G. Warchavchik e a introdução da nova arquitetura no Brasil: 1925 a 1940, 
MASP, São Paulo, Habitat Editora Ltda, 1965, p. 34-35
22 Difusão da AA . 1930 - 1200 exemplares, 1940 - 10.000 exemplares, interrompe sua publicaçãc 
1940 e reaparece 1945-5.000 exemplares, 1946-7.000 exemplares, 1949-10.000 exemplares 
continua com um acréscimo de mais ou menos 600 exemplares por ano até 1968.
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LArchitecture d'Aujourd'hui se aproxima de um modelo de periódico profissional, com

uma redação estruturada e com um comité de patronagem, diferente das revistas de vanguardas

Ponti na Domus e Giuseppe Pagano e Ernesto Natan Rogers na Casabella.

AA é divulgada como uma revista moderna e progressista, tanto por seu fundador como

por seus colaboradores e pela historiografia. Apresenta assim uma documentação formando um

balanço representativo da arquitetura francesa e estrangeira entre as décadas de 1930 e 1960,

se apresentando como uma revista internacional a serviço de novas pesquisas na arquitetura e

urbanismo, dando a palavra tanto para as tendências modernas ou moderadas da jovem

geração de arquitetura francesa e estrangeira até chegar nas novas gerações do pós-guerra.

que eram fundadas, escritas e dirigidas por escritores e artistas. Ela terá a colaboração 

permanente de redatores arquitetos como Pierre Vago,24 Julius Posener25 (no início) e Alexandre 

Persitz26, assim como James Maude Richards e Nikolaus Pevsner na Architectural Review, Gio

revista vai além da Europa trazendo uma arquitetura que até então era ignorada pelas revistas 

francesas. Traz assim uma nova geração de arquitetos, de vários paises como: África do Sul, 

Argélia, Alemanha, Áustria, Bélgica, Brasil, Bulgária, China, Dinamarca, Estados Unidos, 

Espanha, Grécia, Hungria, Indochina, Inglaterra, Itália, Japão, México, Nova Zelândia, Palestina, 

Paises Baixos, Polónia, Portugal, Roménia, Suécia, Suíça, Tchecoslováquia, Turquia, Rússia, 

lugoslávia Além dos protagonistas da vanguarda européia, incluía a arquitetura da periferia da 
civilização23 no movimento contemporâneo.

-ação em 
s sobre a 
1935 e da

a da cantora 
aro, a família 
ar premiado 
difício.

23 Termo usado por Giedion para se referir a Finlândia e ao Brasil em texto de introdução do livro de Mindlin 
e para LArchitecture dAujourd’hui n°42/43 de agosto de 1952.
24 Pierre Vago nasceu em 30 de agosto de 1910 em Budapeste, filho do arquiteto Jozef Vago e 
lírica Ghita Lenart. Em 1919, com o término da guerra e a dissolução do Império Austro-Húngar 
Vago muda-se para Roma. O pai Jozef em 1927 toma-se reconhecido profissionalmente ao ser 
no grande Concurso para a Liga das Nações em Genebra. Seu projeto dará as diretrizes ao editiciu, 
finalmente construído por equipe internacional dez anos depois. Estuda no Liceu Científico Camillo Cavour 
formando-se em 1928. Em 1928 emigra a Paris e se inscreve na École des Beaux-Arts transferindo-se à 
École spéciale d'Architecture sob a direção de Henri Sauvage e Mallet-Stevens, sendo aluno de Auguste 
Perret Escreve sobre música e arquitetura para a revista italiana La Festa. Em fins de 1930, Pierre Vago 
inicia suas atividades na AA. Foi editor da revista até 1948, e permanece como Presidente do comité de 
redação de 1948 a 1968. Em 1932 forma-se em arquitetura e funda a RIA. Em 1936 participa da fundação 
da União pela Arte. Em 1948 funda o 1o Congresso da UIA. Em 1962 ele co-organiza o seminário da UIA 
sobre Arquitetura Industrial, realizado no Rio de Janeiro, em Salvador e Brasília. Em 1975 deixa a AA junto 
com todo o comité da revista. Em reconhecimento a seu trabalho como Arquiteto e Político da Arquitetura, 
Pierre Vago recebeu, entre outros títulos, os de Membro Honorário do RIBA (1946), da AIA (1952), do BDA 
(1954), do IAB (1965), e Membro da Akademie der Kúnste de Berlim (1970). Recebeu no Brasil a Ordem do 
Cruzeiro do Sul em 1961, visitou diversas vezes as obras de Brasília. Desde de 1969 foi Presidente de 
Honra da Union Internationale des Architectes. Faleceu em 27 de Janeiro de 2002, em Noisy-sur-Ecole, nas 
proximidades de Paris.
25 Julius Posener (1904-1996), arquiteto alemão, aluno de Hans Poelzig na Technische Hochschule de 
Berlim-Charlottenburg, chega a Paris em 1929 onde encontra o fundador da AA Marcel-Eugéne Cahen. 
Trabalha um período com Charles Siclis ( membro do comité de patronagem da AA desde sua fundaç=' 
1930), depois com André Lurçat, enviando para as revistas alemãs Bauwelt e Bugilde contribuições Suu 
arquitetura francesa. Começa a trabalhar na AA em 1930 como correspondente da Alemanha até 1935 
Áustria e Tchecoslováquia até 1931. Em 1935 emigra para Palestina.
■' Alexandre Persitz, arquiteto formado pela École spéciale d’architecture, foi redator chefe da AA entre 
1947 e 1964.
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27 Ver tabela anexa com a evolução do comité de patronagem, comité de redação e correspondentes.

certamente nossos leitores nos questionaram sobre a doutrina de nossa revista, de tomarmos 

posição entre as diversas tendências que se afrontam. Certamente, nós escolheremos nossos exemplos e 

faremos análise ou critica, mas julgamos que não deveremos ficar desse ou de outro lado. Nós desejamos 

que nossa revista continue a ser uma tribuna onde possa se desenvolver livremente a discussão e o jogo 

das idéias (...)
Nosso programa é claro: defender todo esforço criativo, encorajar as pesquisas, romper as 

barreiras que há muito tempo separam os arquitetos e os engenheiros. (...) o problema de habitação das

Uma revista que desde a escolha do nome pretendia ser 'moderna’ ou marcada por seu 

'engajamento moderno'

Como já foi dito a revista é composta desde seu primeiro número por um Diretor, André 

Bloc, um 'Comité de Patronagem', Correspondentes e um Secretário Geral.

Em fins de 1930 Pierre Vago e Julius Posener iniciam suas atividades na L Architecture, 

d Aujourd hui — desde o início, Vago foi encarregado de articular os correspondentes 

estrangeiros e Posener como correspondente da Alemanha, da Áustria e da Tchecoslováquia.

Em 1932 como Vago assina como redator-chefe um artigo intitulado “Contra um novo 

formalismo", no qual alerta os colegas modernistas contra o excesso de zelo quanto às 

aparências da obra arquitetônica e a ansiedade de fornecer “material fotográfico 

impressionante", à custa de lógica, economia e de princípios estruturais. Acima de tudo, alerta 

para “a urgência das necessidades materiais e espirituais da população em geral", e defende 

uma arquitetura compromissada com as idéias, as técnicas, as aspirações e emoções de seu 

tempo Como se vê os mesmos ideais que estavam nas falas dos arquitetos que lutavam por 

uma arquitetura moderna

Destaca-se a presença de alguns membros que entram para o Comité de Patronage27 

da revista em 1936 somando-se aosjá mencionados: Le Corbusier, E. Freyssinet, Pierre 

Jeanneret, Bertold Lubetkin e Mareei Lods e alguns correspondentes como: Eduardo 

Pederneiras do Brasil, Pietro Mana Bardi da Itália e Siegfried Giedion da Suíça.

Com a colaboração de uma equipe jovem, André Bloc começa uma ação que se 

manifestará de formas diversas: organiza congressos, exposições, conferências, viagens de 

estudos, e números especiais, tentando por todos os meios estimular os arquitetos e os artistas, 

no sentido de orientar a opinião pública A AA constituirá, assim, um exemplo típico de veículo 

por meio do qual a vanguarda costuma influir no ambiente cultural.

A interação desses diversos meios de ação configura a trama subjacente de uma 

seqúência de tentativas Desde o 1o número da AA, em 1930, quando Bloc expôs o programa da 

revista, já citado, ele apresenta o espírito que estaria por trás destas ações.

No quinto número da revista, em abril de 1931, André Bloc define pela primeira vez a 

política da AA e que continuará mesmo depois de sua interrupção entre 1940 e 1945:
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E o artigo conclui:

Em julho de 1931 aparece o primeiro "número especial" hors-série da L'Architecture 

d’Aujourd’hui, dedicado a um único tema: Paris. Em 1932, sob a direção de Pierre Vago, foi 

publicado o segundo "número especial" e primeiro dentro da série da revista, dedicado à obra 

de um arquiteto, no caso Auguste Perret. Seguiram outros números frequentes tratando de um 

único tema, e a metodologia de números monotemáticos, inaugurada pela AA, se generalizou 

pouco a pouco sendo adotada pela maioria das revistas, na França e no exterior.

Já nesta época AA trará outra contribuição no domínio das trocas internacionais. Em 

1932, na ocasião de uma viagem de estudo a Moscou promovida pela AA, dentro de suas 

atividades de promover a arquitetura, André Bloc, junto com Pierre Vago, realizará um primeiro 

encontro internacional dos “modernistas'’. Em seguida Bloc, deixará aos cuidados de Pierre 

Vago, com o suporte da AA, a tarefa de organizar a R.I.A. (Reunião Internacional dos 

Arquitetos). Os encontros da RIA até o eclodir da guerra, acontecem sempre organizados por 

Vago com o apoio da AA a partir de uma viagem de estudo e um tema30. Segundo Vago, a RIA 

foi pensada pelos arquitetos que queriam fugir do dilema CPIA (Comité Permanente 

Internacional dos Arquitetos) e CIAM (Congresso Internacional de Arquitetura Moderna). E afirma 

que os CIAM pretendiam ser os representantes autênticos e únicos de um movimento 

progressista A fundação da RIA rapidamente se tornará importante no segundo pós-guerra, e, 

em 1948, ela se transformará na UIA31

Como explicitado na definição de sua política, a AA não se apresentava como uma 

revista de tendência, e sim um periódico de difusão, oferecendo aos artistas de vanguarda um

Praga e a 4a RIA em 1937 em Paris. 
! a primeira reunião da RIA depois da

i Aujourd'hui espec 
fhui 1930-1960. in 
- nov. 1960, p.7

classes trabalhadoras constitui hoje uma das mais graves preocupações (...) é tempo de adaptar as novas 
necessidades (.. )28

a história dirá o mal que foi feito a nosso país, por aqueles arquitetos que, somente como 
pretexto de defender a tradição, nada mais foram que os piores inimigos. Os grandes arquitetos do futuro 

não serão aqueles que copiam servilmente, mas aqueles que criam para seus contemporâneos uma nova 
situação mais apropriada 29

ecial André Bloc, n° 59-60 dezembro, 1967 p.14. e 
in L’Architecture d'Aujourd'hui - número especial -

28 Bloc, A. (1931).Programe de AA in / 
Pierre Vago. L Architecture d'Aujourd'i 
Panorama 1960, n° 91-92 set..- out.
29 idem

A 2a RIA acontece em 1933 na Itália, a 3a RIA em 1935 em I
31 Em setembro de 1946 na sede do RIBA, em Londres ocorre a primeira reunião da RIA depois da guerra. 
Foi o primeiro encontro internacional entre arquitetos de vários países desde 1939. Com a presença de 
representantes do CPIA e dos CIAM propôs-se neste encontro a criação de uma União Internacional dos 
Arquitetos, simultaneamente à dissolução das trés organizações anteriores. Embora a principio a proposta 
tenha sido aceita pelas trés organizações, a fusão entre o CIAM não ocorre e a UIA só terá seu 1° 
Congresso em 1948 em Lausanne na Suíça, com a dissolução da RIA e CPIA e a formação da UIA.
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espaço livre de discussão e evitando ser unicamente doutrinária. Para AA, a verdade da 

arquitetura contemporânea deveria ser examinada com base em princípios eternos.

Nos esforçamos para que surja a verdade - a verdade nas formas, como no espírito - examinando 
toda produção arquitetônica contemporânea à luz dos princípios eternos da arquitetura 32

Em 1933, constitui-se o primeiro Comité de Redação da AA, dirigido por André Bloc e 

Pierre Vago, com o intuito de trabalhar na publicação e também de organizar exposições e 

debates sobre arquitetura. Concretiza-se assim, sua proposta de ser um espaço de difusão e 

veiculação da crítica da época, levando o debate sobre a arquitetura além dos limites da revista.

Pensando na colaboração entre arquitetos e engenheiros, a AA lança em janeiro de 

1933 uma revista paralela voltada para os materiais de construção e problemas técnicos 

chamada Chantier. A revista deixa de ser publicada entre 1934 e 1935. Bloc decide juntar o 

conteúdo das duas revistas e assim a periodicidade da AA passa de dez números por ano para 

doze.

A primeira exposição organizada pela AA, em março de 1933, tem lugar na Galeria 

Vignon, onde é apresentada uma seleção da arquitetura francesa contemporânea. No mês 

seguinte ocorre uma nova exposição, desta vez apresentando projetos de arquitetura enviados 

da Áustria, Espanha, Hungria, Itália, Polónia, Tchecoslováquia e lugoslávia, possibilitando ao 

público relacionar as realizações estrangeiras e francesas.

Em fevereiro de 1934, será confiada à AA a primeira “Exposition de rHabitation", no 

Grand-Palais, e a revista toma a iniciativa de lançar um concurso para uma "maison individuell'". 

Uma segunda "Exposition de 1'Habitation” será organizada pela revista no inicio de 1935, no 

Salon des Arts Menagers - desta vez, o tema do concurso será 'maison de week-end'. Assim, 

estas exposições e concursos tornam-se uma das atividades constantes da AA dentro de suas 

ações de divulgação da arquitetura contemporânea.

Durante o verão de 1939, a vida da redação da AA fica ameaçada. A declaração da 

guerra da França à Alemanha em setembro anuncia o fechamento da revista. Em setembro de 

1940, Bloc decide suspender sua publicação.

Neste clima de guerra, sendo a AA uma revista militante de vanguarda internacional, 

dirigida por um proprietário judeu, um redator-chefe húngaro naturalizado francês, um diretor- 

técnico belga, e colaboradores com nomes como Posener, Persitz ou Ginsberg e dispondo de 

uma rede de correspondente no mundo inteiro, não poderia deixar de ser suspeita.

Paris é ocupada em 14 de junho, e o número de março/abril de 1940, com o tema 

Approvisionnement des Villes, será o ultimo da revista, encerrando com ele seus dez primeiros 

anos, apos os quais sua redação se dispersa.

32 L’architecture d'aujourd’hui. , 1933, n. 5, p. 120, apud Benevolo, L. História da Arquitetura Moderna, São
Paulo, Perspectiva, p. 641
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encontra no Brasil, as negociações acontecem entre a Sra. Vieilleville e Hermant, e terminam em 

uma ruptura definitiva

Em dezembro de 1944, L’Architecture d'Aujourd'Hui obtém a permissão para sua 

publicação, bem como as facilidades materiais indispensáveis; a começar pelo papel, que era 

limitado. Em maio de 1945, sai o primeiro número do pós-guerra e, a linha de conduta não difere 

da adotada pela revista desde a sua fundação. A nova série depois da guerra reafirma a posição 

fixada por André Bloc em 1931 — AA não será um organismo e nem uma revista doutrinária.

Durante os anos de 1945 e 1946 a revista foi dirigida por Bloc, e Vago retomou seu 

lugar de redator-chefe, dando à revista uma continuidade para recuperar o lugar deixado em

Segundo Vago33, Bloc decide vender a revista ao arquiteto parisiense Georges Massé 

por uma quantia irrisória, mas assegurando-se de poder retomar o controle assim que as 

circunstâncias permitissem Ele afirma que todas as negociações foram bastante confusas, e 

explica o ocorrido Apesar da mudança de proprietário, de direção e de redação, as autoridades 

alemãs não autorizaram a publicação da revista com o mesmo titulo, LArchitecture d’Aujourd'hui 

e assim nasce Techniques et Architecture (T&A),34 revista francesa que substitui a AA durante a

parte de Bloc. Esta 
he que terá a sua

da

a-lhe o material, 
io comercial e r 

'°gunda venda tem lugar 
....portância mais tarde. 3 
35 André Herman fez parte 
secretário geral e diretor té

guerra

Dois meses mais tarde sai publicado o 1o número da T&A. A revista é dirigida por Massé 

e possui um comité de redação anónimo, cujo presidente é Perret. Segundo Vago, a 

apresentação lembra a de AA mas, em seu preâmbulo, a direção não faz nenhuma alusão à 

revista de antes da guerra

Em dezembro de 1941, Massé viaja ao Brasil, país de origem de sua esposa, mas a 

guerra e outras dificuldades lhes impedirão que retornem à França antes de setembro de 1946. 

A Sra. Vieilleville assume a gerência da T&A, enquanto André Hermant35 torna-se diretor técnico.

Em 24 de agosto de 1944 Paris é libertada. Vago está na capital e Bloc retoma depois 

de quatro anos de ausência forçada. Ao retomar, Bloc reivindica 50% da propriedade da T&A, 

invocando uma cláusula verbal entre ele e Massé durante a venda da AA. Como Massé se

” VAGO, Pierre. (2000). Pieme Vago, une 
Moderne, Bruxelles, 2000, p. 229-253 
34BIoc havia feiro um acordo com Massé para a venda da revista. Massé cria a sociedade da Éditions 
Techiques Françaises e compra a parte comercial da AA, tendo direito à sociedade de edição, ao titulo, à 
clientela, à documentação e a todos os bens da revista, como também ao aluguel da rua Bartholdi a 
Boulogne-sur-Seine No acordo Bloc se compromete a não criar e não participar de outra revista na França 
ou nos Estados Unidos durante dez anos, mas a venda fica condicionada à obtenção da autorização c‘ 
reedição nos próximos 6 meses e Bloc poderá ter 42% das Éditions Techiques Françaises. Massé per 
que a autorização não vai ser aprovada e solicita então a permissão para um novo titulo de revista propc 
por Perret, que será Techniques et Architecture (T&A). Como a autorização para a reedição da AA foi 
recusada, o contrato de venda entre Bloc e Massé fica cancelado. Massé retoma contato com Bloc e 
compra-lhe o material, o móvel, a documentação e a biblioteca da AA. A venda não se refere ao título nem 
ao fundo comercial e não existe nenhum compromisso de não-concorrência por p 
segunda venda tem lugar a Biot em 7 de Julho de 1941, sem testemunho, detalhe 
importância mais tarde, opós a libertação da França.
35  ' "nrte do comité de redação da AA antes da guerra e também foi por um período

técnico.
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Lastimavam a falta de responsabilidade dos governos da reconstrução, com a ausência 

de uma política de planejamento, uma legislação ultrapassada e a falta de coragem e 

imaginação na escolha dos métodos e dos “homens certos".

A polêmica não estará ausente nas colunas da AA No entanto, embora estruturada por 

temas pré definidos, as informações e sobretudo os artigos de interesse geral e imediato, não 

serão negligenciados. Cumprindo o papel de informantes introduziram, várias vezes, diversos 

assuntos, afirmando certas posições. Os anos de reconstrução na França (1945-55) são 

definidos pela revista como um período de conformismo administrativo, retrógrado e 

irresponsável e, para combater esta situação, a revista toma posição nos grandes debates tanto 

no plano nacional como no internacional.

As exceções para a revista são Le Corbusier, no Plano de Saint-Dié, Perret na 

Reconstrução de Havre e alguns projetos de Laffaile, André Lurçat, Croisé.36

A bibliografia da reconstrução ressaltada por Bloc, em LArchitecture D'Aujourd'hui, inclui 
o livro fundamental de Siegfried Giedion, "Espaço, Tempo e Arquitetura"37 de 1941, e o grito de 

alerta de Josep Luis Sert, Can our cities Survive?36 de 1942. Bloc também destaca os fatos

Vago retoma o Comité de Patronage e a rede de correspondentes que segundo ele era 

um dos elementos determinantes do sucesso da L'architecture d'Aujourd'hui, conferindo o 

caráter realmente internacional da revista, e acolhe novos membros assim que o sucesso da 

revista se afirma. Constitui-se, como antes da guerra, um petit comité de redação, composto por 

aqueles que realmente participavam das discussões do programa e da preparação dos números. 

Cada um dos números era de responsabilidade de um membro específico do comité. Por 

exemplo, André Bryère foi responsável pelo número 2, “Solution dWrgence", André Bloc pelo n° 

3 número especial "France dOutre-Mer”, André Gigou pelo n° 4 "Préfabrication", Persitz et 

François Carpentier pelo n° 5 “Matenaux et Techniques" e assim foram se constituindo os 

números seguintes

No n°1, Reparaif, de maio-junho de 1945, André Bloc cria uma seção consagrada a “Art 

e Architecture" O n° 3 “France d Outre-Mer”, sai em setembro de 1945 e será também o primeiro 

número em que o Brasil aparece na AA depois da guerra, com o artigo “Le Brise-Soleil de J.H. 

Calsat”

1939 Mas, ao assumir outros compromissos profissionais e a direção da R I A. e mais tarde a 

U.l A., Vago passa o posto de redator-chefe para Alexandre Persitz, então secretário geral, e 

assume a posição de presidente do Comité de Redação, continuando assim a colaborar com a 

revista.

n problems, their analysis, their 
ational Congresses for Modern

36 Programme de AA (1931). In Retrospective de la première décennie 1930-1940, Julius Posener.
Aujourd'hui. Especial André Bloc. Paris, n. 59-60.
37 GIEDION, S. (1941). Space, Time and Anchitecture. The grouth of a new tradition. Cambridge MA: 
Harvard University Press, 5a ed 1967.
38 SERT, José Luis. (1942). Can our cities survive? : an ABC of urban,
Solutions, based on the proposals formulated by the C.I.A.M., Internato
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marcantes do período, a construção da sede da ONU e o primeiro encontro pós-guerra do CIAM 
em Bridgwater, em 194739.

Em 1946 L‘A. A edita: Maneira de pensar o Urbanismo e Os três estabelecimentos 

humanos, em 1948 Grille CIAM, instrumento de utilização prática da "Carta de Atenas", e em 

1950 Modulor e 1952 Modulor 2, todos de Le Corbusier. O espaço cedido a Le Corbusier na AA 

junta-se com a intenção das revistas de reconduzir a arquitetura francesa ao panorama da 

arquitetura moderna do pós-guerra, pois considera que a criação arquitetural do pais, naquele 

momento, é praticamente nula.40 Isto pode estar relacionada ao problema da recepção da 

arquitetura moderna na França, que é caracterizado por Fernand Léger em sua fala no IV CIAM, 

1933, como ruptura de concepção estética entre "homens médios" e os arquitetos modernos, 

que são obrigados a fazerem concessões41

Pode-se concluir que ao mesmo tempo que a AA apóia a UIA na figura de seu 

presidente de redação Pierre Vago, abre espaço para as propostas de Le Corbusier e dos CIAM, 

que condizem com as idéias de síntese das artes de Bloc, abrindo espaço para o discurso 

contemporâneo sem tendências

Nos anos do pós-guerra a tiragem aumenta, limitada somente pela escassez na 

produção do papel. Os assinantes estrangeiros também aumentam, e segundo Vago42 “é na 

América latina que a AA encontra um sucesso particularmente espetacular e, graças a Lucio Costa, Oscar 

Niemeyer, a Carlos Villanueva e muitos outros, as idéias de Le Corbusier tinham rapidamente conquistado 

os jovens arquitetos e este vasto continente”.

Este fato faz com que André Bloc tenha a idéia de uma edição em língua espanhola. Os 

textos que aparecem nas edições francesas eram enviados para Buenos Aires e impressos lá 

com o titulo: Arquitectura de Hoy. O primeiro número aparece em janeiro de 1947 e trata-se da 

versão espanhola da edição francesa n° 9, de dezembro de 1946, “Reconstruction en France- 

Architecture à l'Etranger" com algumas alterações. O n°13-14, de setembro de 1947, especial 

sobre o Brasil publicado pela AA será o n° 9-10 da versão em espanhola, também publicada em 

setembro de 1947. Este sistema não durou muito tempo em razão de problemas financeiros 

entre o editor argentino e Bloc.

Vários números especiais são consagrados às obras de arquitetos como Neutra, 

Gropius, Aalto, Mies van der Rohe, Louis Khan, ou a realizações de certos países: Estados 

Unidos, Brasil, Tunísia, Dinamarca; e a revista continua adotando temas específicos:

pecial André Bloc, 1967, p.26 
:69-70, set./out., (Conferência

Architecture. Cambridge; London: Harvard University Press: H. Milford, Oxford University Press. Introdução, 
Siegfried Giedion, secretary of the C.I.A.M
39 Ver. GIEDION, S. (1951). A decade of new architecture. Zurich, Girsberger, 232 p. illus., ports., maps, 
plans. 25 cm.
40 CANDILIS, G. (1956).
41 LÉGER, Fernand. (19
proferida em 9 de agosu
42 VAGO, Pieoe. (2000'
Moderne, Bruxelles, 20>.

|CA). La Reconstruction (suite). In. Aujourd'hui. Espe 
J955). Discorso agli architetti. Casabella, ( 207):6!

?osto de 1933 durante o IV CIAM em Atenas.)
500). Pierre V^qo, une Vie Intense (Autobiografis 
2000



30

Esta situação continuou durante algum tempo. Persitz, assim como Vago, também quis 

consagrar uma grande parte do seu tempo ao seu trabalho de arquiteto, e passou a compartilhar 

com Bloc alternadamente a responsabilidade dos números, gerando pontos de vistas diferentes 

dentro da direção da revista, já que possuíam personalidades diferentes. Vago faz um 

depoimento sobre a personalidade de cada um:

Equipamentos de Habitação, Edifícios de Saúde, Habitação Coletiva e Individual, Construções 

Agrícolas, Espetáculos, Infância, Laboratórios e etc.

Como se sabe, Alexandre Persitz assume realmente as funções de editor-chefe desde 

1947 e, segundo Vago43, cadernos inteiros eram confiados a tal ou tal pessoa, quase sempre um 

arquiteto partícularmente interessado pelo tema; mas mais da metade dos números eram 

concebidos e realizados inteiramente por Persitz. Um ano antes, fazia-se um plano de 

publicação que era difundido a todos os correspondentes, solicitando-lhes que enviassem 

materiais sobre os temas definidos.

Da parte comercial da revista quem se ocupava era Bloc, sobretudo a publicidade, e a 

revista atinge em 1961 dezessete mil exemplares.

Em seus relatos, Vago nos conta como eram feitos, a grosso modo, os números anuais. 

Qual era o papel deste comité do qual se tornou presidente quando cedeu o título de redator- 

chefe a Persitz.

Todas as revistas francesas tinham, nos anos 30, seu “comité de patronagem”. E a AA 

não escapou à regra. Este comité geralmente não tinha nenhuma função editorial. Seu papel 

consistia mais em dar legitimidade pública à revista, uma vez que compreendia um grande 

número de personalidades que aceitavam dar sua solidariedade à publicação, nas idéias que 

defendia e na maneira como as defendia. Esse comité só se reunia em raras ocasiões. Mas em 

1945, a AA viu necessidade de seu comité reconstituído se reunir mais regularmente.

Persitz. arquiteto, aluno de Perret, continuava fiel a um certo rigor de pensamento, de análise e 

critica. Sem nunca cair em dogmatismo, tinha na arquitetura uma visão bastante próxima aos 

funcionalistas, para os quais o ponto de partida da obra de arquitetura devia ser a satisfação das funções, 
as necessidades (materiais e mensuráveis!), a lógica construtiva e a economia. Bloc, sempre à procura do 

novo, do original, escultor mais que construtor e cada vez mais tomado pelo “demónio” da criação plástica, 

afastava-se daquilo que tinha sido a linha da redação para viver por um formalismo que podíamos apenas 

lamentar. É inútil dizer que intelectualmente estava mais de acordo com a concepção de Persitz que com 

as de Bloc. De fato duas equipes redigiram alternativamente a revista: Bloc com uma secretária de redação 
Renée Diament-Berger; e Persitz, com sua colaboradora Anne-Marie Févre e Danielle Valeix. As vezes se 

fazia apelo aos colaboradores exteriores a estas duas equipes.44

43 idem
44 idem, p. 247
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No número 22, de março de 1949, a revista apresenta seu novo comité de patronagem, 

reunindo personalidades de todos os países que por seu trabalho ou suas obras, afirmam que 

possuem os mesmos objetivos da revista. Estes novos membros do "comité de patronagem", 

franceses ou estrangeiros, expressam total apoio aos princípios que a revista defende. Entre 

eles se encontram: Aalto (Finlândia), Abercrombie (Grã Bretanha), Courturier (France), Ecochard 

(France), Giedion (Suíça), Gropius (U S A ), Hudnut (U.S.A.), Legér (França), Niemeyer (Brasil), 

Pison (França), Regamey (França), Robertson (Grã Bretanha), Rogers (Itália), Roth (Suíça), Sert 

(U S A ), Wiener (U S A.), Wright (U.S.A ), Zehrfuss (França), e outros que já faziam parte do 

comité. (FIG 1)

Ao lado deste comité, havia o comité de redação, que compreendia (mais ou menos) 

todos os jovens que participavam na preparação dos números, ou de alguns números.

Este grupo compreendia em 1952, Aillaud, Bruyère, Calsat, Candilis, Carpentier, 

Chemineau, Fayeton, Gascoin, Ginsberg, Heaume, Herbé, Lagneau, Le Ricolais, Lods, Menkès, 

Mirabaud, Perriand, Prouve, Roux, Sebag, Sive, Trezzini, Zehrfuss

Em 1956 ocorreu uma reforma radical O "comité de patronagem", “hipertrofiado e 

demasiado fantasma", foi suprimido. Permaneceu somente um comité de redação, composto por 

vinte e cinco arquitetos, todos ativamente interessados pelo trabalho da revista e que se 

reuniam, em datas irregulares mas várias vezes por ano para analisar (e criticar!) os últimos 

números publicados, discutir os temas, realizações e colaboradores, e as iniciativas que tomaria 

a pequena equipe que a dirigia efetivamente, e que na época eram Bloc, Persitz e Vago.

No final de 1961, o comité compreendia 34 membros, além do seu presidente. Resolveu- 

se assim dar lhe o nome de comité de L'Architecture d‘Aujourd'hui. Este correspondia melhor ao 

papel que tinha este órgão, mais consultivo que operacional, que além disso tinha a preciosa 

vantagem de ser, para a redação, um elo com os elementos mais vivos da profissão, um 

informador, às vezes também um termómetro.

Esta organização e a composição do comité se manteve sem mudanças notáveis até 

julho de 1964, quando Alexandre Persitz abandona as funções de redator-chefe por razões 

pessoais e profissionais.

Com o fim do triunvirato, permaneceram Bloc-Vago que se mantiveram ao longo de 

tantos acontecimentos, de 1930 até o trágico desaparecimento de Bloc, em fim de 1966.

Em 1960, o n° 91-92, de setembro-outubro, comemorativo de 30 anos da revista e 

denominado "Panorama 60", destaca novamente as origens e as idéias que guiaram a revista 

desde sua fundação e Pierre Vago chama a atenção para os fatos mais importantes da revista - 

ao enfatizar a luta particular para criar discussões paralelas ao urbanismo oficial de Paris e 

discutir o desenvolvimento da arquitetura na França, abre um espaço para apresentar aos 

arquitetos franceses, através de uma documentação abundante e selecionada, o panorama de 

uma arquitetura contemporânea em desenvolvimento.
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1

)2). Politiques editoriales et architecture de nouvelles revues en France et en

E o Brasil fará parte deste panorama presente em diversos números da AA, às vezes 

como parte do tema principal da revista, às vezes como artigo isolado, ás vezes com nota fora 

do corpo principal da revista e às vezes ainda como número especial dedicado ao Brasil45, como 

por exemplo, em 1947, n°13-14; 1952, n°42-43, 1960, n°90, com a fundação de Brasília e, em 

1974, n°171, especial sobre Oscar Niemeyer

Em 1938, o Brasil faz parte pela primeira vez do tema da revista: "Le Spectacle”' com um 

projeto de Rino Levi Os temas seguintes serão Habitação, Edifícios de Escritórios, Construções 

Industriais, Arquitetura no “Estrangeiro", Saúde Pública, Habitação Coletiva, Habitações 

Individuais, Arquitetura Contemporânea no Mundo, Arquitetura e a Infância, Habitações, 

Urbanismo, Construções Escolares, Equipamentos da Habitação, Construções em Países 

"Quentes", Atualidades, Arquitetura Religiosa, Jovens Arquitetos no Mundo, Berlin 1957, 

Construções Esportivas, Indústria, Cidades Novas - Centros Urbanos, Casas de Hoje, Habitat, 

Esporte e Lazer, estes temas se repetem em vários números.

O primeiro correspondente brasileiro na AA46 aparece em 1936 e foi Eduardo 

Pederneiras, seguido por Ghita Lenart47, Maria Laura Osser, Guiseppina Pirro e Arthur Licio 

Pontual48. Todos de formação carioca e atuantes no Rio de janeiro.

É interessante pensar que uma das características mais positivas da arquitetura 

moderna brasileira foi o domínio absoluto da tecnologia do concreto armado. A história do início 

de nossa arquitetura poderia ser contada através da cooperação de arquitetos com engenheiros- 

calculistas sensíveis ao desafio da pesquisa de novas formas, como Emílio Baumgarten e 

Joaquim Cardoso. Se olharmos para o programa da AA, estas questões estavam em pauta e no 

entanto veremos que isso não será explorado pela revista nos artigos dedicados ao Brasil.

Como vimos, André Bloc apresenta no primeiro número da revista uma plataforma de 

defesa do "moderno'', contra todos os “academismos". Hélène Janière49 chama a atenção para o 

fato de o programa ser ainda vago e usar uma palavra imprópria, "moderno", já que a construção 

de uma frente contra a academia irá agrupar posições efetivamente diferentes e, embora não 

faltem ataques ao regionalismo, à academia e ao imobilismo dos poderes públicos em matéria 

de arquitetura contemporânea , sua definição de “moderno" é ambígua. É portanto necessário ir 

além da imagem de revista "moderna" consagrada pela historiografia e pela crítica, não se 

satisfazendo com o exame da revista do ponto de vista da seleção dos edifícios que ela oferece 

ao leitor. Uma leitura aprofundada revelará significados implícitos, encontrados na trama de

Vago 
sriodo. 
a desenho

Helene. (2002). Politiques edi 
339). Paris, Arguments, p. 180

45 UArchitecture D'Aujourd'hui em 1938; 1939; 1946, n.9; 1947, n.10,12; 1948, n. 16,17,18-19,21; 1949 n.
23, 25, 27; 1950,29,30,31,33; 1951, n. 34,38; 1952, n. 45; 1953, n. 49, 50-51; 1954, n. 52,53,55,56; 1955, n. 
62; 1956, n. 67,1957, n. 70, 71, 72, 73, 74, 75; 1958, n. 76, 80; 1959, n.84,85,86; 1962, n.101; 1963, n. 106.
46 Ver tabela anexa da evolução dos correspondentes na AA
47 Ghita Lenart, cantora lírica, mãe de Pierre Vago, conforme correspondência entre Rino e Pierre V 
(redator chefe da revista) encontrada no Arquivo Rino Levi. Ghita Lenart esteve no Brasil deste peri

Arquiteto no Rio de Janeiro , trabalha com Sérgio Bernardes, foi professor na Escola superior de 
industrial.
49 JANNIERE; I
Italie (1923-19 ■
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associações dos edifícios reproduzidos nas seções da revista, que se diz livre de posições 

doutrinárias e se apóia em aspectos documentais.

Apresenta-se a seguir uma serie de iniciativas da AA completamente ligadas a uma 

proposta de sintese da arte na arquitetura moderna.

André Bloc, fundador e diretor da AA, que se define como engenheiro das artes e 

manufaturas, tem um temperamento de animador cultural e irá articular várias associações de 

integração entre as artes plásticas e a arquitetura: LVnion pourl'Art em 1936, Synthese des Arts 

Plastiques em 1949, e Groupe Espace50 em 1951. Essas associações organizavam várias 

atividades, principalmente exposições, que integravam as diversas artes.

As ações da revistas voltadas para a síntese das artes iniciam-se em 17 de junho de 

1936, quando é criada a “Union pour l’Art”, sob a iniciativa de André Bloc, destinada a selar o 

entendimento dos artistas, arquitetos, pintores, escultores, chamados muito raramente para 

colaborarem juntos. O título foi proposto por Auguste Perret, o que era presidente do Comité 

dessa Associação tinha ainda como vice-presidentes: Le Corbusier51, Matisse, Maillot e como 

secretários gerais André Bloc e Pierre Vago. Apesar da adesão de vários artistas, a vida desta 

associação foi rápida. A idéia será retomada mais tarde na criação do Groupe Espace.

André Bloc com Pierre Vago criam o projeto de uma “Union des Artistes et des 

Industrieis", espécie de Instituto de Estética Industrial avant la lettre que deveria tratar dos 

problemas apresentados pelo desenvolvimento do “Industrial Design", como “Formes Utiles" e 

"Institut dEsthétique Industrielle", projetos voltados para questões da época ligadas a 

arquitetura, arte, industria e sociedade. Após meses de discussões, o projeto não foi realizado.

No 2o trimestre de 1946, a AA publica, sob a direção de Bloc, o 1o número Hors-Série da 

LArchitecture d'Aujourd'hui - Art, consagrado a "Art et Architecture". A revista foi criada por Bloc 

para pensar a síntese das artes e se divide em três sessões arquitetura, escultura e pintura.

Neste número, na sessão de arquitetura, Le Corbusier apresenta pela primeira vez o 

texto “Espace Indicible"52 expondo sua doutrina que atesta o poder transcendente da pintura, da

jpósito de 
ultores e

50 André Bloc funda junto com Del Marle em outubro de 1951 o "Groupe Espace" com o prop 
estudar os problemas particulares que estão relacionados a colaboração dos pintores, escut 
arquitetos. Em seu manifesto o "Groupe Espace” coloca que para um desenvolvimento harmonioso de 
todas as atividades humanas é fundamental a presença da “plástica".
51 Um mês depois da fundação da ‘Union pour l'Art’, em julho de 1936, em viagem ao Brasil em um 
Zeppelin, Le Corbusier escreve “LArchitecture et lês Artes Majeurs" manifestando suas idéias em relação a 
“arquitetura racionalista" e a colaboração da pintura e da escultura e retoma algumas idéias já colocadas 
por Léger sobre a cor na arquitetura. Sabe-se que Le Corbusier ao trabalhar junto com os arquitetos 
brasileiros no MES introduz as idéias de uma colaboração dos artista plástico no edifício. Publicado pela 
primeira vez IN: Revista do Património Histórico e Artístico Nacional (19):53-69, 1984
52 LE CORBUSIER. (1946). 'Espace Indicible’. LArchitecture dAujourd’hui. Art. número Hors-Série, p. 9-10; 
LE CORBUSIER. (1950). Le Modulor essaisurune mesure harmonique a l'echelle humaine applicable
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escultura, e da arquitetura retomando alguns pontos de vista de seu texto de 1936. A revista 

apresenta também, obras de Brancusi, Picasso, Giacometti, Léger, Miro, Jean Lurçat, Savina, 

entre outros artista de vanguarda, destacando o tema síntese das artes.

A "L’Association pour une Synthèse des Arts Plastique" foi criada para assumir a 

responsabilidade de organizar a Exposição “Arte e Arquitetura". Em 1949, consciente do 

importante papel desempenhado pela "L'architecture d'Aujourd'hui" no movimento moderno em 

Arquitetura, esta revista anuncia a iniciativa de realizar em Paris uma exposição que deveria 

acontecer na Porte Maillot, em junho de 1950 com o tema “Arte e Arquitetura’’.53 Segundo a 

própria revista trata-se de criar, para esta manifestação, condições arquiteturais aptas a provocar 

a criação de obras elaboradas pelos escultores e pintores em colaboração íntima com os 

arquitetos.

A associação era composta por um Comité de Patronagem, com vários artistas, órgãos 

públicos e o Comité de Patronagem e Redação da AA; um Comité de Direção, com presidente 

Henri Matisse; primeiro vice-presidente Le Corbusier; segundo vice-presidente André Bloc; 

tesoureiro administrativo Paul Breton; secretário geral Mareei Roux; secretário adjunto Renee 

Diament-Berger; Conselheiros Franceses, com vários arquitetos, escultores e pintores como 

Fernand Léger, Jean Arp, Pierre Jeanneret e outros; Conselheiros Estrangeiros Giedion, 

Níemeyer, Rogers, Sert e outros.

Por vários motivos a exposição não acontece e, segundo Bloc, se tivesse acontecido 

várias coisas teriam sido alteradas em relação à arte e à arquitetura.

No final de 1949, aparece o 2o número Hors-Série da L’Architecture d'Aujourd'hui 

consagrado ás Arts Plastiques. Na introdução deste número, Bloc escreve dizendo esperar que 

esta revista possa ajudar a romper o divórcio existente entre as artes, ou seja, entre os 

escultores, pintores, arquitetos e urbanistas.

Como a experiência anterior não tinha sido bem sucedido, Bloc funda em outubro de 

1951 com Del Marle o "Groupe Espace’". Na primeira do grupo, reunião Bloc recordou as 

tentativas similares do Stijl na Holanda e da Bauhaus na Alemanha, entre 1918 e 1930, e chama 

a atenção para o fato de que raramente os artistas, pintores e escultores são chamados a 

participar dos trabalhos dos arquitetos e, quando são, isso ocorre tarde demais. Segundo ele, os 

arquitetos deveriam recorrer aos artistas plásticos no momento da escolha das soluções.

O Groupe Espace procurava favorecer o desenvolvimento de propostas que fossem 

adequadas à arquitetura e não acrescentadas, como elementos decorativos.

Composto por arquitetos, construtores e artistas plásticos o Groupe Espace lança um 

manifesto em que propõe a criação de estreitas relações entre os que podem ser chamados a

universellement a 1'architecture et a la mécar
CORBUSIER. (1955). Modulor 2: la parole e. 
L'Architecture d'Aujord'hui.
53 Ver Exposition “Art et Architecture". L’Architecture d’Aujourd’hui (27):XIX, dez. 1949
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contribuir nas grandes tarefas contemporâneas e, em particular nos Estudos de Urbanismo, 

Estudos de Implantação e Estudos da Plástica da Arquitetura incluindo todos os prolongamentos 

na vida cotidiana, como a incidência da cor na arquitetura. Eles reclamam "para o harmonioso 

desenvolvimento de todas as atividades humanas a presença fundamental da plástica”.

Estas questões, que procuram trazer a colaboração dos artistas e pensar a expressão 

plástica da arquitetura interferindo na cidade serão também levantadas como já vimos, na fala de 

Léger no 4o CIAM de 1933 e pelo 6°, 7o e 8°CIAM, no segundo pós-guerra.

André Bloc, quando vem ao Brasil em 1959 para participar do Congresso Internacional 

de Críticos de Arte (AICA) em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, cujo o tema é “A Cidade 

Nova, Síntese das Artes", tentará retomar estas questões em sua fala intitulada “Integração da 

Artes - Síntese e Unidade Plástica", fazendo um histórico sobre as experiências já realizadas 

neste sentido, bem como apresentará as experiências do Groupe Espace em Paris. Além de 

vários outros exemplos, irá citar os jardins de Burle Marx, que trabalha em estreita colaboração 

com os arquitetos, Oscar Niemeyer e Affonso Eduardo Reidy, em excelente concordância com a 

arquitetura

Paralelamente à AA, Bloc criou uma outra publicação, Art d'aujourd'hui, cujo primeiro 

número aparece em junho de 1949. Da redação desta revista, que promove deliberadamente a 

arte abstrata, à qual Bloc se converteu, participam regularmente Edgard Pillet, Leon Degand, 

Pierre Faucheux, Píerre Guégen, Michel Seuphor, Julien Alvard. Esta revista foi publicada entre 

1949 e 1954 Em maio de 1954, será publicado um número dedicado à Synthese des Arts. Nesta 

revista, o Brasil está presente no artigo de Roger Bordier, “L’art est un Service social",54 que 

apresenta trabalhos de Niemeyer classificados como plástica da construção, trabalhos de Cícero 

Dias e Portmari (Pedregulho Reidy) como diversas aplicações e, sobre igrejas, a igreja da 

Pampulha de Niemeyer e uma maquete de uma Igreja no Rio dos Irmãos Roberto. (FIG.2)

Art Aujourd'hui continua em 1955 com novo titulo: Aujourd'hui: art et architecture. Não 

tinha um comité de redação; aparece somente o nome de André Bloc, como diretor e 

regularmente a colaboração de Pierre Lacombe. A revista pára de ser publicada em outubro de 

1967, depois da morte de André Bloc.

Art d'aujourd‘hui e depois Aujourd'hui: art et architecture falavam de arte e da síntese 

das artes, ou seja, da integração das artes plásticas modernas na arquitetura urbana e privada 

Torna-se também para Bloc um excelente meio de se apresentar não somente como amante da 

arte e defensor de uma certa forma de expressão artística, mas também como um artista.

Outra ação da AA será a criação do Gran Prix International d‘Architecture, destinado a 

recompensar uma obra ou um conjunto de obras pela alta qualidade de sua plástica arquitetural, 

ou pela boa integração da arte na arquitetura contemporânea. O primeiro prémio foi concedido a

54 Bordier, Roger (1954): "Lárt est un Service social”. Art d'Aujourd'hui (4-5): 13-30, maio.
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Revista inglesa, é a segunda entre as pesquisadas que apresenta o maior número de 

documentação sobre arquitetura moderna no Brasil, incluindo o primeiro número especial sobre 

a arquitetura brasileira publicado na Europa em 1944. É uma das revistas de arquitetura mais 

respeitadas internacionalmente e, das estudadas, é a mais antiga, e continua com o mesmo 

nome até hoje.

AA manifesta grande interesse pela evolução da arquitetura moderna brasileira, 

tornando-se para os arquitetos brasileiros um instrumento de difusão do seu trabalho no 

panorama internacional. Como se sabe, o debate da síntese das artes também ocorre nos CIAM, 

primeiramente com Léger em seu discurso no IV CIAM de 1933 em Atenas e nos CIAM do 

segundo pós-guerra, aos quais será dedicado o próximo capítulo.

Kenzo Tange em 1959, Arne Jacobsen o recebe em 1961 e, em 1964, o prémio é atribuído a 

Oscar Niemeyer

Essas iniciativas refletem as preocupações da revista que, na década de 50, aponta o 

mal-estar que atinge a profissão, tentando orientar igualmente os problemas de ensino, que 

exigem uma reforma total55. E propõe que uma das tarefas mais urgentes do momento é a 

preparação de arquitetos no que concerne aos problemas de ordem plástica. Bloc entende que a 

arquitetura não decorre espontaneamente da aplicação correta do programa, mas da plástica 

que intervém em todos os estágios da criação da arquitetura, do urbanismo e da integração entre 

as artes e arquitetura.56

Em entrevista a Colette Roberts57, Bloc fala da importância de retomar as artes como a 

escultura e a pintura por que elas irão interferir na receptividade do grande público, um público 

que é sensível á pintura e à escultura contemporânea poderá ser sensível aos problemas 

essenciais da arquitetura e o urbanismo.

Uma das hipóteses que levantaremos nesse trabalho será que os temas apresentados 

pela L’Architecture d'Aujourd'hui estavam em diálogo com o debate da arquitetura 

contemporânea, ou seja, com os temas propostos por Le Corbusier e indiretamente com os 

CIAM, trabalhando questões sobre a expressão plástica e a síntese das artes na arquitetura e no 

urbanismo Temas apresentados pela revista que encontra exemplos na arquitetura moderna no 

Brasil

55 A reforma do ensino de Arquitetura e Urbanismo será tema de uma das comissões do VII CIAM, em 
Bergamo, em 22-31 julho 1949.
56 La Plastique arquitecturale (1958). Aujourd hui..Especial André Bloc, 1967, 
trabalha com temas que estão sendo discutidos nos CIAM, "a relação <
57 Roberts, Colette. Entretien avec André Bloc. Aujourd’hui (59-60):8-i:
58 Será utilizada a abreviação AR para a revista Architectural Review.

c, 1967, p. 31 mais uma vez a revista 
das artes plásticas"

I3, dez, 1967.
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AR participa ativamente dos debates da arquitetura moderna da época, e tem como 

colaboradores alguns arquitetos representantes do grupo Inglês dos CIAM59, os quais tiveram 

importante papel nas mudanças ocorridas nesses Congressos até o seu encerramento. 

Publicará também alguns debates importantes envolvendo críticos do Brasil ou uma crítica à 

arquitetura brasileira, como por exemplo “In search of a new monumentality”, do qual Lucio Costa 

participa em 1948, e o famoso debate entre Max Bill, Walter Gropius e Ernesto Rogers, em 

“Report on Brazil", de 1954.

J M. Richards, editor da revista e membro do Grupo MARS60 (Modern Architectural 

Research), reconhecido como um dos representantes ingléses dos CIAM, levanta a 

possibilidade de uma nova direção nas discussões da arquitetura moderna nos CIAM em sua 

fala no VI Congresso, em Bridgwater, na Inglaterra, em 1947, sobre “Contemporary Architecture 

and the Common Man".

Fry (1899- 
6), John 
/as 

j Morton Shand, J.M. Richards, 
30). The CIAM discourse on

A primeira edição da Architectural Review surgiu em 12 de novembro de 1896, com uma 

capa desenhada pelo editor Henry Wilson. Os editores haviam determinado que as ilustrações e 

tipografia da The Architectural Review representariam a Arts and Crafts e que a revista 

competiria com os periódicos de arte da Europa e América, sendo publicada com um preço de 

alcance universal. Henry Wilson trabalhou com John Dando Sedding, um dos pais do movimento 

Arts and Crafts.

Segundo seus editores atuais61, Wilson, sendo representante do Arts and Crafts, publica 

no primeiro número da revista artigos ligados a este movimento. E mesmo com todas as 

mudanças, salientam que a AR de hoje tem muito em comum com a criada por Wilson, pois 

continua acreditando que a arquitetura é para todos - a tradição da crítica inglesa de arquitetura, 

de Pugm, Ruskin, Morris, Arts and Crafts e ao grupo inglês do Movimento Moderno, enfatiza a 

proposta de que a arquitetura tem um papel moral - “literalmente cada linha que você desenha 

terá um efeito na vida de alguém” 62 Contudo, acreditam que isto deva ser feito a partir da 

compreensão da condição humana.

E retomam Pugin: "se arquitetura tem um papel moral, ela tem integridade. Em True 

Principies, ele anunciou que as duas grandes regras para o projeto são: 1o, não existir nenhuma 

caracteristica sobre o edifício que não seja necessária à construção ou ao proprietário; 2o, todo

59 Grupo MARS foi fundado em 1933 por Wells Coates, e teve como membros Edwin Maxwell F 
1987), F.R.S. Yorke (1906-1962), Godfrey Samuel (1904-1983), Serge Chermayeff (1900-1996) 
Gloag, berthold Lubetkin (1901-1990), Erno Goldfinger (1902-1987), Raymond Macgrath, Amy= 
Connel(1901-1980), Basil Wrad (1902-1976), Colin Lucas (1906-1984), Philip Morton Shand, J. 
hubert de Cronin hastings e John Betjeman. Ver: MUMFORD, Eric Paul. (200C 
urbanism, 1928-1960.Cambridge, Mass.: MIT Press, p. 91.
60 Ver “Mars and Beyond: the British contribution to Modern Architecture”, Architectural Association 
Quartedy, 2 (out. 1970): 51-52
61 Peter Davey, Catherine Slessor, Penny McGuire, Julia Dawson e John Walters. A Century of Architecture. 
Architectural Rev/ew.Vol. CXCIX (1187):4-5, jan.1996 (os editores fazem uma homenagem ao seu 1o eu"tor 
Henry Wilson)
62 Architectural Review. The First 100 Years. Vol. CXCIX (1191), maio,1996. p. 4.
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As edições anteriores eram maiores no formato, bem ilustradas, com boas e grandes 

fotografias - seus editores acreditavam que assim criavam uma realidade tridimensional dos 

edifícios na mente do leitor, usando as dimensões da fotografia, do desenho e da prosa linear. A 

intenção era que a excelente expressão das páginas contribuísse para a compreensão da 

realidade construída, sem a qual todo julgamento crítico e teórico se perdia

Apresentaremos alguns períodos relacionados aos seus editores, que eram os 

responsáveis pelo enfoque da revista64.

1o período -1896-1921 - No primeiro período ocorre a influência do movimento Arts and 

Crafts - inspirado em Pusin e Ruskin - com o arquiteto Henry Wilson, depois com o crítico D. S. 

MacColl65 e em seguida com Mervyn Macartney, um dos primeiros arquitetos do Arts and Crafts, 

seguidor de Pugin e de Morris A revista mudou com o zeitgeist, voltou-se à arquitetura clássica 

e aos desenvolvimentos internacionais.

2o período - 1922-1934 - No segundo período, a revista tem como editores Ernest 

Newton e seu filho William Godfrey Newton, após a saída de Macartney, em 1921. Com a morte 

de seu pai, Godfrey fica até 1927, quando Hubert de Cronin Hastings (um dos proprietários) 

torna-se editor executivo, e em 1929 indica John Betjeman como editor-assistente. Depois de um 

período pós-guerra, novas idéias são adotadas, e a AR torna-se mais ativa com John Betjeman, 

H. de C. Hastings, novos autores, idiossincrasia e Modernismo66.

3o período 1935-195 - No terceiro período67, um espirito de mudança permeia a AR, 

Betjeman é sucedido no cargo de editor-assistente por James Maude Richards68 vindo da

ornamento deve ser essencial na construção do edifício. A negligência às duas regras é a causa 

de toda má arquitetura do presente”. E afirmam que a revista continua hoje próxima das 

abordagens de Wilson em relação ao que está sendo feito no mundo, mostrando projetos com 

caracteristicas de todos os tipos, de urbanismo, paisagismo, fornecendo espaço para outras 

artes visuais.

A revista ampliou seus interesses. No início, tinha seus conteúdos voltados para a 

produção inglesa, hoje ela é internacional.

Embora retenhamos nossa polarização na critica britânica, pesquisamos o globo para encontrar os 
edifícios e as idéias que fazem do mundo um lugar melhor para viver63

67 Z 
def

. uiomam, i
(1191):43, m<

□rimeiro com c
ura apresentada no Brazil Builds e todo o

Reginald Blomfield, 
Millard, Ernest

63 Idem
64 As informações sobre os editores e seus períodos foram tiradas do número especial, Arvhitectural 
Review. The First 100 Years. Vol. CXCIX (1191), maio,1996.
65 Editor executivo assume a revista junto com um comité: Norman Shaw, John Belcher, P 
Edward Prior, Mervyn Macartney, Frank T. Baggalay, Gerald Horsley, E. J. May, Walter Mil 
Newton, Halsey Ricardo, F.H. Simpson, L. Stokes, H.H. Statham, D.S. MacColl.
66 Architectural Review. Theme Centenary. Vol. CXCIX (1191):43, maio,1996.

A partir de 1939 o Brasil estará presente na revista, primeiro com o Pavilhão da Feira de N.Y. em 1939, 
apois com Rudofsky e a partir de 1943 com a arquiteturs 

desenvolvimento seguinte da arquitetura brasileira.
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1935,

E. Goldfinç 
1944, p. 4

primeira edição de seu livro o Pioneers of Modern Movement from William Morris to 
5, Faber & Faber, 1936.

(1981). Le riviste tecniche delia costruzione: una bibliografia ragionata. Inghilterra.
3, janeiro.

Architects' Journal, onde ocupou o mesmo cargo. H. de C. Hastings continua como editor- 

executivo de ambas, AJ e AR exercendo controle sobre as publicações. Formado arquiteto, 

James Maude Richards transformou-se em crítico e escritor de arquitetura. Editou a AR entre 

1937 e 1971, foi o editor que exerceu essa função por mais tempo dentro da revista e talvez 

tenha sido o mais influente. Estabeleceu um compromisso com o Movimento Moderno e um 

maior alcance internacional.

Depois será a vez de Nikolaus Pevsner69, que escreve para Richards consultando sobre 

seu interesse em publicar um artigo sobre o papel do designer na industria. Após este fato, 

transfere-se para a Inglaterra em 1936, e mais tarde torna-se um importante editor da AR. 

Pevsner estudou na Birmingham University, onde fez uma pesquisa sobre a tradição inglesa no 

design industrial.

Em 1934, Pevsner iniciou seus famosos estudos sobre "The Designer and Industry e 

formulou a teoria que estabelece um eixo central na arquitetura moderna que vai da Inglaterra à 

Alemanha, de William Morris a Walter Gropius 70

Se o manual tenta mostrar que havia uma grande possibilidade da tradição britânica e da 

arquitetura moderna existirem ao mesmo tempo, Pevsner vai além disto, para sustentar que as 

raízes do movimento moderno podem ser encontradas na tradição britânica.

Segundo Zucconi,71 esta será uma das características principais da AR, isto é, 

desenvolver uma linha de pesquisa visando encontrar as origens e os ancestrais da nova 

arquitetura na história. A AR se empenha em suavizar o radicalismo figurativo da nova 

arquitetura, trazendo-o de volta aos sólidos limites do 'Estilo' e do ‘Bom Gosto'.

Em 1942, durante a guerra, com a ausência de Richards, Nikolaus Pevsner torna-se 

editor provisório e amplia e aprofunda mais os estudos históricos e teóricos.

O primeiro destaque de Richards na revista foi um artigo sobre design industrial e 

funcionalismo intitulado "Towards a Rational Aesthetic”72. Em 1937, como editor, ao lado de P. 

Morton Shand, já fazendo parte dos CIAM com o grupo MARS73, inicia uma série de 

documentação e análise do Movimento Moderno.

68 J. M. Richards estudou na Escola de Arquitetura em Londres e depois por alguns anos estudou e 
trabalhou como arquiteto em um escritório de engenharia em Londres, Canadá, Estados Unidos e em 
Dublin, toma-se jornalista e critico de arquitetura. Durante dois anos foi assistente editor do The Architects’ 
Jounal e em 1935 torna-se editor assistente da revista 'The Architectural Review” e mais tarde atua com 
editor. Na 2a Guerra Mundial se ausenta da Architectural Review e se torna Ministro da Informação indo 
para o Egito em 1943 e retomando no inicio de em 1946. Será editor da AR até 1971.
69 Nikolaus Pevsner...
70 Este foi o subtítulo da f
Walter Gropius. Londres, 
71ZUCCONI, Guido. ( ” 
Rassegna (5): 78-89,,---------
72 J.M. Richards. Towards a Rational Aesthetic. ARVoL LXXVIII, 1935, p 211.
73 Grupo Mars, “the modern architecture research group" fundado em 1933 por Wells Coates. Ver: Encontro 
do giupo MARS para discutir 'WHAT /S MODERN ARCHITECTURE?'. Principais palestrantes: John 
Summerson, William Holford, E. Goldfinger, Anthony M. Chitty, M. Hattland Thomas, presidente da mesa, 
Charles Reiliy. AJ 21 de dez. 1944, p. 476
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Morton Shand foi amigo pessoal de Gropius, Le Corbusier e Aalto, e viajou pela Europa 

tirando fotos de seus trabalhos e escrevendo artigos sobre esta arquitetura. Entre 1934 e 1935, 

completou uma importante série de artigos sobre os pioneiros do Movimento Moderno e 

enfatizou a continuidade dos objetivos entre os designers ingleses do Arts and Crafts e outros 

movimentos de vanguarda e o “novo Modernismo Europeu"74.

Segundo ZUCCONI75 Morton Shand, assim como Yorke na sessão modern houses, 

considera a questão da modernidade em termos de mero estilo. O aspecto notável da revista 

torna os exemplos - escolhidos entre os menos radicais da arquitetura nova - comparáveis aos 

estilos tradicionais, que continuavam sendo reproduzidos.

Em 1938 ocorre a Exposition do Grupo MARS organizada por Richards. O grupo MARS 

teve um papel importante na difusão do Movimento Moderno na Inglaterra.

Os principais arquitetos modernos na Inglaterra eram de origem estrangeira - Berthold 

Lubetkm, Sege Chermaueff, Erno Goldfinger, Erich Mendelson e Walter Gropius.

Uma das inovações iniciadas por Richards na AR foi estimular uma estrutura crítica 

consistente para a avaliação dos edifícios. Cada função do edifício e a evolução de seu projeto 

eram analisadas em detalhe. Começou também a procurar as raízes vernaculares da arquitetura, 

expressa nos edifícios, no urbanismo, no paisagismo e nos materiais; todos os números 

publicados da revista nesse período apontam caminhos para esta investigação.

A noção de que o projeto tradicional poderia estar relacionado ao vocabulário ampliado 

da arquitetura moderna, sem recorrer ao pastiche, era explorada consistentemente através dos 

artigos. Assim, o moderno das páginas da AR não negava o valor do passado.

No fim dos anos 30, a AR se estabelece como a principal revista da língua inglesa, com 

assinantes e leitores por todo o mundo.

Com o inicio da segunda guerra mundial esta posição não muda, mas cria dificuldades 

como a perda da qualidade do material apresentado, o que já era uma marca da revista - 

algumas páginas foram impressas em papel muito fino Neste período, a AR começa a registrar 

os danos da bomba aos edifícios notáveis e olha para os países geográfica e politicamente fora 

da guerra, como a Suécia e a África do Sul, e publica um número especial sobre o Brasil em 

1944, mostrando a exposição Brazil Builds no Museu de Arte Moderna de New York em 1943.

Após a guerra, Hastings e Richards assumem o controle e retomam/mantêm a reputação 

da revista em relação a erudição e apresentação. As contribuições de Pevsner são 

complementadas com a entrada de Collin Rowe, que em 1947 faz sua estréia com uma crítica 

densa em A matemática da Villa Ideal, que traz novos entendimentos para o trabalho de Le 

Corbusier. Ingressam também o fotógrafo Eric de Maré e Gordon Cullen, como primeiro editor de 

arte.

Architectural Review. Theme Centenary. Vol. CXCIX (1191 ):55, maio, 1996.
75 Zucconi (1981), op. cit.
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Destacam-se também as discussões desenvolvidas nas páginas da revista com os 

artigos sobre o debate em torno da Nova Monumentalidade, "In search of a New Monumentality" 

com a participação de Lucio Costa (1948); “South America Scrapbook", de P. J. Marshall (1950), 

que mostra a arquitetura do Rio de Janeiro, São Paulo, Montevidéu e Buenos Aires através de 

suas fotos e comentários; “The Next Step", artigo em que J.M. Richards (1950) indica os perigos 

do funcionalismo e sem abandoná-lo define algumas particularidades, relacionadas com as 

necessidades do tempo e do lugar, e apresenta alguns exemplos da arquitetura brasileira; e

Durante este período, a AR consolidou sua posição como a principal revista de 

arquitetura da língua inglesa, através de uma mistura de “Modernismo", tradição e erudição. É 

considerada a revista mais confiável na Grã-Bretanha. As análises elaboradas pela revista e o 

modo como trabalha e constrói a trama junto com as imagens fotográficas, a atenção à 

arquitetura estrangeira, a presença de importantes editores e colaboradores fazem da AR uma 

das revistas mais importantes na defesa da arquitetura moderna.

Como vimos, neste período Shand e Richards publicam uma série de documentação e 

análise do Movimento Moderno, na qual percebe-se que:

o museu imaginário dos pioneiros" não é tão monolítico como foi inferido pelo livro de Pevsner, que afirma 

que a realidade atual só pode encontrar seu significado e estilo através das lições dos gigantes, que já 
produziam antes da I Guerra Mundial76

Entre os artigos mais importantes deste período77, assinalados pelos editores atuais, o 

Brasil se destaca com a publicação especial sobre a arquitetura moderna apresentada na 

exposição Brazil Builds, com o paisagismo de Burle Marx e a presença de Niemeyer no projeto 

para o edifício das Nações Unidas em Nova York, junto com Le Corbusier, Markelius e outros.

Pode-se ainda destacar a presença de artigos sobre as obras dos arquitetos Marcelo, 

Milton e Maurício Roberto, Rino Levi, Oscar Niemeyer, Affonso Eduardo Reidy, Aldary Henrique 

Toledo e Lina Bo Bardi.

. 1940, f 
/sner, Osl 

The 
scape by 
77; The l

76 TINEM, Nelci. (2002).
João Pessoa : Manufatu'
77 J.M. Richards. Towaru
City Vol LXXIX, 1936, p 
Wright, What the Cause i
Groí

'). O alvo do olhar estrangeiro : o Brasil na historiografia da arquitetura moderna, 
itura, p.157
ards a Rational Aesthetic Vol. LXXVIII, 1935, p 211; Le Corbusier, The Vertical Garden 

; Vol LXXIX, 1936, p 9; Le Corbusier, The Crystal Palace. A tribute. Vol. LXXXI, 1937, p. 72; Frank Lloyd 
ght, What the Cause of Architecture Needs Most. Vol. LXXXI, 1937, p. 100; Le Corbusier, The MARS 
>up Exhibition. Vol. LXXXIII, 1938, p 109; J. M Richards Modern Architecture without Tears: An 

Introduction to Modern Architecture. Vol. LXXXVIII, 1940, p 60; J.De Sousa-Leão. Brazil: Modern Buildings. 
Vol XCV, 1944. p 69; J. M Richards, Nikolaus Pevsner, Osbert Lancaster and H. De C. Hastings. The 
Second half Century. Vol. Cl, 1947, p 21; Collin Rowe. The Mathematics of the Ideal Villa: Palladio and Le 
Corbusier Compared. Vol. Cl, 1947, p 104; Landscape by Roberto Burle Marx. Vol. Cl, 1947, p 167 
Siegfried Giedion. Alvar Aalto. Vol. CVII, 1950, p 77; The United Nations Secretariat ín New York, by 
Niemeyer, Le Corbusier, Markelius et al. Vol. CVII, 1950 p 280; J.M Richards. The Functional Tradition. Vol. 
CVII, 1950, p 6

J.De
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jos serão analisadas no 3o capitulo.
Nikolaus et AI. (1947). The second half century. The Architectural Review. Vol. 101, n° 601,

dois meses com Oscar Niem 
?rk e Londres na AA onde foi

"Report on Brazil", de Alf Byden78(1950), que levanta as características da arquitetura moderna 

brasileira para apresentar alguns projetos de Niemeyer e Reidy ainda não construídos na 

época79.

No número 601, janeiro de 1947, a AR publica um suplemento para celebrar os 

cinqúenta anos da revista. Ao retomar sua prática inicial de ser controlada por um comité 

editorial, apresenta o texto “The second half century'80, um suplemento com dezesseis páginas 

escrito pelos novos editores, J. M. Richards, Nikolaus Pevsner, Osbert Lancaster e H. de C. 

Hastings Os editores dizem que a segunda metade do século 20 começa para a AR em primeiro 

de janeiro de 1947, pois a revista foi fundada no final de 1896 e em dezembro de 1946 a revista 

completou cinqúenta anos lan McCalIum e Marcus Whiffen participam como editores- 

assistentes.

Para marcar esta data os editores resolvem quebrar uma das regras exigidas pela 

redação e apresentam no suplemento a política da revista, algo que, segundo eles, nunca tinha 

sido feito antes por cinqúenta anos, sua política havia sido não discutir a política. E concluem 

afirmando que uma definição dos objetivos pode ser uma boa maneira de comemorar os 

cinqúenta anos.

Afirmam que a Architectural Review, como uma revista de arquitetura, tem como objetivo 

registrar os edifícios mais interessantes da época, contribuindo com a prática profissional e 

fornecendo fonte primária para a história da arquitetura. Para os editores esta é a primeira 

função da AR, e ela é compartilhada com outras revista de arquitetura em muitos países.

A AR se apresenta com uma revista de arquitetura que não trata somente de arquitetura 

tendo como segunda função a política de fornecer o espaço para a discussão literária das artes 

visuais, incluindo, naturalmente, arquitetura.

Acreditam que um dos papéis da revista é promover a reeducação visual, que para eles 

é a mais imprevista de suas políticas e, ao mesmo tempo a que pode causar maior mal

entendido Entendem que sua originalidade e seu maior mérito está em permanecer fiel a seu 

propósito original: tratar a arquitetura como uma arte visual. Destacam a necessidade de 

perseguir uma cultura visual e de ampliar o conjunto daqueles que entendem o saber ver como 

um poderoso meio de comunicação direta da emoção81 Buscam a “supremacia do olho", que se 

perdera com os fatores políticos.

81 J.M. Richards. Contemporary architecture and the commcn man. Apresentado no 6°CIAM de Brigwater, 
Inglaterra, 1947. Chama a atenção para o homem comum e sua relação com a arquitetura moderna. Ver: 
RICHARDS, J. M. (1947) 'Architectural Expression'. 6o CIAM Congress at Bridgwater. Architects’ Journal,

78 Alf Byden, arquiteto, nasceu em 1919, formado em Estocolmo. Trabalhou por dois anos nos USA - 
parcialmente para a ONU, e na América do Sul onde esteve por dois meses com Oscar Niemeyer no 
Centro Técnico de Aeronáutica. Ensinou em Estocolmo, Nova York e Londres na AA onde foi diretor 
provisório da Escola Preliminar 
9 Estes artigc

80 PEVSNER, 
jan. p. 21-36.
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É este o papel do arquiteto - tornar-se o mestre coordenador, através de quem os 

técnicos das ciências estatísticas e dos fatos mecânicos, assim como os pintores e os poetas, 

devem olhar para traduzir sua matéria prima no material que torna a civilização visível. Por fim, é 

importante que o arquiteto, treinado em artes e ciências, aprenda com o pintor como ver. É 

função da AR destacar os problemas e a potencialidade do projeto visual para recriar uma 

cultura visual que ajudará a recriar a civilização.

Em seguida, os editores apresentam um resumo da política da AR desde a sua fundação 

em 1896, ilustrando as mudanças mais significativas da arquitetura durante este período sem a 

intenção de fazer uma história da arquitetura, ou de todos os assuntos tratados na AR. O Brasil, 

embora nesta época já faça parte das paginas da revista com a arquitetura apresentada pelo 

Brazil Builds, não aparece nesta revisão.

4o período - 1952-1960 - No quarto período, de Hastings, Richards e Pevsner, faz 

também parte dos editores-assistentes Reyner Banham, que entra para revista em 1952. Com 

uma formação mais voltada para a engenharia, tornando-se depois um historiador de arquitetura, 

Banham foi induzido ao que parecia dar uma compreensão moderna dos materiais e das 

técnicas para a revista, e escreveu artigos polêmicos na defesa dos arquitetos de sua geração.

Talvez o artigo mais famoso tenha sido o “New Brutalismo”82, onde deixa clara a < 

influência dos dizeres de Le Corbusier “L'architecture, cest avec des matières bruts, établirdes 

rapports émouvants"

Em 1955, em um número especial intitulado "Outrage", a revista faz uma campanha de 

publicidade contra a “Subtopia”, palavra do jargão da revista que é assim definida: “criar uma 

zona suburbana ideal". A revista ataca a propagação suburbana que atraiu a atenção nacional.

Entre os artigos mais importantes deste período83 assinalados pelos editores atuais, o 

Brasil se destaca com a publicação do ginásio para escola primária Pedregulho, Rio de Janeiro, 

de Affonso Reidy, com mosaico de Burle Marx “O Brasil ainda era uma fonte de novos edifícios 

ousados”

Podemos ainda destacar os artigos de H. P. H West "Sun Control (1952), que discute o 

problema do controle da iluminação solar e os méritos das soluções apresentadas; “Brazilian 

Preview” (1953), sobre a exposição de arquitetura brasileira no Building Center em Londres, em 

1953, com projetos de Reidy, Sérgio Bemardes, Lina Bo Bardi e Oscar Niemeyer; “Reporto on 

Brazil" (1954), na primeira parte um debate com a opinião de críticos estrangeiros sobre a

vol. 106 (2746):277-279, september25, 1947 e
GIEDION, S. (1951). A decade of new architecture. Zúrich, Girsberger
82 Reyner Banham. (1955). The New Brutalism. Architectural Review. Vol. 118(708):355, dez.
83 Architectural Review Theme Centenary. Vol. CXCIX (1191):71-79, maio, 1996. Pedregulho 
Neighbourhood, Rio: Gymnasium and Primary School: Affonso Eduardo Reidy. v 112(667):16-19, jul.; 
James Stirling. Garches to Jaoul. Vol. CXVII, 1955, p 151; Reyner Banham. Machine Aesthetic. Vol. CXVII, 
1955, p 255; Subtopia. Leading article. Vol. CXVII, 1955, p 365; Reyner Banham. The New Brutalism. Vol. 
CXVIII, 1955, p 355; New Mannerism. James Stirling on Ronchamp. Vol. CXIX, 1956, p 161
Reyner Banham. Neoliberty. Vol. CXXV, 1959, p 232
Nikolaus Pevesner. Time and Le Corbusier. Vol. CXXV, 1959, p160
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A ARCHITECTURAL REVIEW E OS CIAM

f, John 
.ucas,

Segundo Gubler84, e como já vimos por meio do relato de seus editores, a AR a partir de 

1933 reune a produção dispersa dos CIAM e do racionalismo europeu. Esta data coincide com a 

entrada do grupo MARS no CIAM

Como vimos o grupo MARS foi fundado por Wells Coates em 1933 antes do 4o 

Congresso do CIAM Os esforços para criar um grupo inglês do CIAM com Howard Robertson 

foram mal sucedidos. Philip Morton Shand, que como já vimos era crítico de arquitetura e editor 

junto com Richards na Architectural Review, amigo de Gropius e de Le Corbusier, escreve a 

Giedion em janeiro 1929 e sugere seu primo Robertson, diretor da Architectural Association, 

como o representante britânico do CIAM. Robertson, entretanto, manteve-se distante do CIAM, 

e Giedion, outra vez seguindo a sugestão de Shand, procurou Coates para organizar o grupo 

britânico do CIAM no final de 1931.

Assim, o grupo MARS, que tinha sido fundado por Coates começa a fazer parte do CIAM 

e como alguns dos seus membros85 faziam parte do editorial da AR, a revista passa a publicar a 

produção dos congressos.

Depois de 1945, o grupo MARS se modifica em relação ao grupo anterior á guerra. Em 

pouco tempo, um pequeno grupo de vanguarda se transformou em uma grande instituição com 

vários membros proeminentes, tendo como objetivo final o novo planejamento urbano e

Gloag, I 
Shand,

arquitetura moderna no Brasil após a vinda ao pais para participar do júri da II Bienal de São 

Paulo, entre os quais Walter Gropius, Hiroshi Ohye, Max Bill, Ernesto Rogers e Peter Craymer e, 

na segunda parte, apresentação de trabalhos recentes de alguns arquitetos brasileiros, como 

Reidy, Niemeyer, Bernardes, Levi e outros. Destacam-se ainda o artigo "Brasília, a New Capital 

City for Brazíl" (1957), de William Holford, que, como membro do júri deste concurso fala da 

proposta do projeto vencedor de Lucio Costa; J M. Richards "Brasília progress report” (1959) de 

J M. Richards apresenta alguns projetos de Niemeyer para Brasília e dois edifícios já 

terminados: o Hotel e o Palácio do Presidente; Guy Playfair “The versatility of Burle Marx” (1964) 

com a visita de Burle Marx à Inglaterra e a publicação em inglês do livro de P M. Bardi, The 

Tropical Gardens of Burle Marx a, atenção da revista se volta para Burle Marx. Playfair, que 

mora e trabalha no Brasil, fala de outras atividades desenvolvidas pelo artista; e destaca-se 

ainda a presença de artigos sobre as obras dos arquitetos Rino Levi, Lina Bo Bardi, Oscar 

Niemeyer, Sérgio Bernardes, ícaro de Castro, Jorge Moreira, Paulo Ribeiro, Helio Duarte, 

Carvalho Mange, M M M Roberto, Francisco Bolonha, Lucio Costa e Burle Marx

GUBLER, J. I dispacci delTavanguai 
Membros do grupo MARS Edwin M« 

Berthold Lubetkin, 
, J. M. Richards, Hl

jardia. Rassegna (12):5-10, dez. 1982
Maxwell Fry, F.R S. Yorke, Godfrey Samuel, Serge Chermayeff, 

i, Erno Goldfinger, Raymond McGrath, Amyas Connell, Basil Ward, Colin Lu 
lubert de Cronin Hastings e John Betjeman
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DOMUS E CASABELLA - DUAS REVISTAS ITALIANAS

CASABELLA

Quando a revista de arquitetura Casabella é criada, existe já um campo editorial 

estruturado por outros periódicos (como já vimos, a Architectural Reviewé editada desde 1896).

Inicia sua publicação com o titulo “La casa bella" em 1928 dirigida por Guido Marangoni 

(1928-1930), e editada pelo Studio Editoriale Milanese. Em 1930, a direção passa para Arrigo 

Bonfiglioli (1930-1932), com a colaboração gráfica e critica de Giuseppe Pagano e Edoardo 

Pérsico. Giuseppe Pagano assume a direção em 1933, transformado-a em “Casabella" e passa 

a ser editada pelo Editoriale Domus, Milão. Edoardo Pérsico foi redator, depois redator-chefe e

Na sua fundação em 1928, La Casa Bella e Domus se engajam num programa de 

"educação" do público e dos profissionais arquitetos e decoradores aos quais ela se dirige, 

programa que consiste em defender, difundir e aceitar o “gosto" moderno.

O segundo aspecto dos editoriais de abertura refere-se ao posicionamento do novo 

periódico em relação as tendências da arquitetura contemporânea: as redações limitam-se 

geralmente a anunciar sua intenção de publicar as melhores realizações contemporâneas ou de 

arquitetura moderna, ou ainda uma seleção de obras de espírito moderno. Raramente evocam 

os critérios de seleção que vão presidir a sua política, e os critérios que permitem distinguir um 

edifício "moderno"

arquitetura britânica Segundo Richards, antes de tudo, o MARS não foi criado para divulgar os 

princípios da Carta de Atenas, e sim para examinar o impacto das circunstâncias 

contemporâneas em relação à expressão da arquitetura, e na reunião do CIAM de 1947 em 

Zunch, para a preparação do 6o CIAM, propôs este tema para este que foi o primeiro congresso 

após a guerra Entre as propostas do grupo MARS, estavam "arquitetura em relação ao homem 

comum", sugerida por Richards enquanto Giedion sugeriu “a arquitetura e sua relação com a 

pintura e a escultura", atribuída ao grupo Suíço do CIAM.

O tema preferido de Giedion estava na própria relação entre a arquitetura, a pintura e a 

escultura, com o qual desenvolveu a noção de síntese das artes e a Nova Monumentalidade. 

Estes dois temas serão tratados pelo CIAM dentro de uma discussão sobre problemas estéticos

J M Richards, ao participar do 6°CIAM, em Bridgwater, na Inglaterra, salienta a falta de 

expressão da arquitetura moderna para o “homem comum", como uma tendência de humanizar 

a arquitetura moderna. Os ingleses estavam interessados pelas reações sentimentais do homem 

comum em relação à arquitetura moderna. Retomaremos este tema no próximo capitulo sobre 

os CIAM
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depois co-diretor até sua morte, em 1936. Em 1938 passa a se chamar "Casa bella-costruzioni" e 

em 1940 “Costruzioni-Casabella" Após suspender sua publicação durante dois anos (1944-45), 

através de uma imposição do Ministero delia Cultura Popolare em dezembro de 1943, depois 

que Pagano já estava preso e deportado (ele morrerá em um campo de concentração), retorna 

sob a direção de Franco Albini e Giancarlo Palanti.

No final de 1953, a direção passa para Ernesto Natan Rogers, com o nome de 

''Casabella-Continuità" e tem como redatores Giancarlo De Cario, Vittorio Gregotti, Marco Zanuso 

e Julia Banfi como secretaria de redação até o final do período estudado -1960.

Casabella é uma revista italiana de destaque internacional, considerada uma das mais 

qualificadas na difusão da arquitetura européia. Apresenta em suas páginas o debate italiano da 

época confrontado com o europeu.

No início, como "La casa bella", tem um caráter de revista para donas-de-casa, uma 

revista para os que “gostam de uma casa bela". La Casa Bella cria em 1931 “Casa Bella parte 

técnica", material anexo ao número da revista que detalha do ponto de vista construtivo o 

principal projeto apresentado no corpo da revista.

A partir de 1933, com a direção de Giuseppe Pagano e Eduardo Pérsico, a linha editorial 

da revista é marcada pelo racionalismo italiano e pelas vanguardas européias. Tem como maior 

preocupação a difusão interna dentro do próprio país da nova arquitetura, fortalecendo o 

movimento racionalista italiano que tem em Casabella sua representação e sua porta-voz mais 

forte. Razionalismo e funzionalismo são os temas em que se fixa a revista para selecionar as 

obras a serem publicadas. É considerada a revista mais qualificada do racionalismo 

internacional.

Outro ponto deste período é a busca da diversidade, oferecendo um panorama da 

arquitetura de vanguarda do momento na Itália e no resto da Europa.

Na década de 30, inicialmente os artigos de Alberto Sartoris e depois de Guiseppe 

Pagano e Eduardo Pérsico difundem o racionalismo internacional na Itália, e a revista passa a 

ser um dos instrumentos mais importantes de debate para os arquitetos italianos, garantindo a 

difusão e o contato com a arquitetura estrangeira. Trata dos problemas urbanísticos, de 

habitação e de síntese das artes.

Em 1934, Casabella86 enuncia uma série de medidas destinadas a modificar a política 

editorial, no sentido de ampliar a "documentação": intervenções de técnicos e de peritos italianos 

e estrangeiros, inquéritos técnicos mais detalhados, consideração dos aspectos económicos do 

canteiro. Este novo conteúdo visa transformá-la em uma revista de especialistas para 

especialistas. Tais exposições técnicas, uma maior informação internacional possível, a 

valorização da precisão e da prática profissional são igualmente concebidos, como tantos outros

86 Giuseppe Pagano, Giancarlo Palanti, Edoardo Pérsico, “Programma 1934", in Casabella n® 12, novembre 
1933, p.2-3
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instrumentos de defesa da arquitetura "moderna" propõem-se promover. A função documentária 

reivindicada será para provar a existência da nova arquitetura: é neste sentido que os programa 

de inicio, as declarações das intenções e os editoriais usam frequentemente este termo. Mas o 

recurso ao termo documento implica em um distanciamento do objeto apresentado: remeter-se 

aos documentos não equivale deixar-se levar pela suposta objetividade das imagens para 

dispensar assim uma posição critica?

Neste período será analisado o primeiro texto sobre o Brasil publicado na revista 

"Cantieri de Rio de Janeiro”, de Bernard Rudofsky com fotos do próprio arquiteto, publicado em 

abril de 1939 e um artigo de setembro do mesmo ano sobre o Pavilhão do Brasil na Feira de 

New York, “Cronaca delia Esposizione di New York".

Em 1946, sob a direção de Albini e Palanti, continua a mesma linha de Pagano. A 

intenção agora é refletir sobre a reconstrução do pós-guerra a partir da funcionalidade, a 

linguagem formal e os experimentos racionalistas. A revista volta a fechar no inverno de 1946- 

1947, depois de três números editados.

Em 1953, com a entrada de Ernesto Nathan Rogers na sua direção, passa a adotar o 

nome Casabella Continuità, que se referia primeiramente à continuidade metodológica do 

pensamento de Gropius, a continuidade da experiência formal dos grandes mestres do 

movimento moderno e a importância da difusão na Itália daqueles exemplos. Mas também queria 

levantar a questão da continuidade da história, o problema da reconstrução e do confronto com a 

tradição como material do trabalho cotidiano do arquiteto e, assim, promove uma renovação da 

arquitetura italiana e uma revisão crítica do movimento modemo envolvendo tradição e história. 

Busca uma linguagem arquitetónica com referências na tradição popular que a arquitetura 

moderna havia ignorado, luta contra a homogeneização, contra a generalização tecnológica e 

profissional dos temas, contra a incapacidade do movimento de conviver com a tradição, e 

defende uma revalorização da cultura e da identidade arquitetônica italiana em oposição ao 

Estilo Internacional.

São deste período os já conhecidos artigos de Giancarlo De Cario: "Formalismo 

continuità dell’academismo" e o de Ernesto Rogers: "Pretesti per una critica non formalistica”, em 

relação ao debate com Max Bill sobre arquitetura moderna no Brasil e que será também 

publicado na AR em 1954.

Rogers faz parte do grupo italiano do CIAM e terá uma participação importante nos 

novos rumos tomados a partir do 8o Congresso sobre "o coração das cidades”. As idéias sobre 

formalismo apresentadas nos textos de Rogers e de De Cario se repetem no debate sobre a 

arquitetura modema no Brasil ocorrido na Architectural Review, com Bill e Giedion. Rogers 

participará em 1954 do júri de premiação da Exposição Internacional de Arquitetura da II Bienal 

do Museu de Arte Moderna de São Paulo.



49

DOMUS

Diferente das outras revistas o Brasil não esta presente como documentação de sua 

arquitetura, mas em alguns textos polêmicos sobre a arquitetura moderna.

O formato quadrado foi amplamente utilizado pelas revistas de arquitetura, como 

Casabella a partir de 1933, bem como fizeram grande uso da tipografia dita funcionalista e do 

design gráfico moderno. Casabella, sobretudo, procura em sua paginação exprimir uma ligação 

com a estética da Bauhaus.

87 Gio Ponti(1891-1979), arquiteto e designer milanês, fundador da revista Domus em 1928. Dirigiu a revista 
de 1928 à 1940 e de 1948 até sua morte em 1979: a revista reivindica durante a direção de Ponti uma 
unidade de concepção primeiro entre arquitetura e artes decorativa, depois entre arquitetura e design

Inicia sua publicação em janeiro de 1928 como “Rivista d'Architettura e Arredamento 

dell'abitazione moderna in città e in campagna”, editada pela Editoriale Domus em Milão e 

dirigida por Gio Ponti87 até o final de 1940.

Com o número de janeiro de 1941 assume a direção Massimo Bontempelli, Guiseppe 

Pagano e Melchiorre Bega; a partir 1942 Pagano deixa a revista e em setembro junta-se a eles 

Guglielmo Ulrich; em janeiro de 1943 Massimo Bontempelli deixa a direção e a partir de outubro 

de 1943 e durante 1944 o único diretor é Melchiorre Bega

No ano de 1945 a revista suspende sua publicação, retornando em janeiro de 1946 a 

dezembro de 1947 sob a direção de Ernesto Natan Rogers. A partir de janeiro de 1948 o diretor 

é novamente Gio Ponti.

A revista se interessa por arquitetura e artes decorativas. Tem como proposta uma ação 

de divulgação, se colocando à margem das discussões. Apresenta um vasto raio de interesse. 

Domus é a revista italiana com o maior número de artigos dedicados ao Brasil, apresenta um 

discurso entre modernidade e tradição. O primeiro arquiteto a ser publicado será Gregori 

Warchavchik em 1933 sob a direção de Gio Ponti.

Com Rogers, o Brasil aparece uma vez nas páginas da revista, com obras de Rino Levi 

e Álvaro Vital Brasil, depois de uma viagem destes arquitetos à Europa.

Com Gio Ponti, a arquitetura moderna no Brasil ocupa novamente as páginas da revista, 

dando destaque aos arquitetos brasileiros que tiveram alguma ligação com a Itália ou italianos 

que vieram para o Brasil, como Warchavchik, Rino Levi, Luigi Cláudio Olivieri, Daniele Calabi, 

Bernardo Rudofsky, Lina Bo Bardi, Giancarlo Palanti, Píer Luigi Nervi e o próprio Gio Ponti. Para 

os arquitetos brasileiros, o destaque está em Reidy, Niemeyer, Burle Marx, Mindlin e Jorge 

Machado Moreira.

No seu inicio, Domus ou La Casa Bella assumem a função de "educação do gosto”, 

este é um dos pontos comuns destas revistas. Ao mesmo tempo que elas consentem um lugar
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notável ao debate sobre o "estilo moderno" da casa e das artes aplicadas, marcando a entrada 

das temáticas da modernidade arquitetural na imprensa, procuram fixar e divulgar as referências 

de um “gosto moderno".

A Zodiac, revista internacional de arquitetura contemporânea, fundada por Adriano 

Olivetti, começa a ser publicada em outubro de 1957, pela Association pourla Diffusion Artistique 

et Culturelle, Palais des Beaux-Arts, Bruxelas e pela sociedade Ing. C, Olivetti & C., de Ivrea, 

Itália e editada pela Edizioni di Comunità, Milão

Comité de Direção: Presidente Adriano Olivetti, Giulio Cario Argan, Pierre Janlet, Ricardo 

Musatti, Enzo Paci, Geno Pampaloni, Cario Ludovico Ragghianti. Secretário: Pier Cario Santini.

Comité Internacional de Redação: Bélgica: Robert L Delevoy; França: François Mathey; 

Alemanha: Gerd Hatje; Grã Bretanha E. Maxwell Fry, Itália: Píer Cario Santini. Paises-Baixos: 

WH.J.B. Sandberg; Suíça Georg Schmidt; U S A: John Entenza.

Diretor de Edição Bruno Alfieri. Diretor de Arte Roberto Sambonet. Correspondentes: 

Brasil Salvador Candia. Japão: Noboru Kawazoe México: Max Cetto. Venezuela: Graziano 

Gasparini.

No texto de abertura da revista, “Una nuova rivista d'architettura", Adriano Olivetti 

informa aos leitores as preocupações que justificam o trabalho dos redatores do ponto de vista 

cultural, dizendo existir uma crise de valores na arquitetura e salientando que a crise é 

ideológica. Faz um breve relato da situação da época, pois acredita que o arquiteto participa 

naturalmente das formas, do pensamento e da elaboração cultural do seu tempo.

Deixa claro que o papel do arquiteto é indissociável do ambiente, e que ao fazer 

arquitetura ele faz urbanismo. Arquitetura e urbanismo se confundem - a primeira compreende a 

segunda, e desta condição não se pode fugir -. Assim, o arquiteto ao fazer o seu trabalho tem 

um compromisso com a comunidade, gerando uma transformação formal e cultural com sua 

participação criativa. Com isto, compreende-se que a revista tem um propósito de trabalhar no 

sentido de apresentar propostas que possam contribuir com o desenvolvimento de uma nova 

comunidade.

Nosso interesse maior se encontra em um número que, em sua maior parte, é dedicado 

ao Brasil - Rapporto Brasile, n° 6, maio de 1960.

A revista apresenta a sua opinião em relação á produção da arquitetura brasileira na 

época da fundação de Brasília, a partir dos textos de Bruno Alfieri “Rino Levi: uma nuova dignità 
airhabitat" e “João Vilanova Artigas: ricerca brutalista"; Flávio Mottá: "Introduzione al Brasile”; 

Giulia Veronesi, "Affonso Eduardo Reidy" e Marcelo e Maurício Roberto: scioltezza e liberta”;
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88 Ver JANNIERE; Helene. (2002). Politiques editoríales et architecture de nouvelles revues en France et en 
Italie (1923-1939). Paris, Argunients.

Pietro Porcinai, "Roberto Burle Marx"; Bruno Zevi, Oscar Niemeyer e Mario Barata: “Brasília", 

alem de uma série de depoimentos e documentos.
Brasília é apresentada dentro de um quadro geral da arquitetura brasileira, junto corrT) 

outros arquitetos como Vilanova Artigas, Affonso Eduardo Reidy, Irmãos Roberto, Rino Levi &. 

Roberto Burle Marx. A revista apresenta o Brasil como um dos países protagonistas da i 

arquitetura proposta, pelos CIAM.

Faz parte deste número um grupo de colaboradores como Peter Blake, Arthur Drexler, 

Ernesto N. Rogers, Sérgio Bettini, S. Giedion, Henry-Russel Hitchcock, Jules Langsner, Le 

Corbusier, Enzo Paci, Cario Ludovico Ragghianti, Eero Saarinen, Giuseppe Samonà, etc.

Entre seus colaboradores regulares encontramos alguns arquitetos representantes dos 

CIAM, como Ernesto Nathan Rogers, Siegfried Giedion e Le Corbusier.

Participam também como editores, além dos já mencionados acima, Flavio Motta, do 7 

Brasil, que substitui Salvador Candia, e como editor-assistente Giulia Veronesi. Este material j 

será analisado no próximo capítulo.

Com exceção da Architectural Review e Zodiac, estas revistas foram criadas no início 

dos anos trinta e todas se distinguem pela sua política de imagem e pela sua estrutura. Nos anos 

trinta as revistas passam a se estruturem por temas e o discurso técnico, um dos desafios de 

importância para legitimar a arquitetura moderna, não é sistematicamente objeto de artigos ou, 

mais ainda, de temas especializados; aparece tanto nos artigos consagrados à atualidade da 

produção de arquitetura como nos textos de doutrinas. A arquitetura estrangeira e nacional se 

cruzam às vezes nos artigos gerais; de maneira geral, os conteúdos tendem a interpenetrar-se, 

ajudados pela forma gráfica, que faz da imagem um apoio do discurso.88

Estas revistas reivindicam seu caráter profissional e ocupam um lugar no debate da 

arquitetura contemporânea. As suas declarações de intenções enumeram promessas de 

seriedade quanto às fontes de informações e à competência técnica de seus colaboradores.

No terceiro capítulo faremos uma análise dos artigos sobre o Brasil apresentados nestas 

revistas, articulados por temas, e levantaremos as implicações dos editoriais, autores e fatos que 

formam uma trama de leitura da moderna arquitetura brasileira pelas revistas estudadas, 

verificando os vários tipos de recepção e,a validade destas fontes como documentos para a 

constituição de uma historiografia da arquitetura moderna.



53

2 - INTERLOCUÇÃO ENTRE A EUROPA E O BRASIL - OS CIAM E OS ARQUITETOS BRASILEIROS

OS TEMAS PROPOSTOS PELOS CIAM

As atividades desta associação culminavam em congressos periódicos. O primeiro foi 

realizado no Castelo de La Sarraz (Suíça), em 1928; o décimo, e último em Dubrovnik, em 1956. 

Três anos mais tarde, no encontro de Otterlo (Holanda), em 1959, decide-se pela dissolução da 

organização

O CIRPAC, Comité International pour la Réalization des Problèmes d'Architecture 

Contemporaine, era o seu órgão executivo, composto por um presidente, dois vice-presidentes, 

um secretário-geral e os delegados de cada país, escolhidos pelo Congresso.

Há várias formas de se abordar a circulação das idéias entre a Europa e o Brasil no 

campo da arquitetura. Uma grande quantidade de informação é obtida seja por meio de seus 

protagonistas - como os visitantes estrangeiros, os brasileiros que estudaram fora -, seja por 

meio de documentos que marcaram essa interlocuçâo - correspondência entre arquitetos, 

fotografias tanto em revistas quanto nos livros etc. Em especial, para o plano desta pesquisa, 

são as exposições e conferências internacionais que geraram publicações, documentando esses 

eventos Entre eles, estão os CIAM, um dos meios de interlocuçâo mais importantes entre o 

Brasil e a Europa.

Os CIAM, Congrès Internationaux d'Architecture Moderne [Congresso Internacional de 

Arquitetura Moderna], eram uma organização internacional que reunia os expoentes da 

vanguarda de arquitetura com a intenção de estudar e difundir as bases teóricas da arquitetura 

moderna.

0 Congresso Internacional de Arquitetura Moderna, como vimos, foi fundado no Castelo 

de La Sarraz, exatamente em 25 de junho de 1928.1 Este primeiro encontro foi organizado em 

Paris por Le Corbusier e Gabriel Guévrékian; e em Zurique, pelos membros da Werkbund Suíça 

e pelo historiador de arte Siegfried Giedion.

No começo, o CIAM funcionou como um instrumento de propaganda para promover a 

nova arquitetura que estava se desenvolvendo na Europa nos anos 1920. Participaram do 

Congresso 24 arquitetos2 dos seguintes países: Bélgica, Alemanha, França, Holanda, Itália,

1 Primeiro Congresso, Castelo de La Sarraz, Suíça. Fundação da organização e declaração dos princípios 
dos Ciam ocorreu entre 25 e 29 de junho de 1928.
2 H.P Berlage, (Holanda), Victor Bourgeois (Bélgica ), Pierre Chareau (França), Josef Frank (Áustria), 
Gabriel Guévrékian (França), Max Emst Haefeli (Suíça), Hugo Haring (Alemanha ), Arnold Hoechel (Suíça), 
Huibrecht Hoste (Bélgica ), Pierre Jeanneret (França), Le Corbusier (França), André Lurçat (França), Ernst 
May (Alemanha), Fernando Garcia Mercadal (Espanha), Gerrit Rietveld (Holanda), Alberto Sartoris (Itália: 
ele assinou pelo ausente Cario Rava), Hans Schmidt (Suíça), Mart Stam (Holanda), Rudolf Steiger (Suiça ), 
Henri Robert von der Muhll (Suíça), e Juan de Zavala (Espanha). Ver MUMFORD, Eric Paul (2000). The 
CIAM discourse on urbanism, 1928-1960.Cambridge, Mass.: MIT Press.
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Áustria, Suíça e Espanha. Alguns estudos importantes foram apresentados, como os de Le 

Corbusier, "Consequência das técnicas modernas”; Ernest May, "Estandardização"; André 

Lurçat, “Urbanismo"; e de Hans Schmidt, “Economia geral". Além disso, todos delegados 

assinaram a chamada "Declaração de La Sarraz"3 durante o evento, o qual foi tomado pelas 

discussões em torno das condições económicas e sociais da arquitetura moderna.

Para a formulação da Declaração de La Sarraz, utilizou-se inicialmente um programa 

preparado por Le Corbusier, mas a base do documento foi formada pelas propostas dos 

diferentes membros presentes. Algumas das propostas assinadas pelos arquitetos foram: romper 

com os princípios formalistas do passado e com as estruturas sociais; atuar de acordo com a 

época; prestar especial atenção aos novos materiais, novas técnicas e novos métodos de 

produções. Segundo Giedion,4 o primeiro ponto do programa era a relação entre arquitetura e 

sociedade e, durante o Congresso, foi demonstrada a necessidade de se garantir uma coesão 

internacional do movimento. Sendo assim, determinou-se que o encontro deveria continuar 

sendo um encontro de trabalho, para o qual seria necessário um grupo de colaboradores ativos. 

Uma das preocupações era não transformar essa união entre os dirigentes em uma massa 

homogénea, pois um dos pontos vantajosos dos Congressos Internacionais de Arquitetura era 

essa sua composição, em que os diferentes participantes estavam unidos não por idéias comuns 

mas pela sua posição e pela sua obra.

Desde o momento de sua fundação, os CIAM avançaram pelo caminho das realizações 

práticas: trabalhos coletivos, discussões, resoluções, publicações. Os Congressos, que 

funcionavam então como assembléias de trabalho, ocorreram em diferentes países, levantando 

questões sobre arquitetura e a sociedade e estimulando um debate entre os profissionais e a 

sociedade.

Os CIAM iniciaram, no final da década de 1920, o processo de institucionalização da 

vanguarda arquitetônica. Neste momento a "arquitetura nova” procura se estabelecer por meio 

de uma organização internacional, no sentido diplomático.

Segundo Giedion,5 os CIAM foram criados para proteger o “direito de existir” da 

arquitetura moderna, a qual tinha de lutar contra as forças do academismo. Ele destaca três 

razões que favoreceram a constituição de um grupo internacional de jovens arquitetos. 

Primeiramente chama a atenção para a iniciativa de Hélène de Mondreau (proprietária do

tuitectura 
Brasil:

1 Ver, 
Princípios c 
São Paulo, 
del Siglo A. 
1925 a 1940 "AO‘
4 Giedion, S. lvo v. 
Vivienda racional: 
G. Gili; titulo or
5 GIEDION, S.

LE CORBUSIER (1943). La Charte d‘Athénes: Travaux du 4™. CIAM, Paris, Plon [Trad. Cast.
de Urbanismo (La Carta de Atenas ), Barcelona, Ariel, 1971. Trad. Brasileira Rebeca Sche 

ilo, HUCITEC/EDUSP, 1993]; CONRADS, Ulrich (1973). Programas y Manifiestos dela Arqu 
i XX . Barcelona, Lumen. FERRAZ, G. Warchavchik e a introdução da nova arquitetura no Br

>40, MASP, São Paulo, Habitat Editora Ltda, 1965, p. 30.
S. "Los Congressos Internacionais de Arquitectura Moderna”. In: AYMONINO, Cario. (1973).

: ponencias de los congressos ciam 1929-1930 [Trad. J. F. Chico, J. M. Marco, Barcelona: 
original: L‘abitazione razionale. Atti dei congressi C.I.A.M. 1929-1930], p. 105.
5. “Les C.I.A.M.". L’Architecture d’Aujourd'hui (113-114): 36-37, abril/maio, 1964.
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>, Ulrich (1973). Programas y Manifiestos de la

ihico, 
M. 191 

spectiva. 1988.

O primeiro presidente do CIAM, mesmo não estando presente em La Sarraz, foi Karl 

Moser, que permanecerá até 1930; e o primeiro e único secretário foi Siegfried Giedion, que 

permanecerá até 1957.

No Brasil, Gregori Warchavchik irá traduzir a Declaração de La Sarraz que será 

publicada no jornal Correio Paulistano,8 no final de 1928, inserida num artigo intitulado “Um 

Congresso que marcou época na História da Arte”. Junto com o manifesto publica uma carta do 

arquiteto Joseph Vago, um dos arquitetos designados para construir o ‘Palácio da Sociedade das 

Nações'.
Em 1929 ocorre o 2o CIAM,9 em Frankfurt, Alemanha, cujo tema foi a Habitação mínima. 

Nessa ocasião, os congressistas foram recebidos por Emst May, principal urbanista da cidade. 

Todos os membros apresentaram seus projetos segundo o método adotado pelo escritório 

municipal de arquitetura de Frankfurt. Este sistema de apresentação foi adotado em todos os 

projetos discutidos durante demais congressos. Desta reunião participaram, pela primeira vez, 

Walter Gropius, Alvar Aalto e José Luis Sert, os quais tiveram um papel importante dentro dos

Castelo de La Sarraz), que convidou os arquitetos europeus para se reunirem em seu castelo.6 

Este projeto começou em Paris com o encontro de Hélène de Mondreau, Charron, Le Corbusier 

e Guévrékian. Após esta reunião Hélène procurou Giedion e a secretária da Werkbund Suiça 

para juntos prepararem o congresso. A segunda razão foi o resultado do concurso do “Palácio da 

Sociedade das Nações" em Genebra. Le Corbusier deveria vencer o concurso, mas o projeto foi 

recusado após as manifestações de um membro do júri, que não aprovava a construção de um 

edifício público com este espírito "moderno". Cresce assim o interesse em criar uma organização 

para defender a liberdade de concepção dos arquitetos e evitar que fatos como este voltassem a 

acontecer. A terceira razão nasceu da necessidade de os jovens arquitetos europeus 

confrontarem seus pontos de vista em relação ao desenvolvimento da arquitetura moderna em 

seus respectivos países, sobretudo no plano social.

Assim o 1o CIAM7 em 1928, com a Declaração de La Sarraz, fixa as bases da arquitetura 

moderna.

FAU PUC-Car 
em sua dissertí

■ r‘nnencias de los cc 
. mulo origin: 
ius: Novarqi.

6 Segundo GUBLER (1996) existe uma relação entre a Exposição de Stuttgart e a organização do 1o CIAM. 
Hélène de Mandrot viaja para a Alemanha no verão de 1927 para visitar os bairros da Nova Frankfurt e do 
Weissenhof e desejando conhecer pessoalmente a obras dos arquitetos convida-os para se reunirem em 
seu castelo de La Sarraz, no verão de 1927.
’ CIAM. "Declaración de La Sarraz". In CONRADS,
Arquitectura del Siglo XX. Barcelona, Lumen.
8 Este é o quinto de uma série de dez artigos escritos por Gregori Warchavchik para o jornal Correio 
Paulistano no final do ano de 1928 e que tinha como título geral "Arquitetura do Século XX". Republicado 
na revista Óculum 3, FAU PUC-Campinas, março de 1993. Texto levantado pelo professor Agnaldo Aricê 
Farias e reproduzido em sua dissertação de mestrado intitulada Arquitetura Eclipsada: notas sobre história 
e arquitetura a propósito da obra de Warchavchik, introdutor da arquitetura moderna no Brasil. IFCH- 
UNICAMP.1990. www.vitruvius.com.br/documento/documento.asp
9 CIAM. (1930). Die Wohnung furdas Existenzminimum. Frankfurt: Englert and Schlosser; AYMONINO, 
Cario. (1973). Vivienda racional: ponencias de (os congressos ciam 1929-1930; [Trad. J. F. Chico, J. M 
Marco, Barcelona: G. Gili, 313p. titulo original: L'abitazione razionale. Atti dei congressi C.I.A.M. 1929- 
1930]; GROPIUS,Walter. Bauhaus: Novarquitetura. 4aed. São Paulo. Editora Perspectiva, 1988.

http://www.vitruvius.com.br/documento/documento.asp
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1 Guido Hartray.

CIAM. Le Corbusier não participou dessa vez, pois se encontrava em viagem pela América do 

Sul, incluindo o Brasil. Entre os estudo apresentados, tivemos o de Walter Gropius, "As Bases 

sociológicas da habitação minima (para a população das cidades industriais)”; Le Corbusier (que 

mesmo ausente envia estudo para ser lido), "Análises dos elementos fundamentais para o 

problema da habitação minima”; Victor Bourgeois, “A organização da habitação mínima”; Hans 

Schmidt, “Sobre as normas técnicas”; Emst May, “A Habitação para mínimo nível de vida".

Nesse segundo CIAM, estabeleceu-se o grupo de trabalho conhecido como CIRPAC, o 

órgão executivo dos CIAM, como vimos acima. Composto por delegados dos grupos nacionais, 

sua tarefa era preparar os temas para os congressos seguintes. O CIRPAC do período 1929- 

1930 foi assim constituído: presidente, K. Moser; vice-presidentes, Victor Bourgeois e Emst May; 

e secretário, S. Giedion.

O primeiro contato dos arquitetos brasileiros com os CIAM ocorre em 1929, com a 

viagem de Le Corbusier a América do Sul. Em novembro desse ano ele chega ao Brasil, depois 

de uma viagem a Buenos Aires. É apresentado ao meio artístico paulistano e carioca10 por seu 

amigo Paulo Prado, quem articula toda a sua viagem no pais.

Le Corbusier faz conferências em São Paulo e no Rio de Janeiro e visita a "Casa 

Modernista" de Warchavchik no Pacaembu, além de outras casas do mesmo arquiteto em São 

Paulo. Ainda na capital paulistana Le Corbusier escreve, em 27 de novembro de 1929, uma carta 

ao secretário dos CIAM, Siegfried Giedion, indicando Warchavchik como delegado dos CIAM 

para a América do Sul. Warchavchik fica assim encarregado da representação do Brasil e da 

coordenação dos arquitetos modernos brasileiros, estendendo sua representação por toda 

América do Sul.

Sabe-se que essa viagem de Le Corbusier à América Latina foi decisiva para o 

movimento moderno, o qual passou a contemplar o continente americano como o território que 

podia acolher, de um modo mais ambicioso, as novas propostas de cidade e crescimento 

territorial."

No final de 1929 já como delegado dos CIAM para a América do Sul, Warchavchik 

distribui em volantes a Declaração de La Sarraz, divulgando as idéias dos CIAM para os 

brasileiros.12

10 Cfr. Cartas de Paulo Prado e Le Corbusier in: BARDI, P. M. Lembranças de Le Corbusier. Atenas, Itália, 
Brasil. São Paulo, Nobel, p. 47, 1984; SANTOS. C. R. et. alli (1987). Le Corbusiere o Brasil. São Paulo, 
Projeto/Tessela, p. 32 
" LE CORBUSIER. (1 
Crês et Cie. (Coll ~ 
Cosac Naify, 2004]; lí 
urbanismo de Le Cor 
Arquitectonica, I 
Org (1997). Ser 
12 Ver FERRAZ,

.Jobel, p. 47, 1984;
“ 32-67.

(1930). Précisions sur un État présent de 1‘Architecture et de l‘Urbanisme. Paris,
II. De 1'Esprit Nouveau) [Trad. esp: Barcelona, Poseidon, 1978. Trad. port: São Paulo,
‘ ‘ MARTINS, C.F. (1992). Razon. Ciudad y Naturaleza:La genesis de los conceptos en el 

irbusier. Madrid. 529p. Tese (Doutorado) - Departamento de Composic
i, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid; COSTA, Xavier, and

- o ,----- ,. Sert: Arquitecto en Nueva York. Barcelona; MACBA.
12 Ver FERRAZ, G. Warchavchik e a introdução da nova arquitetura no Brasil: 1925 a 1940. MASP, São 
Paulo, Habitat Editora Ltda, 1965, p. 30
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urbanism, 1928-1960. Cambridge, Mass.: MIT

No ano seguinte, Giedion escreve a Warchavchik, em 1 de março, informando-lhe sobre 

o interesse dos CIAM pela América do Sul e solicita-lhe um relato sobre os aspectos 

arquitetônicos e urbanísticos de uma cidade sul-americana, uma lista exata dos arquitetos que 

fazem parte do grupo sul-americano do CIAM, e um resumo das atividades dos arquitetos sul- 

americanos, especialmente os do grupo.

Warchavchik recebe uma carta do CIRPAC, em 1 de abril de 1932, informando da 

assembléia em Barcelona para a preparação do 4o CIAM.

Em fevereiro de 1931 a revista Cahier d'Art publica o um artigo de Warchavchik enviado 

ao 3o CIAM sobre a arquitetura na América do Sul, com reproduções de algumas de suas obras. 

Este texto será analisado no terceiro capítulo desta tese.

Cornelius Van Eesteren assume a presidência do CIAM de 1931 até 1947

Em junho de 1931, no “Congresso Especial” de Berlin, Giedion relata as atividades dos 

CIAM no Brasil.15

Em 1930 ocorre o 3° CIAM13 em Bruxelas, sob a iniciativa e com o auxílio de Victor 

Bourgeois, cujo tema trabalhado foi o loteamento racional dos territórios urbanos. Richard Neutra 

torna-se membro dos CIAM e o congresso desenvolver-se-á sob a presidência do principal 

urbanista de Amsterdã, Cornelius Van Eesteren, a pedido do professor Karl Moser, que havia 

expressado o desejo de deixar esta função para alguém mais jovem. A escolha de um urbanista, 

em vez de um arquiteto, mostrava a tendência dos CIAM em trabalhar arquitetura e urbanismo 

juntos. Walter Gropius e Le Corbusier estiveram entre os que apresentaram estudos durante o 

congresso, “Construções baixa, média ou altas?” e “O parcelamento do solo nas cidades" 

respectivamente; além de Krel Teige, "O problema da habitação para as classes de mínimo nível 

de vida”; Cornelius Van Eesteren, "Métodos construtivos racionais". Os grupos nacionais 

prepararam painéis para uma mostra itinerante de 56 bairros racionais realizados em toda a 

Europa.

Warchavchik, como delegado sul-americano do CIAM, enviou um relatório a Giedion 

para esse terceiro CIAM, no qual relata a resistência à "arquitetura moderna” e descreve as 

dificuldades encontradas pelos arquitetos na América do Sul para construir uma arquitetura 

nesses novos moldes. Giedion respondeu a Warchavchik propondo a formação de um grupo sul- 

americano do CIAM e solicita material sobre as obras do arquiteto para ser publicado na revista 

Cahiers d‘Art.'4

NO, Cario (1973). 
, J. M. Marco, 
.A.M. 1929-1930],

lann; AYMONINC 
3d. J. F. Chico, 
i congressi C.lJ

CIAM (1931). Ratiolnelle Bebauungsweisen. Stuttgard: Julius Hoffmanr 
i Vivienda racional: ponencias de los congressos ciam 1929-1930, [Tra< 

Barcelona: G. Gili, 313p. Titulo original: Uabitazione razionale. Atti dei i 
'4 idem, p. 231;
15 MUMFORD, Eric Paul. (2000). The CIAM discourse on

| Press, p.290.



58

Para Giedion foi o mais longo, mais apaixonante e mais fecundo de todos os congressos 

até então. Os arquitetos analisaram 33 projetos de cidades que continham as bases de uma 

doutrina e desenharam os princípios do urbanismo contemporâneo. Com isso, eles 

estabeleceram a Carta de Atenas.

Um convidado especial participou desse congresso: o artista plástico Fernand Léger.

Fez uma conferência, 'Discurso aos Arquitetos’, na qual chamou a atenção para a importância da 

cor como um elemento arquitetônico e da colaboração entre artistas e arquitetos. Léger diz que o 

“urbanismo” quer dominar o problema estético e os pintores e escultores podem colaborar para 

isso. Pela primeira vez nos CIAM são discutidos os problemas diretamente relacionados à

No final de 1933, Warchavchik envia carta a Giedion com os candidatos ao CIRPAC: 

Lucio Costa, Alcides da Rocha Miranda, João Lourenço da Silva, Altberg, Reidy e Gerson. Em 

1934 enviará novamente esta carta pois Giedion não a recebeu.

E assim apresenta os seus candidatos ao CIRPAC:

Trata-se de Lucio Costa, que lhe recomendo especialmente como arquiteto de talento, 

desinteressado e sério, e que fez muito pela arquitetura moderna no Brasil. Depois da revolução 

de 1930, foi ele nomeado diretor da Escola de Belas Artes. Ele reformou, contratou professores 

modernos, entre os quais me encontrava eu. Profundamente artista, ele se manteve 

desprendido, e apos um ano desse regime, as correntes reacionárias subiram novamente, e 

conseguiram empolgar de novo a Escola. Lucio Costa demitiu-se e o grupo de professores 

modernos igualmente. Entretanto, toda uma geração de jovens estava ganha, relativamente, 

para a arquitetura moderna. Entre eles, meus ex-alunos Alcides da Rocha Miranda e João 

Lourenço da Silva, que recomendo igualmente como membro do grupo.16

Em 1933 ocorre o 4o CIAM17 em Atenas, com o tema “A Cidade Funcional,” análise de 

33 cidades do mundo”. Foi a partir deste encontro que se redigiu a Carta do Urbanismo Moderno 

- a Carta de Atenas.18 Mas era para ter sido em Moscou, pois tudo estava arranjado para que 

esse congresso ocorresse na capital da antiga União Soviética. Contudo, na última hora os 

dirigentes do CIAM receberam uma ordem para que mudassem a data, orientação que 

creditaram a grupos stalinistas. Mareei Breuer sugeriu então que a reunião fosse feita a bordo de 

um navio. Le Corbusier então telefona para um diretor de uma companhia marítima grega e o 

quarto CIAM acabou ocorrendo no navio SS Patras ii, de Marselha a Atenas e de Atenas a 

Marselha.

16 WARCHAVCH"' ■ 
no Brasil: 1925-1^-,^. r
17 Os resultados serão p 
46, 15 out. - 15 nov de
18 Os resultados do conç 
Francês do CIAM, 
CORBUSIER. (194 
Urbanismo (La Cé 
HUCITEC/EDUÍ

:HIK, G. apud. FERRAZ, Geraldo. (1965). Warchavchik e a Introdução da Nova Arquitetura 
>-1940. Prefacio de P. M. Bardi. São Paulo, Masp, p. 40.

publicados em uma revista grega Texnika Xronica. Annales Techniques, n° 44-45- 
5 1933.
igresso viriam a ser publicados dez anos mais tarde, organizados pelo grupo

I, com a introdução de Jean Giradoux e com o titulo La Charte d Athènes. LE
943). La Charte d'Athénes: Travaux du 4me. CIAM, Paris, Plon [Trad. Cast. Princípios de 
iarta de Atenas ), Barcelona, Ariel. 1971. Trad. Brasileira Rebeca Scherer, São Paulo, 

JSP, 1993],
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estética. Especula-se que Léger tenha sido convidado por Le Corbusier para dar inicio as 

discussões sobre estética, tema que acompanha o trabalho do arquiteto desde o início.

A maior delegação é a da França, que tinha entre seus integrantes os editores das 

revistas CahierdArt, Christian Zervos; L'Architecture Vivante, Jean Badovici; e o membro do 

Comité de Patronagem da L’Architecture d'Aujourd'hui, Pierre Chareau. Pela Inglaterra, há o 

grupo MARS que, como vimos no primeiro capítulo, foi fundado em 1933, um pouco antes desse 

congresso, do qual participa pela primeira fez. Pode-se dizer que representam também a AR.

Em maio de 1934 Warchavchik recebe carta de apelo do CIAM, assinada por C. Van 

Eesteren, presidente, Walter Gropius, vice-presidente, e V. Bourgeois, pelo CIRPAC, dirigida a 

todos os delegados do CIRPAC, referindo-se a "abalos de ordem económica e política”. Nesse 

mesmo mês, o CIRPAC envia carta para Warchavchik assinada pelos delegados, comunicando 

a assembléia ocorrida em Londres, no RIBA, de 20 a 21 de maio.

Em 26 de janeiro de 1935 Giedion, em resposta à carta de Warchavchik de 1934, adota 

os nomes dos arquitetos indicados, solicita documentação sobre os seus trabalhos e sugere a 

formação de um grupo sul-americano, mencionando uma indicação de P. M. Bardi, o arquiteto 

Maurizio Cravatto de Montevidéu. Em 12 de junho de 1935 Warchavchik recebe nova carta do 

CIRPAC sobre a reunião em Amsterdã.

Em 1936, a 6a Conferência de Le Corbusier no Rio de Janeiro tem como tema ‘Os 

Congressos Internacionais de Arquitetura legislam sobre bases novas'. Nele discorre sobre a 

existência dos CIAM e lembra por que foram fundados, além de destacar o último congresso, em 

que, após as análises das cidades apresentadas, se estabeleceu uma carta dos urbanistas 

modernos, com diretrizes para o urbanismo moderno.
Em 1937 ocorre o 5° CIAM em Paris, no qual se abordou o tema “Logis et Loisirs!','9 

duas das quatro funções fundamentais do urbanismo apresentadas no congresso anterior: 

habitar e recrear-se - problema, diga-se, que ainda hoje se apresenta sem solução para as 

classes populares. A presidência do CIRPAC esteve a cargo de C. Van Eesteren; a vice- 

presidência ficou com Gropius; e a secretaria, com Giedion. Constam, na edição do congresso 

publicada pela L'Architecture d‘Aujourd'hui como delegados do Brasil no CIRPAC, Warchavchik 

e Lucio Costa.

Nessa mesma época acontece também o encontro da RIA (Reunião Internacional de 

Arquitetos) e a Exposição Internacional de Paris de 1937, em que Sert e Luis Casa 

apresentaram o projeto do Pavilhão da Espanha, onde trabalharam em colaboração com os 

artistas plásticos Pablo Picasso, com a Guernica, as Fontes de Mercúrio, de Alexandre Calder e 

obras de Miró.20

Em janeiro de 1938 o Grupo MARS organiza uma exposição, New Architecture, na New

19 CIAM. (1937). Logis et loisirs . Paris Boulogne-Sur-Seine : Architecture d’Aujourd‘hui
■° Ver. GIEDION, Siegfried. (1944). The need for Monumentality . In: Zucker, Paul (org.). New architecture 
and City planning: a symposium New York : Philosophical Library, p. 557
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Burlington Gallery em Londres, quando se enfatizaram as qualidades visuais da arquitetura nova. 
Nessa exposição procurou-se levar a arquitetura para perto do público ao se apresentarem as 
correspondências entre a arquitetura nova e as necessidades sociais, destacando as quatro 
funções dos CIAM. A exposição apresentou também os temas da "universalidade da arquitetura 
moderna", "arquitetura na paisagem”, "texturas","equipamento”, e "técnica da construção".

Logo depois veio a Segunda Guerra e os grupos dos CIAM se dispersaram seguindo 
seus trabalhos independentemente. Em Nova York, Walter Gropius, Richard Neutra, José Luis 
Sert, Giedion e Stamo Papadaki junto com outros amigos irão fundar, em 1943, o grupo 
americano do CIAM para pensar os problemas que viriam após a guerra. Na Holanda, os grupos 
se reuniam na clandestinidade para resolver os problemas do plano urbanístico de Roterdã. Na 
Grã-bretanha, o grupo MARS teve um papel decisivo na preparação dos planos oficiais de 
urbanismo e reconstrução e o desenvolvimento de uma nova legislação.

Em 1939 Giedion organizou um encontro do CIAM na fazenda de Oscar Stonorov, perto 
de Phoenixville, Pensilvâma, na mesma época da abertura da Feira Mundial de Nova York de 
1939, para a qual vários membros dos CIAM haviam projetado pavilhões. Entre eles Gropius, 
Breuer, Van de Velde, Bourgeois, Aalto, Markelius, Lucio Costa e Niemeyer.21

(1944). "The need for Monumentality". In: Zucker, 
josium New York : Philosophical Library, p. 549-568

56). Architektur und Gemeinschaft. Hamburg: Rowohlt, (trad. em português ) 
jnidade. Lisboa : Livros do Brasil, p. 25

Nos anos 1940 encontram-se nos Estados Unidos vários artistas europeus ligados à 
vanguarda internacional, entre eles Sert, Mondrian, Calder, Chagall, Lipchitz, Emst, Breton, 
Ozenfant, Dali, Duchamp, Léger, Masson, Gropius, Breuer, Moholy-Nagy, o historiador Giedion e 
outros.

Ao mesmo tempo em que, em 1943, Giedion, Sert e Wiener criam o grupo do CIAM em 
Nova York, a American Abstract Artists (AAA) - grupo de pintores e escultores próximos da 
estética abstrata européia - convida Giedion, Léger, Sert para uma publicação pensada com 
base na colaboração entre arquitetos, escultores e pintores modernos.

Giedion lembra este fato em seu artigo publicado no livro de Zucker22 e em seu livro 
Arquitetura e comunidade 23 Chamando atenção para os problemas que estavam além do 
"puramente utilitário", fala de seu encontro em 1943 em Nova York com o pintor Fernand Léger e 
o arquiteto e urbanista José Luis Sert e do convite feito pelos American Abstract Artists (A.A.A.) 
para colaborar com um artigo numa de suas publicações. Eles acharam que seria interessante 
que cada um tratasse do problema de "Uma Nova Monumentalidade” sob o seu ponto de vista.

MUMFORD, 
Press, p. 126
22 GIEDION, Siegfried. 
city planning: a sympc
23 GIEDION, S. (1956 
Arquitectura e comuru
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Eles resumiram as idéias de todos em um manifesto intitulado "Nove pontos sobre a 
monumentalidade,"24 no qual se descreve a nova monumentalidade proposta para a arquitetura 

moderna, publicado pela primeira vez em 1956, na versão alemã do livro de Giedion, “Arquitetura 

e Comunidade". A colaboração entre Léger, Giedion e Sert marca o encontro entre arte, 

arquitetura e história.

A revista dos A.A.A. não foi publicada e o artigo completo de Giedion iria aparecer pela 

primeira vez sob o titulo "The New Monumentaly”, na coletânea de Paul Zucker,25 na qual se 

publicou também o texto de Sert "The Human Scale in City Planning". O de Léger, “Modern 

Architecture and Color”,26 seria publicado em um outro volume da A. A. A.

No primeiro ponto do manifesto afirma-se a necessidade de monumento, que existe 

desde a Antiguidade, como representação dos ideais sociais de um povo e como fator de 

integração da consciência coletiva. Destaca-se que o que tem sido feito nos últimos cem anos 

não representa o sentimento coletivo dos tempos modernos.

No segundo e terceiro pontos, reconhece-se que a arquitetura moderna tem de evoluir 

em relação aos interesses comuns, abordando questões da vida cívica e coletiva da cidade. De 

acordo com eles, esta seria a tarefa do pós-guerra. No sétimo, oitavo e nono pontos, descrevem- 

se os meios para se chegar à nova monumentalidade cívica: colaboração entre paisagistas, 

pintores, escultores, arquitetos e urbanistas com formação estética; lugares concebidos para 

receber monumentos amplos e rodeados de grandes espaços abertos; o uso de novos materiais 

e novas técnicas, elementos móveis, projeção de luz, cor e elementos de paisagem natural. 

Assim, com a representação do sentimento coletivo mediante o uso de recursos técnicos e 

estéticos contemporâneos a arquitetura poderia adquirir um “valor lírico”, ausente nos edifícios 

puramente funcionais.

Giedion27 chama a atenção para o fato de o tema da monumentalidade já ter sido tratado 

por Le Corbusier no projeto para o Palácio da Sociedade das Nações em Genebra. Mumford28 

destaca o trabalho que o arquiteto franco-suíço desenvolveu com Léger a partir da metade dos 

anos 1930 em defesa de uma arte cubista abstrata. Para Le Corbusier, a idéia de 

monumentalidade moderna também estava ligada à síntese das artes: a pintura mural e a

. Reproduzido In: LÉGER, 
jblicado en versão ligeiramente distinta 
litecture, you and me : a diary of a

40-47
..ons de la peinture. Paris : Gonthier.

y . In: Zucker, Paul (org.). New architecture and 
ary, p. 549-568
urbanism, 1928-1960. Cambridge, Mass.: MIT

24 Publicado pela 1o vez em Giedion, S. (1956). Architektur und Gemeinschaft. Hamburg: Rowohlt, pp.40-42. 
(trad. em português ) Arquitectura e comunidade. Lisboa : Livros do Brasil, (?), pp. 27-28

25 ZUCKER, Paul, org. (1944). New architecture and city planning : a symposium. New York : Philosophical 
Library. p. 547-568
26 "Modern Architecture and Color”, American abstrat Artists. New York, 1946.
Fernand. (1965). Fonctions de la peinture. Paris : Gonthier. E put 
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escultura em grande escala. Vê-se a efetivação dessa concepção nos desenhos do projeto que 

desenvolveu para o MES do Rio, através dos quais pode-se perceber a presença da grande 

escultura representando o homem brasileiro, além de propor a pintura mural e os painéis de 

azulejos. Ademais, sabe-se que Le Corbusier em sua atividade artística exercia já a síntese das 

artes havia algum tempo, como testemunha o Pavilhão do Espírito Novo, na Exposição de Artes 

Decorativas de 1925 em Paris, que desenvolveu junto com Léger e Ozenfant.

Como vimos no primeiro capítulo, em texto publicado em 1946 no número especial 

hours-série de LArchitecture d'Aujoud'hui - Art, 'Espaço Inefável', Le Corbusier revela a força da 

“pura emoção plástica" com a introdução de elementos murais e esculturais oferecendo à 

arquitetura recursos imaginativos e expressivos por meio da dissolução pictórica do plano da 

parede, recursos que são pensados além do puramente funcional.

Em 1937 Lewis Mumford proclama a morte do monumento em um ensaio publicado na 

Circle, 29intitulado “A morte do monumento" e conclui que “a noção de um monumento moderno 

é, na verdade, uma contradição em termos: se é monumento, não pode ser moderno, e se é 

moderno, não pode ser um monumento”.

O ataque de Mumford sobre a monumentalidade estava ligado ao fato de o monumento 

ser um elemento estático dentro das cidades, interferindo na capacidade de o espaço urbano 

crescer e se transformar - que é uma de suas principais qualidades segundo ele -, impedindo 

assim as mudanças sociais.

A discussão com respeito à moderna monumentalidade aparece em vários artigos 

durante os anos 1930 e 1940. Em 1939 o artigo "The Dangers and Advantages of Luxury’’,30 de 

Giedion, publicado na Architectural Forum e Focus, ao criticar o uso das formas de beleza do 

passado na arquitetura contemporânea, chama a atenção para o fato que o contexto é outro e 

para satisfazer "nossa necessidade de prazer, esplendor e beleza, nós devemos criar para nossa 

própria ‘visão ótica’". E afirma que a arquitetura pode somente satisfazer as necessidades 

emocionais com a colaboração da pintura e da escultura.

Em seu artigo no livro de Zucker, Giedion inicia com a seguinte frase: "O treinamento 

emocional é necessário hoje. Para quem? Antes de mais nada para aqueles que governam e 

administram os povos". E ao desenvolver este tema observa que o desenvolvimento da 

monumentalidade na arquitetura moderna seria outro se o projeto de Le Corbusier de 1927 para 

o Palácio da Sociedade das Nações em Genebra tivesse sido o escolhido pelos políticos da 

Sociedade. E ao identificar estes perigos, afirma o poder da arquitetura moderna de superá-los e
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satisfazer as aspirações monumentais. E afirma que o edifício do MES, no Rio de Janeiro, 

apresenta esta característica e publica junto uma foto da fachada do edifício.

Neste artigo Giedion ataca a “pseudomonumentalidade" do século dezenove e 

argumenta que a nova monumentalidade foi prenunciada pelos conceitos espaciais e plásticos 

dos artistas modernos como Picasso, Léger, Arp e Miró. Essa nova monumentalidade, 

entretanto, deve brotar da vida emocional em comunidade, por isso dirige seu foco para os 

centros comunitários com financiamento público. No final do artigo tece algumas observações 

que fez durante a Exposição de Paris em 1937 e a Feira Mundial de Nova York, ambos grandes 

espetáculos capazes de fascinar as pessoas com fontes de água, luz, som e fogos de artifício. 

Mas nota que as Feiras Mundiais perderam seu antigo significado e os centros cívicos devem ser 

o local para estes eventos coletivos voltados para a emoção do público.

Giedion não desenvolveu com detalhe a ligação entre sua monumentalidade e o 

urbanismo do CIAM, mas o texto "The human scale in city planning" de Sert vai nessa direção: a 

de projetar em harmonia com a escala humana. O texto enfatiza a necessidade de estabelecer 

valores humanos e projetar as cidades com base na unidade de vizinhança compacta, além de 

também discutir a criação de centros cívicos. Especialmente em grandes cidades, o centro cívico 

e cultural se constitui no mais importante elemento e nele devem ser encontrados edifícios 

universitários, museus, teatros, estádios, biblioteca pública, edifícios administrativos e áreas 

especialmente planejadas para encontros públicos. Os monumentos essenciais são os marcos 

da região e símbolos de aspirações populares. Entende-se que o centro cívico seria o lugar ideal 

para a síntese das artes.

O texto de Sert foi escrito enquanto ele e Wiener preparavam os planos para a Cidade 

dos Motores, no Brasil, em cujo projeto incluíram uma proposta de centro cívico. (Este projeto 

será abordado no próximo capítulo.)

Ao levantar esse tema sobre 'a nova monumentalidade', Giedion provoca um debate que 

estará presente nas revistas e periódicos da época. O primeiro a se manifestar, e 

contrariamente, é Lewis Mumford, em um artigo no New Yorker.

A partir de uma comunicação de Giedion no Royal Institute of British Architecture, de 

Londres, em 26 de setembro de 1946, a revista Architectural Review retomará o tema em um 

debate que será publicado em setembro de 1948, intitulado “In search of a New 

Monumentality".31 Foram convidados alguns dos mais importantes arquitetos e críticos de 

arquitetura para definirem o conceito de Monumentalidade e discutirem como a 

monumentalidade se inseria na arquitetura do século XX. Foram convidados Lucio Costa (Rio de 

Janeiro); Siegfried Giedion (Zurique); Walter Gropius (Harvard); Henry-Russel Hitchcock (Smith 

College, EUA); William Holford (Londres); Gregor Paulsson (Uppsala) e Alfred Roth (Zurique).

GIEDION, Siegfried; GROPIUS. Walter; HITCHCOCK, Henry-Russel; HOLFORD, William; 
regor e ROTH Alfred. (1948). In Search of a New Monumentality. (a symposium ).
iview, London, v. 104 (621):117-28, sept.
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Mais tarde, em abril de 1949, a mesma revista publica uma contribuição de Lewis 

Mumford intitulada "Monumentalism, Symbolism and Style”,32 na qual exprimia sua posição em 

relação ao debate de 1948.

Como se vè, o tema monumentalidade tornou-se uma questão central no debate 

arquitetônico internacional dos anos 1940 e inícios dos 50 e foi um dos temas de discussão dos 

primeiros CIAM no segundo pós-guerra.33.

A seguir, veremos como foi tratado nos congressos seguintes (sexto, de 1947, sétimo, 

de 1949, e oitavo, de 1951) o tema da síntese das artes e expressão emocional.

Antes disso em 1945, no Brasil, ocorre a formação do Grupo brasileiro do CIAM no Rio .' 

de Janeiro, com a seguinte direção: presidente, Niemeyer; vice, Alcides Rocha Miranda; 
secretário-tesoureiro, José Theodulo da Silva; conselho diretor, Affonso E. Reidy, Álvaro Vital í 

Brasil, Aníbal Melo Pinto, Carlos Leão, Carlos Ferreira, Fernando Saturnino de Brito, Helio UchOja 

Cavalcanti, Hermínio Andrade Silva, Henrique Mindlin, João Cavalcanti Bastos Melo, Jorge I 

Machado Moreira, Jorge Ferreira, José Sousa Reis, Lucio Costa, Marcelo Roberto, Milton 

Roberto, Paulo Camargo e Almeida,34

Segundo Ockman,35 no final dos anos 1930, como Le Corbusier, Giedion havia chegado 

à conclusão que a arquitetura moderna era o produto de uma trágica separação entre o 

pensamento e a emoção, e que para superar esta separação era necessário uma injeção de 

"imaginação espacial”. Este tema está ligado ao tema da síntese das artes que repercutiria nos 

primeiros CIAM do segundo pós-guerra e seria a chave dos debates de Bridgwater (1947), 

Bérgamo (1949) e Hoddesdon (1951).

Em 1947 ocorre, então, o 6° CIAM36 em Bridgwater, Inglaterra, por iniciativa do grupo 

MARS, que representava o grupo inglês do CIAM Desta vez não se trata de um congresso 

temático, mas de um trabalho de reorganização, em que serão retomados os contatos depois da 

Segunda Guerra e reafirmados os princípios formulados nos congressos anteriormente, 

determinando o papel dos CIAM no novo período que se descortinava. As atividades estariam 

voltadas para orientar os trabalhos dos congressos e para a reformulação da estrutura de 

organização. Buscava-se abrir a sociedade a todos os arquitetos que estivessem de acordo com 

seus princípios e participassem das equipes de trabalho, que deveriam ser formadas nos vários

32 MUMFORD, Lewis. (1949). "Monumentalism, Symbolism and Style”. Architectural Review, Abril.
33 OCKMAN, Joan. Los anos de la guerra: Nueva York, Nueva Monumentalidad. In: COSTA, Xavier, and 
Guido Hartray. Org.(1997). Sert: Arquitecto a Nueva York. Barcelona: MACBA. p. 33
34 MUMFORD, E P The CIAM discourse on Urbanism. 1928-1960, p.161
35 OCKMAN, Joan. Los anos de la guerra: Nueva York, Nueva Monumentalidad. In: COSTA. Xavier, and 
Guido Hartray. Org.(1997). Sert: Arquitecto a Nueva York Barcelona: MACBA, p. 33.
36 SERT, J. L. (1944). “The Human Scale in City Planing”. In: Zucker, Paul (org.) New architecture and City 
planning : a symposium. New York : Philosophical Library. p. 392-412
GROPIUS, Walter (1947). "Urbanism”. 6o CIAM Congress at Bridgwater. Arvhitects' Journal, vol. 106 
(2746):276-277, september 25; RICHARDS, J. M. (1947). "Architectural Expressior.” 6o CIAM Congresí 
Bridgwater. Architects' Journal, vol. 106 (2746):277-279, september 25; GIEDION, Siegfried.(1951). A 
decade of new architecture. Zúrich, Girsberger.
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países, contribuindo para a difusão dos CIAM no segundo pós-guerra. Ademais, organizou-se 

uma exposição de projetos urbanos, apresentando dez anos de arquitetura internacional desde o 

último CIAM, em 1937.

O Brasil esteve presente neste CIAM na retrospectiva apresentada por Giedion, em que 

foram mostrados os projetos de Warchavchik, Vital & Marinho, MMM Roberto, O. Niemeyer, H. 

E Mindlin, Rino Levi, Lucio Costa, A. Corrêa Lima, A. E. Reidy e J. M. Moreira. Ao mesmo tempo 

na França será publicado, em setembro de 1947, o número especial da LArchitecture 

d’Aujourd’hui sobre o Brasil.

Entre os objetivos dos CIAM apresentados neste ano está o de

trabalhar a criação de um ambiente físico que satisfaça as necessidades emocionais e 

materiais do homem estimulando o seu espírito.37

José Luis Sert torna-se presidente e permanece no cargo até 1957. Nesse 6o CIAM, 

aparecem novas tendências: busca por um habitat social. Além disso, um novo tema foi 

introduzido, “o impacto estético". O impacto das circunstâncias contemporâneas sob a expressão 

da arquitetura. O impacto do desenvolvimento técnico, o impacto do desenvolvimento social, o 

impacto da síntese das artes, relação entre arquitetos, pintores e escultores.

Ocorre pela primeira vez no CIAM uma discussão sobre problemas estéticos, e os 

interesses dividiram-se em dois grupos, os quais se ocuparam de dois aspectos diferentes do 

problema.38 O tema da imaginação foi evocado em dois questionários preparados para o 

encontro. Os ingleses do grupo MARS interessaram-se pelas reações sentimentais do homem 

comum perante a arte moderna e especialmente em relação à arquitetura moderna. J. M. 

Richards, editor da The Architectural Review, resume o problema em uma questão: "o arquiteto 

deverá preocupar-se com a reação do homem da rua? E o que deve fazer para restabelecer o 

contato entre a expressão de seus edifícios e o público? Eles estavam preocupados, portanto, 

com a expressão da arquitetura e sua relação com o homem comum.

O segundo ponto levantado sobre o problema estético foi o da falta de colaboração entre 

arquiteto, urbanista, pintor e escultor.

Giedion sugere uma integração das artes para tentar satisfazer as aspirações do homem 

comum e elabora com o artista Hans Arp um questionário sobre a relação da arquitetura com as 

outras artes.

Quando as questões de estéticas foram discutidas em Bridgwater, houve reação da 

assembléia, e Le Corbusier assim se manifestou:

37 GIEDION, Siegfried.(1951). A decade of new architecture. Zúric
38 GIEDION, Siegfried.(1956). Architektur und Gemeinschaft. Hóh 
Arquitectura e comunidade. Lisboa : Livros do Brasil, p. 70]
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Na declaração da reafirmação dos objetivos dos CIAM as idéias defendidas são:

é com a maior alegria que acabo de ter conhecimento do apelo de Giedion para colocar a Arte na 

vanguarda dos nossos esforços (...) somente por meio dessa integração é que podemos fazer brotar o que 
designamos por 'fenômeno poético’ (...) Enfim a imaginação chega ao CIAM.39

- as bases sociais do urbanismo e a mobilização do solo, que em certos paises já foi introduzido 

na sua legislação e colocado em pratica,

- a pesquisa cientifica, aplicada ao desenvolvimento da arquitetura, permitiu um avanço rápido da 

técnica das construções.

- a união das artes plásticas - arquitetura, escultura, pintura - que conduzirá a compreensão das 
novas formas de expressão.40

Durante o congresso Giedion observa que o racionalismo aumentou a distância entre o 

espírito racional e a expressão emocional e, para o emocional existir na Arquitetura e no 

Urbanismo, estas artes não poderão estar separadas das outras artes. Assim, a Arquitetura não 

pode ser separada da pintura nem da escultura.

Os debates sobre a síntese das artes serão retomados no Congresso seguinte, em 

1949, em Bergamo

Em abril de 1948 Giedion escreveu ao arquiteto Henrique Mindlin se lamentando da falta 

de contato com o grupo brasileiro do CIAM. Mindlin responde que tentou contatar Giedion 

durante o 6o CIAM mas não obteve resposta e que Stamo Papadaki tinha dito a ele que “o 

Congresso havia se decidido contra o aumento na lista de delegados”. Na mesma carta, Mindlin 

disse a Giedion que nenhum dos três delegados, Costa, Niemeyer, e Warchavchik, queriam 

organizar o grupo. Giedion responde apontando Mindlin como “secretário ativo” e adicionando 

Marcelo Roberto para a lista de delegados brasileiros do CIAM. Um ano mais tarde Mindlin 

escreve pedindo conselhos de como “dar força o CIAM brasileiro”. Giedion responde que Sert 

provavelmente poderá aconselhá-lo melhor. Sert escreve para Mindlin que a situação do grupo 

brasileiro não é única, e que vários outros grupos do CIAM estão em situação parecida. Ele 

sugere que a nomeação de um novo delegado deva ser considerada, já que a situação não 

estava boa para os novos membros “que tinham suas esperanças voltadas para o CIAM 

aguardando suas diretrizes orientadoras".41

Antes do 7o CIAM Giedion telegrafa a Mindlin, dizendo: “O Conselho do CIAM solicita 

urgentemente a presença do arquiteto de Pedregulho e Santo Antonio para discutir sobre projetos 

brasileiros em Bergamo". Na resposta Mindlin, pediu uma indicação oficial do CIAM dizendo que

39 idem, p.74-75
40 GIEDION, S. (1951). A decade of new architecture. Zúric
41 Estas informações foram tiradas das consultas em arqu' 
CIAM discourse on urbanism, 792ô-1960.Cambridge, Mas

jrich, Girsberger, p. 19
juivo feitas poc MUMFORD, Eric Paul. (2000). The 
ass.: MIT Press, p.185
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Em 1949 realiza-se, então, o 7o CIAM em Bergamo, na Itália, com o tema “Grille CIAM 

do Urbanismo", aplicação da Carta de Atenas. O sétimo congresso foi organizado pelo grupo 

italiano Todos os grupos que participaram apresentaram seus projetos segundo a “Grille CIAM" 

estabelecida pela ASCORAL (Assembléia dos Construtores pela Renovação da Arquitetura), 

grupo francês Durante este congresso foram criados seis comités permanentes de trabalho.

Após a Segunda Guerra os CIAM passaram a adotar uma estrutura de discussão não 

mais centrada em um único tema. Por isso, três temas foram apresentados nesse sétimo 

congresso. O primeiro, sobre Urbanismo, a grille CIAM, aplicação dos princípios da Carta de 

Atenas, um trabalho elaborado pelo grupo ASCORAL, sob a direção de Le Corbusier.

O segundo, sobre a Síntese das Artes Plásticas, retomou os problemas da reconstrução 

das cidades e a criação dos novos centros cívicos, o que ocupou a atenção de vários arquitetos 

e foi objetos de inúmeros estudos A síntese entre o urbanismo, a arquitetura, pintura e escultura 

era, nessa época, de interesse geral

O terceiro tema do congresso foi sobre o Ensino de Arquitetura e Urbanismo.

A 2a Comissão da "Relação das artes plásticas” foi presidida por Giedion, que abre a 

discussão destacando que durante o Congresso de Bridgwater percebeu o perigo em falar de 

questões de estética, sobre as quais ele mesmo tinha dúvidas. Vários grupos sentiam que se 

perderia o controle da discussão dentro dos CIAM. Apenas o grupo MARS estava convencido 

desde o início que era necessário introduzir as discussões sobre este tema. Assim, retomam-se 

algumas questões do questionário elaborado na época:

Existe relação com os artistas plásticos e quais são? É possível a colaboração entre 

arquitetos, pintores e escultores e de que forma? O homem comum possui receptividade para 

esta síntese?

esperava ansiosamente “a presença dos arquitetos do Pedregulho em Bergamo (...) para efeitos 

políticos Reidy não atende o convite, mas o Prefeito do Rio envia alguns coordenadores e administradores 
ao CIAM". 42

Reidy em carta a Le Corbusier43 diz que infelizmente a documentação do CIAM com o 

convite para o 7° CIAM não chegou a tempo de preparar e enviar os trabalhos solicitados. Flavio 

Regis, arquiteto carioca, participa do congresso representando a Prefeitura do Distrito Federal. 

Sua fala esta presente na ata do congresso publicada na revista italiana Metron, n° 33-34, 1949.

L'Architecture d'Aujourd'hui publica em 1948 o Programa do 7° CIAM e a “Grille CIAM do 

Urbanismo" Nesta publicação o Brasil aparece indicado em alguns dos itens da Grille com o 

Conjunto Pedregulho e o Conjunto Santo Antonio de Reidy, a Cidade dos Motores, a Cidade 

Universitária e o MES

). 320
\NTOS, C. R. et. alli (1987). Le Corbusier e o Brasil São Paulo, Projeto/Tessela, p. 13^

42 Idem, p.
Ver. SAI
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Nesse mesmo ano, ocorre o 8o CIAM em Hoddesdon, Inglaterra. O oitavo congresso, 

cuja preparação foi confiada mais uma vez ao grupo MARS, escolheu o tema “o coração das 

cidades". O congresso se propôs a estudar modos de humanizar a vida urbana, como uma nova 

missão social dos CIAM do segundo pós-guerra.

Segundo Giedion,47 havia uma preocupação de reencontrar um equilíbrio entre o mundo 

do indivíduo e o da coletividade e é por essa razão que o tema do oitavo congresso foi “o 

coração das cidades". Usou-se "core" no lugar do equivalente inglês para “centro cívico". 

Segundo o dicionário Oxford English Dictionary a palavra "core" é definida como “a parte central 

mais intima, o coração de cada coisa”. O grupo inglês dos CIAM a define como “o elemento que 

faz da comunidade uma comunidade e não somente um agregado de indivíduos". Assim, uma 

das propostas desse congresso coincide com as idéias de Sert sobre o espaço público - 

"centros de vida em comunidade" -, apresentadas por ele em projetos na América Latina. O 

documento define a noção de centro cívico e núcleo urbano, que supõe uma mudança decisiva 

no urbanismo do movimento moderno. Ao mesmo tempo chama a atenção para a integração 

entre arte e arquitetura.

As questões foram debatidas por vários membros da comissão e vários apresentaram o 

espaço dos centros cívicos como o lugar ideal para esta integração. Mesmo sem um documento 

consensual por escrito, no final do congresso, Giedion destaca a importância de uma arquitetura 

mais humana e de pensar questões mais diretas e reais, incluindo o debate sobre até que ponto 

o homem comum teria uma receptividade com esta síntese. Pode-se tirar, então, desse 

congresso, a despeito da ausência de um documento final, que:

O urbanismo é a condição na qual a arquitetura e as outras artes plásticas devem ser 

reunidas para cumprir mais uma vez a sua função social. Esta síntese será realizada graças a 

uma coordenação dos esforços dos arquitetos, dos pintores e escultores, formando uma equipe, 

e trabalhando em colaboração estreita, em verdadeira comunhão.44

Segundo ata do congresso publicada na revista Metron (n. 33-34) de 1949 e de acordo 

com Mumford, a “Unité" Pedregulho de Reidy foi apresentada por Flavio Regis, já que Reidy não 

atendeu ao chamado de Giedion para que ele próprio apresentasse seu projeto em Bergamo.45

Anos depois, com a vinda de Giedion para participar do júri de arquitetura na I Bienal de 

São Paulo, em 1951, ocorre a fundação do grupo CIAM de São Paulo. Participam do grupo: 

Osvaldo Bratke, ícaro de Castro Mello, Rino Levi, Roberto Cerqueira Cesar, Eduardo Kneese de 

Mello.46

1987, p.221. 
José Luis Sert. Jaque 

ano: Hoepli. Titulo oriç

44 "Relazzioni del VII CIAM. Lés actes officiels du VIIo C.I.A.M". Metron (33-34):49-72, 1949
45 Ver Mumford, E. (2000). p. 187
46 Cfr. Carta de Sakakura, Giedion e outros a Le Corbusier. In: Le Corbusiere o Brasil (org.) Cecília 
Rodrigues dos Santos et. al. São Paulo: Tessela: Projeto Editora 1987, p.221.
47 Giedion. S. II cuore delia città. In ROGERS, Ernest N., José Luis Sert. Jaqueline Tvrwhitt (org.) (1951). II 
Cuore delia città: per una vita umana delia comunità. Milano: Hoepli. Titulo original: The heart of the City; 
tradução de Julia Banfi Bertolotti. CIAM., p. 159-163
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Mais uma vez na Inglaterra, agora em Dubrovnik, realiza-se o 10° CIAM, em 1956. Os 

CIAM completavam 25 anos e, de acordo com Giedion, o período de domínio de todo movimento 

de vanguarda na arte é curto. O décimo CIAM foi organizado por um grupo internacional de 

jovens arquitetos sob a direção de R. B. Bakema. Neste encontro ocorre a dissolução dos CIAM, 

pois a saída dos principais membros havia se tornado irreversível.

Como vimos, o CIAM, fundado em 1928 na Suíça por um grupo de arquitetos europeus, 

tinha como objetivo principal, segundo seus organizadores, criar um sentido unificado do que 

hoje conhecemos geralmente como o “movimento moderno'' na arquitetura.

No entanto, existem hoje vários estudos que questionam este sentido unificado. Em seu 

texto "II mito Movimento Moderno e le vicende dei CIAM'1,49 Giorgi Ciucci faz uma revisão da 

historiografia sobre o movimento moderno e os CIAM contextualizando a época. Aponta uma 

transformação “irreversível", no campo da arquitetura, de interesses, tanto dos arquitetos como 

da opinião pública entre 1925 e 1928.

O ensaio de Sert é seguido pelo de Giedion, sobre os espaços públicos na cidade 

antiga, um estudo que abriria as portas para uma nova concepção da cidade e de seu desenho 

por parte dos arquitetos modernos.

Para Le Corbusier o coração da cidade é o centro de expressão da vida humana

A questão da síntese das artes passa a ter um lugar; a estrutura dos centros urbanos, 

onde realizariam uma função social.48 O ressurgimento do core era o sinal do processo de 

humanização do período contemporâneo, quando haveria condições para a síntese orgânica 

entre a tecnologia moderna e as artes plásticas, instrumentos de expressão da sociedade.

O core, núcleo urbano, estaria assim retomando as idéias discutidas sobre síntese das 

artes no 7° CIAM de Bergamo.

Em 1953 ocorre o 9°CIAM em Aix-en-Provence, na Franca. O nono congresso foi 

organizado pelo ASCORAL com o tema: "A Carta do Habitat", estudo do habitat humano. Neste 

encontro procurou-se aprofundar as relações complexas que se estabelecem entre os membros 

de uma famíha e os membros de uma comunidade.

O tema síntese das artes foi discutido outra vez neste congresso, e a comissão 

encarregada de estudar este problema declarou em seu relatório final que:

a nova liberdade de criação no espaço adquirida pelo arquiteto pede a este uma sensibilidade e 

um controle dos espaços e volumes que em muitos casos faltam ainda hoje (...) é importante que o 

arquiteto trabalhe desde o início com o pintor e escultor que são especialistas na organização das 

superfícies e na colocação dos volumes no espaço.

48 Ver. Miranda. Clara. (1998). A critica nas revistas de arquitetura nos anos 50: a expressão plástica e a 
síntese das artes, p.34.
49 CIUCCI, Giorgio. “II mito Movimento Moderno e le vicende dei Ciam" Casabella (463-464): 28-3b, nov. - 
dez 1980 - número especial - “II dibattito sul movimento moderno"
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Ele remete a Pevsner que, em 1936, em seu livro Os pioneiros do movimento moderno 

de Morris a Gropius, mostra um amálgama de opiniões e de linguagem genericamente 

enfeixados na fórmula "Movimento Moderno"

Novas leituras foram realizadas, como as de Christian Borngraber, Claude Schnaidt, 

Jacques Gubler, Martin Steinmann, Jean-Louis Cohen, Brian B. Taylor, Mary Macleod, Marco De 

Michehs, Manfredo Tafuri, Francesco Dal Co, a partir de pesquisas de arquivo e de rigorosas 

análises dos fatos, sobre os episódios considerados de principal importância para a formação do 

Movimento Moderno

A convocação de um Congresso Internacional de Arquitetura Moderna, portanto, 

procuraria estabelecer, em 1928, uma unidade de objetivos, com a qual aquela transformação 

"irreversível" apareceria como resultado mais pleno e tangível.

Ciucci salienta ainda que a ideia dessa unidade de objetivos e de linguagem estimulou 

muitos historiadores da arquitetura a pesquisar os traços que constituíram uma uniformidade na 

história da arquitetura contemporânea partindo do novo papel do arquiteto na sociedade. Este 

seria um novo profissional que trabalharia para a construção e organização dos espaços da vida 

dos habitantes da cidade e que teria adquirido consciência desta nova profissão no final dos 

anos 1920.

A partir dessas pesquisas, sem pretender mostrar uma linha de tendência, constroem 

uma historiografia sobre o assunto e conduzem para uma releitura das relações e dos padrões 

tradicionalmente aceitos.

Segundo Ciucci, um dos pontos centrais na construção da ideologia do MoMo é sem 

dúvida as atividades dos CIAM, com base nas quais se procurou ver uma progressão a partir da 

primeira reunião de fundação em La Sarraz, em 1928, e nas seguintes, em Frankfurt em 1929; 

Bruxelas em 1930 e Marselha/ Atenas em 1933, onde se divulgou a Carta de Atenas.

Para Ciucci, tal progressão não existe, assim como também não existe uma unidade de 

pensamento. Ele defende que uma revisão dos fatos pode nos levar a novas leituras e aponta 

várias divergências dentro do próprio CIAM.

Seria um mito, então, o que se estabeleceu como Movimento Moderno?

A nova historiografia fala de um CIAM que, desde sua formação, trazia dentro de sua 

organização divergências de pensamentos em relação ao significado da arquitetura e do papel 

do arquiteto, entre problemas de estética e convenções éticas, entre idéias políticas e posturas 

sociais etc. Essas divergências aumentaram com o segundo pós-guerra, no momento em que os 

princípios da arquitetura moderna passaram por um processo de revisão dentro dos CIAM, 

abrindo espaço para novas arquiteturas se expressarem.

Assim sendo, é preciso se perguntar até que ponto a arquitetura moderna desenvolvida 

no Brasil se relaciona com as questões apresentadas pelos CIAM? E também como as revistas 

estrangeiras acolhem essas questões e quais seriam as variáveis impnrtantes na constituição da
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arquitetura moderna levantadas por elas? Para uma abordagem desse problema, trabalharemos 
no próximo capitulo como o tema da recepção da arquitetura moderna brasileira nesses 
periódicos. Procurar-se-á, a partir da revisão dos fatos, o lugar da arquitetura moderna brasileira 
neste debate
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3. ARQUITETURA MODERNA NO BRASIL E SUA RECEPÇÃO NAS REVISTAS

PRIMEIRO ARTIGO - GREGORI WARCHAVCHIK - CIAM

sa existe uma

Neste capítulo faremos as leituras dos artigos selecionados nas revistas. Para uma 

abordagem destas interpretações trabalharemos, como foi visto na introdução, com o tema da 

recepção da arquitetura. A recepção está ligada à interpretação que a revistas e os autores 

fazem da moderna arquitetura brasileira. Identificaremos três tipos de recepção que ocorrem nas 

revistas: “recepção a distância” quando o autor do texto obteve as informações reveladas através 

de imagens e textos que alimentam uma informação geral; “recepção direta" quando o autor 

obteve as informações a partir de contato com a obra e "recepção local” quando o autor faz parte 

do contexto da obra, ou seja quando o autor for brasileiro ou estrangeiro com vivência no Brasil. 

Acreditamos que detectar estes três tipos de recepção auxiliará nas leituras do artigos.

Nesta primeira parte do capítulo será elaborado um pequeno histórico dos primeiros 

artigos que aparecem nas revistas durante o período entre 1930 e 1945.

O primeiro artigo sobre arquitetura moderna no Brasil aparece na revista Cahiers d'Art,' 

n°2,2 em fevereiro de 1931. Intitula-se “UArchitecture d’Aujourd’hui dans l’Amérique du Sud” do 

arquiteto Gregori Warchavchik.3 Trata-se de uma recepção local, o autor é estrangeiro, radicado 

no Brasil e fala da própria obra. O texto é parte do relatório enviado ao III CIAM4 de Bruxelas, em 

novembro de 1930, como delegado brasileiro dos Congresso. Siegfried Giedion faz uma 

introdução ao texto de Warchavchik, destacando as dificuldades encontradas para o 

desenvolvimento de uma "arquitetura nova”5, e aponta que, apesar das diferenças culturais, 

étnicas e climáticas, as objeções feitas à arquitetura moderna são as mesmas na Finlândia e na 

América do Sul. Desde esta época Giedion já chamava a atenção para a produção da arquitetura 

moderna na “periferia da civilização". (FIG. 3)

r consultado pertence á Coleção I 
ie Warchavchik para o amigo Mar 

Warchavchik, nascido a 2 de abril de 189C 
mudou-se para Itália, concluir

' A Cahiers d'Art, fundada em 1926 pelo jornalista e então seu diretor Christian Zervos, trazia informações 
sobre a produção estrangeira, apresentando ao leitor francês a cena arquitetônica, europeia. A partir de 
1928, Siegfried Giedion (secretario dos CIAM) passa a contribuir com a, revista, selecionando da produção 
arquitetural estrangeira as tendências mais radicais, privilegiando as vanguardas e a nova objetividade 
holandesas, o neues Bauen alemão e o construtivismo soviético. A revista defende explicitamente a 
internacionalidade da "nova arquitetura,” oferecendo um cenário amplo da arquitetura nova, na época de 
sua sistematização, e apresentando a arquitetura de vários paises, entre eles, Alemanha, Paises-Baixos, 
Áustria, França, Tchecoslováquia, Hungria, Grécia, Espanha, lugoslávia, os da América Latina e os paises 
escandinavos.
- O exemplar consultado pertence á Coleção Mario de Andrade (IEB-USP), e na capí 
dedicatória de Warchavchik para o amigo Mario de Andrade, datada de 29/07/31.
* Gregori Warchavchik, nascido a 2 de abril de 1896, em Odessa, na Rússia, onde iniciou seus estudos de 
arquitetura. Em 1918 mudou-se para Itália, concluindo seu curso em 1920, no Instituto di Belle Arti de 
Roma. Trabalhou dois anos como assistente de Marcello Piacentini, quando então transferiu-se para o 
Brasil, em 1923, a convite da Companhia Construtora de Santos, a maior empresa do ramo no país.
J Warchavchik, como delegado brasileiro do CIAM, envia relatório a Giedion para o III CIAM, ocorrido em 
Bruxelas, entre 27 e 29 de novembro de 1930. Tema: Loteamento Racional.
5 Grifo esta expressão para destacar o uso que Giedion faz do termo arquitetura nova.
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(...) a natureza tropical que emoldura tão favoravelmente a casa moderna com cactos e outros 

vegetais soberbos, e a luz magnifica que destaca os perfis claros e nítidos das construções sobre o fundo

Em seu texto, Warchavchik fala das tendências arquitetónicas da América do Sul, que 

nesta época se dividem em duas corrente uma da arquitetura dita colonial e outra clássica. 

Segundo ele, os arquitetos destas correntes não vêem com bons olhos a arquitetura moderna 

internacional e defendem uma arquitetura colonial nacional, ou uma arquitetura ligada à escola 

de Belas Artes de Paris.

É mencionado então que, no IV Congresso Panamericano de Arquitetos, realizado em 

1930, no Rio de Janeiro, esta duas correntes dominaram a exposição de arquitetura sul- 

americana e, com exceção do Uruguai, de “espírito moderno", as manifestações de vanguarda 

foram individuais e isoladas Warchavchik afirma que este Congresso testemunhou a falta total 

de compreensão dos arquitetos em relação ao século em que viviam. O Brasil moderno foi 

representado por très arquitetos Flavio de Carvalho, Gerson Pompeu Pinheiro e o próprio autor.6

Após levantar a resistência existente em relação às novas propostas arquitetônicas, o 

texto descreve as dificuldades encontradas pelos arquitetos na América do Sul para construir 

uma “arquitetura moderna"7 Fala, em especial, de sua experiência no Brasil, e relata que se por 

um lado o material importado - como o cimento, o ferro e o vidro e a falta de materiais industriais 

encarecem as obras, por outro lado a presença em quantidade do tijolo, da madeira e da telha 

fazem com que a arquitetura moderna no Brasil seja pensada com outros materiais, de fácil 

acesso e mais baratos.

Warchavchik defende que a arquitetura moderna no Brasil deve conquistar o público 

mais pelas vantagens económicas do que por suas qualidades estéticas. Como não podia contar 

com a indústria, relata sua experiência na formação e organização de uma mão-de-obra 

especializada para a construção moderna e a confecção de, portas, janelas, móveis e etc.

Outra dificuldade enfrentada pela arquitetura contemporânea nos países tropicais diz 

respeito ao excesso de luz solar na utilização de grandes painéis de vidro. Warchavchik destaca 

uma particularidade de São Paulo, qual seja, as alterações climáticas entre dias quentes e noites 

frias, e chama atenção para as precauções que devem ser tomadas no intuito de se evitar 

rachaduras no concreto. Após discorrer sobre esta dificuldade, descreve as vantagens que a 

arquitetura racional e moderna encontra em um pais tropical.

6 Flávio de Carvalho apresentou a conferência "A cidade do homem riu". Gerson Pompeu Pinheiro, 
“Regionalismo e Internacionalismo em Arquitetura". Pinheiros foi um dos mais atuantes iniciadores do 
movimento renovador da arquitetura no Brasil, cujo marco foi a vinda de Le Corbusierao Brasil, em 1929, e 
a realização do IV Congresso Pan-Americano de Arquitetos, em 1930, onde entraram em choque, aberta e 
definitivamente, duas tendências que já se esboçavam nos últimos anos: de um lado, os neocoloniais, com 
um projeto romântico voltado para as raízes brasileiras, e, de outro, os modernistas, com sua proposta 
futurista e funcional. Gerson participou intensamente daqueles debates e seu discurso durante o IV 
Congresso Pan-Americano - “Regionalismo e Intemacionalismo em Arquitetura” - alinhava o ao lado da 
vanguarda.
’ Warchavchik usa o termo arquitetura moderna.
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Podemos perceber nesta publicação uma trama formada a partir de Le Corbusier, CIAM,

Warchavchik, Giedion e o tema Arquitetura Contemporânea nos Países Meridionais, bem como a

pesquisa desenvolvida por Warchavchik: a casa moderna para o Brasil.

je

tropic
28 af

desenho das plantas e fotos das fachadas. As fotos destacam bem as formas dos volumes puros 

das casas, as soluções de aberturas e os jardins tropicais, uma “Arquitetura Contemporânea em 

um País Meridional”.

Fica evidente o porquê da escolha, por parte da revista, pelo trabalho enviado por 

Warchavchik. Afinal, o tema escolhido para ser tratado neste número foi L'Architecture 

Contemporaine dans lês Pays Meridionaux,,

verde escuro do jardins. Além disso, usando bons sistemas de impermeabilização para os terraços-jardins, 

estudando um sistema de ventilação conveniente para a estação do calor, pode-se criar tipos de casas que 

se enquadrem bem no ambiente deste país, que o arquiteto realizará o seu trabalho com verdadeiro

)rgão 
arte do p 
no de rec

Como vemos, Warchavchik defende uma arquitetura moderna adaptada aos trópicos9 e 

apresenta como exemplo a Casa Gregori Warchavchik (Santa Cruz), a Casa Dr. Cândido da 

Silva e a que projetou para uma pequena família conhecida como "Casa Modernista''10, com

A casa modernista de Warchavchik será publicada também na revista Architettura'2 na 

resenha de Caetano Minnucci13 sobre o livro de Alberto Sartoris14, Gli elementi dell'architettura

ação em Roma e era editada 
Garzanti, de 1939 a abril de 

do Sindicato Fascista Nacional dos 
■"neiro Conselho de Direção 
ação, tomaram parte Plinio 
lalogero Tumminelli foi substituído 
jr Enrico Del Debbio. No mesmo 
linio Marconi que por ela ficou 

a então composto por: 
para a redação Bruno 

3iero Portaluppi, Giovanni Michelucci, Luigi Vietti
1980) é redator da revista, (arquiteto formado em Roma no ano de 1920, no 
ik) e publica vários artigos em periódicos italianos desde 1924 sobre arquitetura

da casa moderna para o Brasil. “ Esta minha construção, situada à 
lero no Brasil. Creio que nela consegui criar um tipo de casa 
de ar, de luz, de alegria. (...) Não querendo copiar o que na 
> das paisagens brasileiras, tentei criar um caráter de 
clima e também às antigas tradições desta terra. Ao lado de 

em forma de cubos e planos, o principal 
as e caracteristicas telhas coloniais e creio que 

sua perfeita adaptação ao ambiente. O jardim, de caráter 
s plantas típicas brasileiras". [ Correio Paulistano, 8-7-

8 Warchavchik, Gregori: “UArchitecture d'Aujourd'hui dans l'Amérique du Sud". Cahiers d’Art Ano 6 (2):105- 
9, fev.
9 Warchavchik explica sua concepção
rua Santa Cruz, é a primeira tentativa deste gêne 
racional, confortável, de pura utilidade, repleta de 
Europa se está fazendo, inspirado pelo encanto < 
arquitetura que se adaptasse a esta região, ao clima e tambc 
linhas retas, nítidas, verticais e horizontais, que constituem, < 
elemento da arquitetura moderna, fiz uso das tão decorativas 
consegui idear uma casa muito brasileira, pela sua per 
tropical, em redor da casa, contém toda a riqueza das 
28 apud FERRAZ (1965:27) ]
10 “Exposição de Uma Casa Modernista e de arte moderna" - Warchavchik, São Paulo 20/03 a 20/04 de 
1930
11 Giedion, Siegfried. L'Architecture Contemporaine dans lês Pays Merídionaux. Cahiers d'Art. Ano 6o 
(2):102-105, fev.1931.
12 A revista Architettura /Sindicato Nazionale Fascista Architetti tinha sua redaç 
em Milão por Treves-Treccani-Tuminelli 1932-33, F.lli Treves 1934-38 e Aldo C 
1943, mês em que a publicação foi interrompida. Pertencia ao Ór_ 
Arquitetos, tendo sido dirigida por Marcello Piacentini. Faziam parte do prime 
Calza-Bini, Marcello Piacentini, Calogero Tumminelli. No conselho de redaçi 
Marconi (redator chefe), Gaetano Minnucci e Mario Paniconi. Em 1934, Cal 
por Pier Gaetano Venino e, em 1936, Alberto Calza-Bini foi substituído por 
ano, Gaetano Minucci e Mario Paniconi deixaram a redação a cargo de Plir 
responsável até julho de 1941. Nessa data o Conselho de Direção foi renovado, sendo 
Enrico Del Debbio, Marcello Piacentini, Giovanni Muzio e Aldo Garzanti. Entraram p 
Moretti, Giovanni Muzio, Giovanni Ponti, Piero Portaluppi, Giovanni Michelucci, Luiç
13 Caetano Minnucci (1896-1980) é redator da revista, (arquiteto formado er 
mesmo ano que Warchavchif
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funzionale sintesi panoramica deirarchitettura moderna. A revista ilustra a resenha com fotos de

da arquitetura", tal qual fora entendido até o momento:

América do Sul, pode ter conhecido a arquitetura de Warchavchik através deste material, como

através de Le Corbusier ou da revista Cahiers dArt citada anteriormente.

Assim, na síntese panorâmica da arquitetura moderna elaborada por Sartoris, a

presença de Warchavchik pode estar ligada ao papel de difusor da arquitetura exercido pelo

CIAM. Sua presença ilustrando a resenha pode ser um reforço ao enfoque da revista, explicitado

na citação de Le Corbusier, mas também não podemos esquecer de sua formação junto a

Caetano Minnucci e Marcello Piacentini diretor da revista.

Podemos dizer que o racional na arquitetura brasileira faz parte deste novo horizonte

buscado por Le Corbusier e enfocado pela revista, uma composição harmónica, relações que

Alberto Sartoris16 era delegado da Itália nos CIAM, e mesmo não tendo participado do III 

Congresso (Bruxelas, 1930), para o qual Warchavchik enviara o relatório, como delegado da

existe algo mais mágico que o racional e o funcional, algo que domina, predomina, que se 
impõe (...) a harmonia é o segredo do processo vital, o milagre da vida (,..)15

jmporânea. Em 1928 organizou junto com Adalberto Libera a primeira Exposição de 
icional na Itália.

tons, arqi
sde 1920

alguns exemplos de arquitetura funcional apresentada pelo livro. Entre eles estão a casa no 

Brasil de Gregori Warchavchik, e também uma casa na Espanha, de Sixto lllescas, uma casa em 

Bruno, de Mies van der Rohe, uma casa na Suíça, de Oswald Roelly, e a Villa Savoya, de Le 

Corbusier. (FIGC4)

Apesar de salientar que o livro de Sartoris é a primeira obra italiana a documentar 

amplamente o movimento da arquitetura contemporânea no mundo, Minucci questiona alguns 

dos critérios de escolhas utilizados; bem como a apresentação e a ausência de outros exemplos.

A resenha destaca o prefácio ao livro assinado por Le Corbusier, no qual este discute 

conceitos fundamentais de arquitetura, chamando atenção para algo que vai além do “racional

á qualche cosa di 
che s’impone 

junho de 1931 
que ele esi 

gnificativos

'—, historiador e critico de arte, fez seus estudos em 
uturista, integrando com destaque numerosas de suas 
dos CIAM (Congresso Internacional de Arquitetura Moderna) e 
ilização do Problema Arquitetural Contemporâneo), assinou o 

la arquitetura funcionalista e da arte abstrata, publicou Gli elementi 
1932, 2*Ed. 1934 e 3a Ed 1941), Introduzione alia architettura moderna 

yhitecture nouvelle (1949). Foi presidente do Comité permanente do Jour
ação Internacional dos Criticos de Arte, membro correspondente 

do Instituto de Estúdios Hispânicos e da Société Belge dês

européia conter 
Arquitetura Racii
14 Alberto Sartoris, arquiteto, urbanista, professor, 
Genebra. Desde 1920 militou no movimento futuri; 
exposições internacionais. Membro fundador dos - 
do CIRPAC (Comité Internacional para a Reali: 
manifesto de La Sarraz. Teórico da 
deirarchitettura funzionale (1*Ed.1&.
(1948) e Encyclopedie de 1‘arct 
Mondial de l'Urbanisme, membro da Associa^ 
do Royal Institute of Brítish Architects, <' 
Urbanistes et Architectes Modemistes.
15 ...ha in sé qualche cosa di piú mágico, c 
predomina, che s'impone... L'armonia è il 
6 Em 2 de junho de 1931, Alberto Sartoris escreve a

em um livro que ele está preparando para 
dos mais significativos representantes da t 
arquitetura moderna internacional, o primr 
deirarchitettura funzionale.

che il razionale e il funzionale, qualcosa che domina, che 
segreto del processo vitale, il miracolo delia vita (...).

is escreve a Warchavchik solicitando material para ser publicado 
a a editora Ulrico Hoepli, de Milão, no qual estarão reunidas obras 
arquitetura nova. E salienta que será um livro importante sobre

íeiro deste género publicado na Itália. Este livro é Gli elementi
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Nas habitações brasileiras, o editorial destaca alguns 'aspectos tradicionais' presentes

nas casas das classes burguesas da América Latina. Apesar das renovações da arquitetura

o dos proprietários gerando um investimento maior para a elaboração das circulações, escadas,

elevadores e etc.

iroduçs

A revista conclui que as modernas habitações brasileiras não atingiram ainda, no 

conjunto, á liberdade de expressão que se encontra nas importantes construções públicas.

A Maison de vacances au bord de la mer, no Guarujá, de Warchavchik, apresentada

pelas revistas exemplifica as características de aspecto tradicional levantadas pelo editorial.

Situada entre a rua e a praia, esta construção se fecha para a rua e se abre para o mar, para a

brasileira e da utilização de planta livre e de vastas aberturas que prolongam os espaços 

habitáveis para o exterior, na maioria dos exemplos apresentados destacam-se muro alto, pouca 

abertura para a rua e abertura para pátios e jardins internos. Estas características, segundo a

revista, aproximam-se das casas orientais e norte-africanas.

Outra caracteristica de aspecto tradicional’ está na separação da ala dos empregados e

comovem, uma arquitetura que transcende mero epíteto de “racional”. Trata-se de uma recepção 

a distância, indicada pela foto selecionada, pois o artigo não é propriamente sobre a arquitetura 

brasileira. O que se quer destacar aqui são as possíveis conexões aventadas acima e o papel do 

CIAM como difusor da arquitetura brasileira.

, de 1946. Será publicado 
te 1947, em um número

A próxima revista que publicará a arquitetura de Warchavchik será a Domus n° 64, de 

abril de 1933, com o artigo Architettura Moderna al Brasile Gregori Warchavchik. (FIG^5)^ 7 

Warchavchik, conhecido como um dos introdutores da Arquitetura Moderna no Brasil, 

será também, como podemos ver, o introdutor desta arquitetura nas revistas especializadas 

internacionais Sua presença estará ainda marcada nas revistas17 AA número 18/19, de julho de 

1948, em Domus n°233, de fevereiro de 1949 (com uma pequena chamada), e em Domus18 n° 

276, de dezembro de 1952, com publicações de casas de praias no Brasil.

O tema da AA é “Habitações Individuais," e sobre ele a revista apresenta exemplos em 

vários países, como Estados Unidos, Argentina, Grã Bretanha, Suíça, Itália, Holanda, 

Dinamarca, França e Brasil

17 Warchavchik apar 
também nas revistas 
especial sobre o Brasil
18 A revista Domus. A. 
publicação em 15 de <■- 
Gio Ponti até o final Oc 
Giuseppe Pagano e Melchiorre 
e, a partir de setembr 
Bega e Guglielmo Uli 
No ano de 1945, a revista suspende sua 
dezembro de 1947 sob a direção de Eme«u 
novamente Gio Ponti. A revista se interessa 
ação de divulgação, se colocando à marger 
países, propicia ao leitor italiano, um maior

arecerá também na revista L'Homme et L’Architecture, n° 1-2, i 
as americanas Architectural Forum vol. 87 (5), de novembro dí 
asil, e na Architectural Record, de janeiro de 1943.

, Architettura e Arredamento delíAbitazione Moderna in Città e in Campagna, inicia sua 
!e janeiro de 1928, como revista editada pela Editoriale Domus de Milão. É dirigida por 
I de 1940. Em seu número de janeiro de 1941, assume a direção Massimo Bontempelli, 

Bega, a partir 1942 foi dirigida por Massimo Bontempelli e Mechiorre Bega 
bro, junta-se a eles Guglielmo Ulrich; em janeiro de 1943 continua na direção Mechiorre 
Jlrich, e a partir de outubro de 1943 e durante 1944 o único diretor é Melchiorre Bega.

, a revista suspende sua publicação, retornando em janeiro de 1946 e funcionando até
17 sob a direção de Ernesto Natan Rogers. A partir de janeiro de 1948, o diretor é

por arquitetura e arte decorativa. Tem como proposta uma 
»m das discussões. Ao fazé-lo, atenta à produção de vários 
i conhecimento da produção estrangeira.
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na Itália. Forma-se no ano de 1921, em 
10 Fiocchi e Emilio Lancia. De 1923 a 19;

1936 e1961 ( 
tazer uma cor

paisagem e para os pátios, articulando uma separação entre a ala dos empregados e a dos 

proprietários.

O enfoque dado pela paginação e pelas fotos escolhidas pela revista enfatiza estas 

caracteristicas e os materiais empregados, destacando com detalhes as novas soluções e 

chamando a atenção ao muro de pedra e ao pavimento em mosaico da calçada, tratamento 

municipal muito usado na América do Sul.

Na seção "Lettere" da Domus n° 233, de fevereiro de 1949, em uma pequena chamada 

“Una casa sulla spiaggia", são publicadas as mesmas fotos anteriores. Na legenda, o editorial 

especifica como uma casa ao mar construída pelo arquiteto Gregori Warchavchik, do Brasil, 

serve de exemplo a uma arquitetura sul-americana, com pátio coberto ao centro, construção 

quadrada, com jardim, “uma composição típica de um país violento”.

Na Domus n° 276, de dezembro de 1952, novamente duas outras casas de praia de 

Warchavchik são publicadas. O diretor da revista, Gío Ponti19 esteve no Brasil neste ano para 

uma conferência no MASP A revista publica também neste número um artigo de Gio Ponti, 

"lllusività delfarchitettura” sobre o “Clube dos Quinhentos" de Oscar Niemeyer, em que destaca a 

expressão formal da estrutura do projeto.

Com a “casa col giardino di sabbia" e o “padiglione de Marjorie", duas obras de 

Warchavchik no Guarujá, a revista apresenta o tema da “modernidade” na arquitetura. O editorial 

defende que a "modernidade” não é só de cristal, metal e mecanismos, mas que um arquiteto 

pode ser “moderníssimo” na sensibilidade, na cultura, e no gosto, adotando de propósito as 

técnicas mais simples e primitivas do lugar.

Mais uma vez as fotos exploram e reforçam o que a revista quer mostrar, o sejam, as 

caracteristicas específicas e originárias da relação com o lugar, tanto no uso dos matériais como 

na implantação e na relação do espaço interno com o externo. Estruturas bem elaboradas, como 

pérgulas e pórticos, que permitem à casa se abrir totalmente para o exterior, e um “jardim de 

areia”, demarcado por um muro e pela vegetação tropical, trazem uma parte da praia até a casa.

Em todas as obras do arquiteto Warchavchik apresentadas pelas revistas foram 

destacadas as caracteristicas de uma arquitetura que se adapta às condições locais e propõe 

novas soluções. Uma arquitetura moderna que reinterpreta a tradição, como fazia o racionalismo 

italiano.

Embora as análises apresentadas se encontrem em períodos diferentes, se, por um 

lado, a Cahierd'Art (1931) e a Domus (1933/1949/1952) entendem que se trata de uma

19 Gio Ponti (1891- 1979) nasceu e morreu em Milão, na Itália. Forma-se no ano de 1921, em arquitetura, 
no Politécnico de Milão, e abre um escritório com Mino Fiocchi e Emilio Lancia. De 1923 a 1930 trabalha na 
Manifattura Ceramica Richard Ginori, em Milão. Funda e dirige a revista Domus de 1928 a 1940 e de 1948 
a 1979. Entre 1941 e 1947 dirige a revista Stile. Em 1934 recebe o Prémio perle Arti alíAccademia d'ltalia. 
Em 1933 a 1945 abre o escritório Ponti-Fomaroli-Soncini. Em 1952 se associa a Alberto Rosselli. Entre 

é professor na Facoltà di Architettura del Politécnico de Milão. Em 1952, vem ao Brasil para 
jnferencia no MASP.
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PRIMEIRO ARQUITETO BRASILEIRO NA L’ARCHITECTURE D’AUJOURD’HUI - RINO LEVI

Rino Levi é o segundo arquiteto a ser publicado nas revistas estrangeiras e o primeiro 

artigo da AA sobre a arquitetura moderna no Brasil

O artigo foi publicado pela AA em 1938, na revista n° 9, em setembro, e está intitulado 

“Cinema UFA-PALACE a São Paulo do arquiteto Rino Levi”. O tema da revista era Le Spetacle.

Participam do Comité de Patronage2°da revista, entre outros, alguns arquitetos que ou 

estiveram no Brasil ou participaram dos CIAM Alfred Agache, Eugène Beaudouin, Victor 

Bourgeois, Pierre Chareau, Tony Garnier, Pierre Jeanneret, Le Corbusier, Mareei Lods, Berthold 

Lubetkin, André Lurçat, Auguste Perret, G. H. Pingusson ( Ascoral), Michel Roux-Spitz (Ascoral), 

Willy Vetterr. Tendo como diretor André Bloc, como redator chefe Pierre Vago e como 

correspondente brasileiro Eduardo Pederneiras, os documentos incluídos na revista foram 

reunidos por Pierre Vago, com a colaboração de Gaston Bardet, André Barsacq, André Boll, 

Jean Boski, Paul Derval, Pierre de Montaut et A. Gorska, Auguste Perret, Mareei Poete, Jacques 

Rouché, Pierre Sonrel, Jacques Toumant, E. Tunzini, Joseph Vago, Jacques Vienot.

Como já vimos, a revista tinha o hábito de programar os temas a serem tratados e 

enviava antecipadamente seus correspondentes aos países a serem incluídos nas matérias.

O escritório Rino Levi tinha como hábito divulgar o seu trabalho. Sendo assim o material 

aqui apresentado pode ter sido enviado para o editorial da revista, após o contato do 

correspondente com os arquitetos brasileiros que possuíam projetos sobre o tema em pauta, 

solicitando trabalhos para publicação.

arquitetura moderna voltada para uma sensibilidade cultural específica, a L'Architecture 

d‘Aujourd'hui (1948) irá falar que se trata de uma habitação de “espirito moderno”, mas de 

concepção tradicional, que não atingiu ainda o desenvolvimento já expressado pelos edifícios 

públicos.

Warchavchik introduz a arquitetura brasileira no debate sobre a arquitetura moderna nas 

revistas estrangeiras e nos CIAM, e levanta questões importantes com suas obras, mas a sua 

presença será pouco expressiva, até mesmo nos números especiais que apresentam a 

arquitetura brasileira à Europa.
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21 A autora realizou pesquisa nos arquivos do Escritório Rino Levi durante seu mestrado sobre este 
arquiteto.
22 Arquiteto italiano, professor na Escola de Arquitetura de Roma.

O texto que apresenta o projeto, provavelmente, faz parte dos documentos enviados 

pelo escritório e deve ser do próprio arquiteto Rino Levi. Fala sobre os problemas a serem 

solucionados para uma melhor audição, considerando os novos estudos da ciência acústica. 

Segundo o texto, o arquiteto moderno deve ser técnico e artista, deve acompanhar a evolução 

dos projetos realizados em todo o domínio da ciência procurando satisfazer novas exigências. 

Neste projeto o arquiteto procura uma distribuição uniforme da intensidade sonora e correção da 

reverberação. São relatados as principais características do UFA-PALACE de São Paulo e 

também do UFA-PALACE de Recife, então em construção, destacando ainda busca de uma 

visibilidade perfeita nos vários ângulos da sala.

O texto acompanha um material de ilustração com: fotos da entrada do edifício, do 

interior, mostrando o foyer e a sala vista do palco e do balcão. A revista não especifica o autor 

das fotos, mas provavelmente elas são provenientes do arquivo do arquiteto, pois são as 

mesmas que fazem parte do acervo de fotografias do escritório Rino Levi.21 Os desenhos 

apresentados são plantas e cortes dos dois cinemas, sendo que um destes cortes salienta o 

esquema acústico da sala.

Em maio do mesmo ano foi publicado, também sobre o arquiteto Rino Levi, na revista 

Architettura Ano XVI, fascículo 6, um artigo de Pasquale Carbonara22 intitulado “Tre edifício in 

San Paolo del Brasile". Como já vimos, esta revista era dirigida por Marcello Piacentini, que foi 

professor de Rino na Scuola d'Architettura di Roma, e um dos motivos deste artigo estar na 

revista é justamente por se tratar de um arquiteto formado nesta escola. Nele a arquitetura 

brasileira é apresentada através de três tipos diferentes, uma casa de campo, um edifício de 

apartamentos e um cinema.

A casa é apresentada com várias fotos, plantas e cortes, que destacam seu uso de casa 

de campo inserida na paisagem e oferecendo uma vista para o lago. O edifício “Columbus”, 

também com várias fotos e plantas, que destacam a distribuição espacial dos apartamentos, a 

estrutura em concreto armado, a implantação que permite uma vista livre para todos os 

apartamentos e a inovação da proposta do edifício em relação as construções existentes na 

cidade. O cinema é o Ufa-Palace, já citado acima, que vem apresentado com várias fotos, 

plantas e cortes, enfocando seu caráter estético, técnico, acústico e económico. A qualidade das 

obras apresentadas do arquiteto Levi é destacada, diz o artigo, em relação a produção da 

arquitetura brasileira.

Em fevereiro de 1939, Levi será apresentado novamente pela AA, no Ano 10, n°2, com 

uma Maison de Week-end près de São-Paulo e um Immeuble a São-Paulo, ambos os projetos já 

apresentados anteriormente pela revista Architettura. Participam do comité de patronage os já
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citados na analise anterior. 0 diretor continua sendo André Bloc, assim como o redator-chefe, 

Pierre Vago, e o correspondente brasileiro, Eduardo Pederneiras.

O tema da revista é L'Habitation - Habitation Particulières, Immeubles d'Appartments, 

Maison Préfabriquées. Neste número são apresentados projetos de vários países, entre eles o 

Brasil. Reforçando o tema em discussão, será também destaque da revista a VIa exposição de 

L'Habitation, organizada pela própria revista, que teve na função de Comissário Geral o mesmo 

André Bloc, e na de planejador-geral o arquiteto Pierre Vago, em colaboração com o Salon des 

Arts Ménagers no Grand-Palais, de 26 de janeiro a 12 de fevereiro. Junto a essa exposição 

ocorreu o segundo concurso de LArchitecture d'Aujourd'hui, este ano em colaboração com La 

Societé du Fibrociment

Assim como os outros artigos publicados pelas revistas sobre o arquiteto Rino Levi, é 

mais provável a hipótese do arquiteto ter enviado este material à revista para a divulgação de 

seus projetos. Sua obra faz parte da seção de 'habitações particulares' e de 'edifícios de 

apartamentos', representando a arquitetura da América junto com uma casa do arquiteto Mario 

Pani, do México

Na categoria das habitações particulares, a obra apresentada é a Casa Médici, às 

margens do Lago Santo Amaro, próxima à São Paulo e projetada em 1935.

O texto destaca uma grande sala de estar e um terraço, em oposição a dormitórios de 

dimensões mínimas. O terraço e a sala de estar se abrem para o lago através de uma grande 

janela.

Sendo uma casa para fim de semana, podemos perceber a preocupação do arquiteto 

em destinar uma área maior para os espaço de estar e trabalhar com o mínimo necessário nos 

dormitórios. Não são indicados os autores das fotos, mas sabe-se que se tratam de fotos do 

arquivo do arquiteto.

Na categoria dos edifícios de apartamentos, a obra apresentada é o edifício Columbus, 

em São Paulo, projeto é de 1932. O texto enfoca as questões técnicas do edifício, tendo sido 

provavelmente escrito pelo próprio arquiteto. A planta é constituída de quatro apartamentos por 

andar, implantados de maneira a evitar a circulação; uma entrada de serviço independente e 

terraços nos ângulos do edifício, que propiciam uma vista livre da cidade. Foram desenvolvidas 

paredes de concreto independentes da estrutura do edifício, para evitar a trepidação causada 

pelos veículos da rua, e também fundações especiais, necessárias por tratar-se de um terreno 

terraplenado, onde o terreno natural se constitui de lodo. O texto é acompanhado de fotos e um 

desenho. As fotos são: vistas gerais do edifício na cidade; de uma das ruas, e do que se poderia 

chamar de fundos Foram tiradas por Rosenfeld, e mais uma vez pertencem na origem ao 

arquivo do arquiteto. O desenho da planta tipo apresentado também faz parte do material de seu 

arquivo.
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FEIRA MUNDIAL DE NOVA YORK 1939 - PAVILHÃO DO BRASIL

fresco, espaçoso e fluido incentiva o visitante a entrar.

Embora as duas revistas apresentem os mesmos projetos e enfoquem as mesmas 

caracteristicas, o material mostrado pela revista Architettura tem uma qualidade superior no que 

tange aos detalhes e às fotos. Pode-se dizer que em ambas as revistas trata-se de uma 

recepção interna. Embora a revista escolha o que publicar e como publicar, os textos são típicos 

do arquiteto Acredita-se que, por parte da revista a escolha do arquiteto se dá por sua formação 

italiana, pela divulgação que o arquiteto faz de seu trabalho e por este ter relação direta com o 

tema das revistas
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Em 1939 acontece a Feira Mundial de Nova York, que incluía um Pavilhão do Brasil, 

projetado Lucio Costa e Oscar Niemeyer. A revista LArchitecture d'Aujourd'hui não cobre o 

evento, mas irá publicar o Pavilhão Brasileiro no número especial dedicado ao Brasil em 

setembro de 1947.23 As revistas inglesas e italianas que publicam o evento na Europa são: 

Architectura/ Review, Architettura,24 The Architects’ Journal25 e Casabella.

A The Architects' Jounal publica um artigo de John Gloag, 'New York World’s Fair'26 com 

fotos de G E Kidder Smith, F S. Lincoln e Underwood. John Gloag, que transmitiu a ‘Feira 

Mundial de New York' para a B B C , foi especialmente encarregado de fazer também uma critica 

geral do evento para esta revista. O Pavilhão Brasileiro é apresentado somente através de duas 

fotos: a primeira de F.S. Lincoln27, que consiste em uma vista geral da fachada, com a rampa de 

acesso e os brise-soleils, e com uma legenda especifica o autor do projeto, arquiteto Lucio 

Costa; a segunda, de Kidder Smith28, é sobre a mesma fachada, enquadrando o terraço do piso 

superior e os brise-soleils. A legenda chama atenção à forma do Pavilhão, que, por ser um lugar
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4 Calogero Tumminelli foi substituído por Pier Gaetano Venino e, em 1936, Alberto Calza-Bini foi

ido por Enrico Del Debbio. No mesmo ano Gaetano Minucci e Mario Paniconi deixaram a redação a 
’linio Marconi, até julho de 1941 Nessa data, o Conselho de Direção foi renovado,

endendo: Enrico Del Debbio, Marcello Piacentini, Giovanni Muzio e Aldo Garzanti. Entraram para a 
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John New York World’s Fair. The Architects' Jounal Vol. 89 (2317):1033-1050, 15 de junho,
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A Architettura publica um artigo de Bruno Lapadula. 'Visita alia Fiera Mondiale di Nuova 
York 1939' 'II Padiglione del Brasile'29. A revista apresenta o pavilhão sem nenhum comentário, 
com quatro fotos do arquiteto Busiri-Vici. As duas primeiras dão mais uma vez destaque para a 
fachada com a rampa de acesso e o brise-soleil, e as duas seguintes destacam as curvas na 
parede do auditório e no espelho d’água do jardim. Assim sendo, as características do edifícios 
são mostradas através das imagens, onde se vê um conjunto equilibrado, harmónico, leve e 
aberto com a forma curva das rampas, paredes, marquise e jardim dando expressão à 
arquitetura.

A Architectural Review dedica um número especial à Feira Mundial de Nova York: 'The 
New York World’s Fair 1939’30 Segundo Deckker31, a revista foi muito crítica em relação a maior 
parte dos projetos apresentados, considerando-os de uma “modernidade superficial". Dos 
pavilhões nacionais, com exceção do Inglês, que foi tratado separadamente, somente nove 
foram analisados. 0 Pavilhão Brasileiro foi outra vez destacado, por ter adotado um partido 
aberto e leve, enfatizado pelo contraste com o Pavilhão Francês vizinho. A abertura completa do 
pavimento térreo, e as disposições informais das exposições dão ao edifício uma qualidade 
particular, ampliando o espaço de um edifico pequeno. O Pavilhão Brasileiro também foi 
destacado, em uma outra seção, por suas divisões espaciais internas; ele foi ilustrado como 
'exemplo Moderno de exposição’.

A revista Casabella, dirigida por Giuseppe Pagano, introduz o tema com um artigo de 
Giulia Veronesi, “Le Esposizioni Possono Sopravvire?"32. As fotos, segundo o editorial, são do 
arquiteto La Padula, o mesmo do artigo publicado na Architettura. A autora analisa a validade 
das Exposições Universais a partir de um texto de Giedion33, que questiona o papel deste evento 
na época. O texto traz uma breve história das exposições dizendo que elas aconteceram em 
função da indústria, com o intuito de valorizar este novo modo de produção ao expor o seu 
produto. Destaca a primeira e a mais importante Exposição Universal, que foi a de 1851, quando 
foi construído o Palácio de Cristal, bem como a importância da técnica utilizada, que faz uso de 
elementos estandardizados de ferro e vidro. A narrativa desenvolve alguns pontos até chegar a 
1937, a última Exposição até então. Chama a atenção para as transformações ocorridas, 
dizendo que a nova tarefa é afirmar um gosto, não mais só uma técnica, o que explica ter, a 
Exposição Internacional de Paris em 1937 se chamado “Arte e Técnica". Vimos no segundo 
capítulo como a Exposição Internacional de Paris de 1937 trabalha, em alguns Pavilhões, com a 
síntese das artes. Veronesi chama atenção para o contexto histórico da época:

ipravvire?”. Casabella (141):22-40, set. 1939. 
sta americana Plus.

diglione del Brasile"29. Architettura. 
já havia publicado a maqi 
Especial. Vol 86, ( ?): 63-4

29 Lapadula, Bruno. "Visita alia Fiera Mondiale di Nuova York 1939. II Padiç
Ano XVIII (VII):395-430, 407 jul. 1939. Em outubro de 1938, Architettura já

“The New York Word’s Fair 1939”. The Architectural Review. Número Es 
agosto, 1939.
31 DECKKER, Zilah Quezado (2001). Brazil Built. The Architecture of Modern Movement in Brazil. London, 
Spon Press, p. 61. Não foi possível consultar esta revista.
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Este é o ponto ao qual chegamos hoje. Por exemplo, as repetidas tentativas da colónia 

artística de Darmstadt, depois de 1901, são mais importantes que as Exposições Mundiais 

posteriores a 1900. Darmstadt 1901, Exposição Alemã de Artes Aplicadas, em Dresdem 1906, a 

fundação da Deutsche Werkbund1907 e suas duas afirmações importantes, Colónia 1914 e 

Stuttgart 1927 e ainda a exposição Sueca, em Estocolmo 1930. Tudo isto foi um passo para dar 

forma e força ao modo atual de viver.34

Assim, o desenvolvimento deveria estar ligado ao homem e ao seu tempo. A autora 

questiona se as exposições possuem ainda vitalidade? E destaca que um tipo completamente 

novo de exposição está se desenvolvendo de acordo com estas mudanças, e parte disto se pode 

encontrar em três seções da Exposição Mundial de Paris 1937.

Veronesi levanta alguns pontos do texto de Giedion para discutir qual seria o papel das 

Exposições na sociedade, destacando que este tipo de Exposição não está mais interessado em 

' um alinhamento “temático’' dos produtos. Seu ponto de partida são as necessidades e os 

desejos do homem, e submete tudo a este principio. A questão principal é: como devemos fazer 

para não perder o controle sobre a produção?

O texto, “Cronaca delia Esposizione di New York”35, de setembro de 1939, é do editorial, 

e retoma a discussão sobre a forma dos edifícios e de sua arquitetura distante da vida das 

pessoas, fazendo uma crítica aos edifícios da Itália, da URSS e da Sociedade das Nações, com 

suas formas acadêmicas clássicas. Em seu documentário fotográfico, a

J4 VERONESI, Giulia, "Le Esposizioni Possono i 
” Cronaca delia Esposizione di New York. Casí

> Sopravvire?” Casabella (141) 
sabella (141):22-40, set. 1939
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Fig.8 e Fig. 9. Pavilhão do Brasil em 
Nova York, 1939. Casabella (141):22- 
40, set. 1939
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PRIMEIRO ARTIGO SOBRE O EDIFÍCIO DO MES E DA ABI

i

Trata-se de edifícios brasileiros considerados pelas revistas como os primeiros deste tipo 
no mundo. O da ABI foi o primeiro edifício de grandes proporções da arquitetura moderna no 
Brasil.

revista chama a atenção para alguns pavilhões em que como no do Brasil, a arquitetura do 
edifício exprime uma “limpeza estilística”. Segundo a revista, a autêntica arquitetura é a que 
encontra a sua expressão, e o Pavilhão Brasileiro a teria encontrado de forma original. A revista 
destaca algumas destas características nas quatro fotos apresentadas Na primeira, a fachada 
com sua rampa de acesso e o brise-soleil; na segunda e na terceira, o espaço interno de 
exposição, que flui tanto verticalmente quanto horizontalmente, com um mezanino de ritmo 
ondulado e a estrutura leve que se repete, sustentando o espaço; e, na quarta, as curvas do 
espelho d'água no jardim externo. (Fig.8 e 9)

Todos os artigos apresentam as características já anunciadas anteriormente, em outros 
textos dos próprios autores36 do projeto. Um Pavilhão que se impusesse pelas suas qualidades 
de harmonia e de equilíbrio e como expressão da arte contemporânea. Adota um partido leve e 
vazado e aproveitamento da curva do terreno que se repete no jardim, na marquise, na rampa, 
nas paredes de proteção do pavimento térreo, no auditório, no mezanino procurando “dar ao 
conjunto uma feição original".

A revista Casabella, a qual já sabemos se tratar, do ponto de vista cultural, de uma das 
revista mais engajadas do mundo, primeiro discute o papel das exposições, concluindo que este 
papel está relacionado com a divulgação da arquitetura desenvolvida em várias partes do 
mundo. Ao destacar o Pavilhão Brasileiro e sua relação com o espaço da feira ou com a 
paisagem construída ao seu redor, aponta as características da arquitetura moderna que vinha 
sendo desenvolvida no Brasil. Embora este tenha sido o primeiro projeto que lançou Niemeyer 
internacionalmente, nenhuma das revistas destaca a sua colaboração.

O Pavilhão do Brasil da Feira de Nova York de 1939 será apresentado também na 
Architectural Review de maio de 1943 e, em março de 1944, no número especial sobre o Brasil, 
que analisaremos posteriormente já no contexto da exposição Brazil Builds.
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O artigo “Cantieri de Rio de Janeiro”37 de Bernardo Rudofsky38, publicado em Casabella 
em 1939, no ano seguinte da chegada de seu autor ao Brasil, será o primeiro sobre os edifícios

36 Ver Álbum do Pavilhão do Brasil Feira Mundial de Nova York 1939. Publicado também in: Lucio Costa 
(1995). Lúcio Costa: registro de uma vivência. São Paulo, Empresa das Artes, p.192.
37 Bernard Rudofsky: "Cantieri de Rio de Janeiro"37 Casabella. Ano Xl(136): 12-17, abril, 1939
38 R^rnard p. idnfckv nasce em 13 de Abril de 1905, em Zauchti, Áustria. Estuda na Technological

22-28), forma-se arquiteto em 1928. Trabalha no escritório do professor O.R. 
Arquitetura de Berlim (1928-29). Associa-se ao professor S. Theiss, 
de Viena (1930-31). Defende o doutorado em 1931. Faz uma viagem de
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do MEC e da ABI39 publicado em revistas estrangeiras. Trata-se de uma recepção interna. Estes 
edifícios encontram se ainda em construção e o arquiteto apresenta um ensaio fotográfico que 
fala sobre a modernidade na arquitetura brasileira. Rudofsky chama a atenção para o alto índice 
de novas construções no Rio de Janeiro e para o seu valor qualitativo. Cita a Estação Marítima, 
o Aeroporto e a Estação de Hidroaviões. Destaca que talvez, pela imagem que os europeus 
fazem dos países da América Latina, exista uma indiferença e uma reserva sobre o estrangeiro, 
que fazem com que as revistas européias não publiquem quase nada sobre a arquitetura 
brasileira e também desconheçam as revistas de arquitetura no país. E exagera ao dizer que o 
único contato concreto com o estrangeiro se deu com o Congresso Pan-Americano de 1930 no 
Rio de Janeiro

Embora seu artigo seja importante, por ser o primeiro a mostrar, na Europa, a arquitetura 
que se estava fazendo no Rio de Janeiro, exemplificada em um dos edifícios que se tornaria o 
mais conhecido desta arquitetura, e por levantar questões importantes desta história, Rudofsky 
não irá dizer uma palavra sobre a formação de alguns arquitetos no exterior, sobre a vinda de 
arquitetos estrangeiros ao país e de suas influências como Warchavchik, Agache, Wright e Le 
Corbusier que fez parte diretamente da história do edifício do MEC. Desconhece também que, 
desde 1930, alguns arquitetos brasileiros já participam do grupo sul-americano dos CIAM, 
estabelecendo contatos com os arquitetos estrangeiros.

Para Rudofsky, os edifícios apresentados seriam uma curiosidade para os arquitetos 
europeus, voltados para as proposta de Gropius de liberar as paredes, deixando quase tudo 
aberto em contato com a natureza. Os edifícios apresentados mostram ao contrário que no 
Brasil, devido às fortes irradiações solares, os edifícios assumem externamente um aspecto de 
“muralha maciça" com suas “persianas” de cimento. Solução, segundo Rudofsky, interessante e 
prática, que assume um significado ainda maior em se tratando de edifícios públicos, o Ministério 
da Educação e Cultura (MEC) e o “Palácio da Imprensa" (ABI). Sem citar Le Corbusier, cita o 
único exemplo que se conhece deste tipo, o edifício do governo de Argel.

O texto segue dizendo que, em geral, na Europa, os edifícios governamentais são de 
estilos superados. O arquiteto se mostra feliz em poder mostrar estes dois edifícios aos 
arquitetos modernos europeus, para dizer que suas lutas não foram em vão, nem mesmo além- 
mar. Fala que os dois edifícios são de jovens arquitetos brasileiros, os quais por não gostarem 
de publicidade, não lhe concederam uma entrevista que o permitisse conhecer melhor suas 
posições estéticas.

39 Publicações levantadas nas revistas sobre o ABI: Boavista, Paulo T. Modern architecture. The Studio. 
Special Brazilian Issue. vol.126 (607):121-9, oct. 1943. Brazilian Press Association, Rio de Janeiro. Marcelo 
e Milton Roberto. Architects' Journal. Vol. 98 (2551):447-450, 16 de dezembro, 1943; Modern Buildings. 
Architectural Review. Brazil. Vol.95 (567):69-77, mar., 1944; Smith, G. E. Kidder - Architects and the 
modern scene. Architectural Review. Brazil. Vol. 95 (567):78-84, mar., 1944; Building “A.B.I.", Rio de 
Janeiro. Marcelo e Milton Roberto. LArchitecture dAujourd'Hui. Brésil(13-4):62, set. 1947.
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E fala que um caso particular mostra um pouco da personalidades de um dos autores do 

MEC. Relata, em seguida, o caso do concurso para o projeto do Pavilhão do Brasil (1938) na 

Exposição de Nova York (1939), onde Lucio Costa, sendo classificado em 1o lugar, se mostra 

contrário ao resultado e julga o 2o lugar de maior qualidade, solicitando assim autorização à 

comissão para elaborar um novo projeto em colaboração com Niemeyer, que obtivera o 2o lugar.

Para finalizar, Rudofsky destaca as decisões tomadas pelo Ministro da Educação do 

Brasil, que, sem levar em consideração o “gosto do público", tem um ato de coragem ao tomar 

uma posição de vanguarda.

Nos conflitos da arquitetura funcional escolhe um projeto moderno, nos conflitos da 

pintura encarregam o pintor Portinari para os painéis, nos conflitos da escultura chamam De 
Fiori40 (... ) mais uma prova de reconhecimento do valor dos artistas europeus.41

A revista contém cinco páginas somente com as fotos apresentadas por Rudofsky, 

mostrando a paisagem do Rio de Janeiro, o lugar dos Ministérios, a fachada do edifício da ABI 

revestida pelos bríse-soleil, destacando o novo sistema, e a fachada do MEC destacando 

também os brise-soleil em construção. Por fim, inclui duas fotos que mostram as esculturas de 

De Fiori para o ministério. Fotos e textos se completam, reforçando a imagem dos edifícios de 

"muralha maciça"

Tanto o edifício do MEC quanto o da ABI serão publicados várias vezes em outras 

revistas após a exposição e publicação do Brazil Builds. Estes artigos serão analisados a seguir.

Rudofsky também aparecerá em outras revistas, mas agora não mais como autor do 

artigo, e sim como criador de projetos realizados durante sua estadia no Brasil (1938-1941). No 

entanto, se considerarmos que Rudofsky, ao projetar no Brasil, deixa-se “contaminar’’ pela 

renovação estética em curso na arquitetura do pais, talvez também seja útil para nossa 

exposição a análise destes outros artigos.

A revista Domus, em novembro 1939, irá dedicar algumas páginas a um projeto de 

Rudofsky: uma loja de relógios em São Paulo. 0 texto de Raffaello Giolli, Un negozio de orologi 

a San Paolo, diz que naquele ano, 1939, o Brasil tem um lugar nas páginas da revista Casabella 

dedicada à arquitetura do mundo todo. Primeiro com o artigo de Rudofsky, no número de abril, 

citado acima, depois, em setembro, com o ensaio fotográfico sobre a Feira de Nova York,

'■« em 1945. Aos 
Greiner. Em 

ir de 1914 reside 
’, quando retorna a

em 1936. Em

ia Itália, em 1884, 
a na Academia o<= 

e começa então a modelar, c
■' ’?mão, luianuu emcau na i-iiiiicua uucua c 

Alemanha, acaba transferindo-se para 
brio de Andrade, é apresentado ao ministro Gustavo Ce 

1EC, no Rio de Janeiro. É convidado a fazer maquetes c 
obras foi aproveitada. Ver LISSOVSKY, Maurício e 

tcação: a construção do Ministério da Educaçãc 
r, Instituto do Património Histórico e Artístico Ne 
Jocumentação da História Contemporânea do Brasil.

Rio de Janeiro." Casabella (136):12-17, abril.
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42 "Shops : Bernard Rudofsky". Architectural Review. Vol. 87( ?):167-8, maio, 1940
43 Notes on Pátios. Three Pátio Houses: Bernard Rodofsky, Architect. New Pencil Points, p. 44-65, junho, 
1943 (hoje Progressive Architecture).
44 "House at São Paulo: Bernard Rudofsky". Architectural Review. Vol. 95 (570): 157-62, junho e “House at 
São Paulo: Bernard Rudofsky". Architectural Review. Vol. (575):135-8, novembro, 1940
45 “Pátio House at Sao Paulo, Brazil. Bernard Rudofsky” Architects' Journal. V. 106, p. 59-61, 17 de Jul. de 
1947.

também já citado Segundo Giolli o Pavilhão do Brasil é um dos raros edifícios puros 

(verdadeiros) em uma Feira internacional de vaidades.

Destaca-se assim a arquitetura brasileira nas revistas, e isso antes da Exposição Brazil 

Builds, no MoMA (1943), tradicionalmente considerada o marco inicial da recepção internacional 

da "arquitetura nova" realizada no Brasil.

A revista, ao ilustrar este projeto de Rudofsky, reforça a opinião segundo a qual uma 

arquitetura verdadeira deve ser apoiada em sua estrutura formal. Destaca, no texto e nas fotos 

os dois elementos principais do projeto: a parede de vidro e as vitrines, mostrando a estrutura 

racional dos elementos construtivos e funcionais.

Rudofsky aparecerá ainda com este mesmo projeto, em maio de 194042, na Architectural 

Review e, depois, quando já está morando nos Estados Unidos, sairá uma série de artigos sobre 

suas casas em São Paulo, chamando a atenção para o tema “o pátio na arquitetura moderna".

O primeiro será na revista americana New Pencil Points43, de junho de 1943, na qual 

Rudofsky trabalhava como editor associado e diretor de arte. Embora esta revista não faça parte 

de nosso objeto de estudo, vale menciona-la devido à qualidade e à quantidade do material 

fotográfico apresentado, que detalha com cuidado um dos elementos principais dos projetos, das 

casas Arnstein, Frontini e Hollenstein: o pátio. Parte destas fotografias e desenhos foram 

mostrados na Brazil Builds e serão utilizados nos números de junho e de novembro de 194444. 

Da Architectural Review, e também em julho de 194745, na Architects' Journal, e, por último, em 

janeiro de 1949, na revista Domus. É curioso que, das revistas européias em estudo, seu 

trabalho será publicado por último naquela em que trabalhou, junto com Gio Ponti46, como editor, ' 

entre 1938 e 1939 E será nesta que seus projetos serão mais explorados e mais ilustrados, com 

fotos do próprio arquiteto, e de Soichi Sunami, P. C. Scheier e Kidder Smith, sempre com a 

mesma qualidade gráfica do material já apresentado na New Pencil Points.

A revista Domus abre este número com um texto de seu diretor, Gio Ponti: “Architettura 

e costume". Gio Ponti fala que as páginas da revista sobre Rudofsky confirmam uma das 

caracteristicas da arquitetura moderna ou aquilo que os arquitetos gostariam de expressar 

através da arquitetura moderna: um modo integral de viver.

Os arquitetos modernos não fizeram uma evolução estilística, mas uma revolta: a 

arquitetura racional nasce, do impulso, de uma revolta racional diante de um ambiente (esterno 

ou interno, a arquitetura não é mais que um ambiente) que não correspondia racionalmente ao
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seu tempo.

Segundo Ponti os arquitetos modernos procuraram uma arquitetura que correspondesse 

ao seu tempo, visando, portanto, a economia geral, a produção industrial e a técnica. Uma 

arquitetura adequada á vida e ao costume das pessoas. Rudofsky estudou este assunto em “Are 

Clothes Modern?", e foi o primeiro arquiteto a falar sobre isto em uma obra de 250 páginas.

Ele chama a atenção que a arquitetura moderna não é mais uma polêmica, uma 

exceção. Faz parte da construção das cidades, é real e seu papel é criar um “costume del 

vivere" Esta é também a posição da revista quanto ao papel da arquitetura moderna.

Em 1934, antes de vir para o Brasil, Rudofsky projeta para si uma casa em Procida, com 

um “nuovo modo di vivere". Mais tarde, em 1938, com Gio Ponti, projeta um “Albergo ideale", 

ambos com pátio interno. Este é o tema dos projetos apresentados.

O artigo “Le piu desiderabili ville del mondo - due ville di Bernardo Rudofsky a San Paolo 

del Brasile: Villa Arnstein e Villa Frontini”, de Lisa Ponti, analisa dois dos projetos de Rudofsky no 

Brasil.

Segundo a autora não é por acaso que as casas de Rudofsky são mediterraneé. No 

mediterrâneo ele encontrou a chave do próprio estilo e do próprio pensamento. A sua arquitetura 

expressa um “vivere felice". Pensando na felicidade, a arquitetura é um elemento e deve ser uma 

composição pura, simples; as plantas e as árvores são outro elemento a dar ao habitante 

semelhante estado de espírito. Cada uma destas casas é uma ilha, com seus pátios isolados. 

Lisa fala de uma moderna e sutil classicità. O tema trabalhado por Bernard Rudofsky - pátio 

interno na casa moderna - será retomado a seguir no item “tradição local e vida moderna".



BRAZIL BUILDS

A historiografia nos mostra que a primeira grande recepção e difusão internacional da 
Arquitetura Moderna do Brasil se dá com a exposição e a publicação do catálogo Brazil Builds, 
organizados pelo Museu de Arte Moderna (MoMA) de Nova York, em 1943. O livro, escrito por 
Philip Goodwin, arquiteto e presidente da Comissão de Arquitetura do MoMA e da Comissão de 
Relações Exteriores do Instituto Norte Americano de Arquitetos (A. I. A.), apresenta as primeiras 
manifestações de quase uma década de produção arquitetônica moderna no Brasil.

George Everard Kidder Smith, arquiteto e fotógrafo, acompanhou Goodwin em sua 
viagem ao Brasil (1942), realizando a maioria das fotografias publicadas. Outros fotógrafos 
também contribuíram: no Rio de Janeiro, Mareei Gautherot, Eric Hess, Carlos, Photo Rembrandt 
e Photo Stille; em Recife, Benício Whatley Dias; nos Estados Unidos, a Biblioteca Pública de 
Nova York, Burton Holmes (por intermédio de Ewing Galloway), e Samuel Gottscho (por 
intermédio de Town & Country). The Architectural Record emprestou plantas e desenhos; The 
Architerural Forum, plantas e Acrópole, uma fotografia.47

Fig. 11 
Nova 
(22x27,

(Museu de Arte Moderna, 
apa de E. McKnight Kauffer.

18- Brazil Builds ( 
I York, 1943). Caf 
27,9 cm )

Fig. 19 - Brazil Builds, sobre c 
(Museu de Arte Moderna, Nov

47 GOODWIN, Philip. L. (1943). Brazil Builds - Architecture New and Old 1652 - 1942. New York, The 
Museum of Modern Art. p.8
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4® idem, p.7 
*’ Martins, C.

Essa publicação chamou a atenção para uma arquitetura moderna especificamente 

brasileira, apresentando as obras que destacavam uma novidade no panorama internacional, 

como os edifícios públicos modernos desde o projeto do Ministério de Educação e Saúde Pública 

(1936), o que foi reforçado pela construção do Pavilhão Brasileiro na Feira Mundial de Nova York 

em 1939

No início do prefácio, Goodwin deixa claros os motivos dessa viagem que deu origem ao 

livro e á exposição:

O Museu de Arte Moderna, de Nova York, e o Instituto Norte-Americano de Arquitetos, achavam- 

se ambos, na primavera de 1942, ansiosos por travar relações com o Brasil, um pais que ia ser nosso 

futuro aliado. Por esse motivo e pelo desejo agudo de conhecer melhor a arquitetura brasileira, 

principalmente as soluções dadas ao problema do combate ao calor e aos efeitos da luz sobre as grandes 
superfícies de vidro da parte externa das construções (. ,.)48

3 uma investigi 
Dissertação (?.

Goodwin dividiu o livro em duas partes - arquitetura antiga e moderna. Na Introdução II, 

dedicada à arquitetura moderna, aponta as particularidades apresentadas pelo movimento 

moderno no Brasil, as quais o diferenciavam do restante, o caráter próprio dos artistas e do país, 

o ajuste ao clima e aos materiais de que dispõe, e as inovações nas soluções de proteção contra 

o clima quente e os reflexos da luz forte. Mostra que essa produção tem um lugar e um sentido 

no contexto internacional, na medida que reafirma e contribui para as idéias concebidas na 

Europa e EUA antes da guerra de 1914, incorporando novos elementos formais, soluções 

originais de uma nova cultura.

Importante pela projeção internacional que deu à arquitetura brasileira, mas também 

pela condição de primeiro levantamento sistemático da produção nacional, o texto e a 

iconografia de Goodwin inauguram uma matriz de leitura que marcará de forma significativa a 

historiografia sobre o assunto49 '—

Como sabemos, após a edição do Brazil Builds, e á recepção por ele conquistada, uma 

série de artigos e números especiais de revistas internacionais especializadas serão dedicados à 

arquitetura moderna no Brasil, e os periódicos de arquitetura passam regularmente a programar 

páginas para mostrar o que se construía no pais nesse período

As primeiras publicações (sobre o Brazil Builds) aparecem em revistas americanas: 

Architectural Record em dezembro de 1942 e janeiro de 1943; Pencil Points em janeiro, abril e 

junho de 1943; Architectural Forum em fevereiro e abril de 1943; Califórnia Art & Architecture em 

fevereiro de 1943; e Art Bulletin, em dezembro de 1943, seguidas das européias: Journal of the

Arqu 
discurso modernista no

yuitetura e Estado no Brasil: elementos para 
o Brasil: a obra de Lucio Costa. São Paulo. [

igação sobre a constituição do 
(Mestrado) - FFLCH-USP
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Royal Institute of British Architects, em maio de 1943; Architectural Review, em maio de 1943; e 

The Studio, em julho e outubro de 1943.

Segundo Deckker,50 o MoMA liberou algumas fotografias de trabalhos considerados 

menores para a publicação anterior à inauguração da exposição na Architectural Record, de 

dezembro de 1942, que apresentou detalhadamente o Hangar dos Irmãos Roberto, no Aeroporto 

Santos Dumont, Rio de Janeiro

As primeiras revistas a apresentarem o Brazil Builds, junto com a inauguração da 

exposição, em janeiro de 1943, são Architectural Record e Pencil Points.

O material apresentado na Architectural Record constitui quase um número especial 

sobre o Brasil. Com o titulo "Architecture of Brazil’’, publicaram várias fotografias dos edifícios 

históricos e modernos apresentados na exposição, com algumas exceções, como o edifício do 

Ministério de Educação e Saúde, considerado o principal edifício da mostra.

A Pencil Points com o artigo "Brazilian Architecture: Living and building below the 

Equator” apresenta, segundo o editorial, o material coletado por Philip L. Goodwin em sua 

recente viagem patrocinada pelo MoMA e o A.I.A, com fotografias de G. E. Kidder Smith, A.I.A. e 

outros. A revista se concentra nas soluções dadas aos problemas introduzidos pelo clima 

tropical, ou seja ao uso do brise-soleil.

O edifício do late Clube da Pampulha em Belo Horizonte, de Oscar Niemeyer, é 

destacado com plantas, cortes e seis fotos de Mareei Gautherot. A última desta série destaca, 

em uma escala maior, o brise-soleil vertical móvel, usado na fachada em que o edifício recebe a 

maior iluminação solar. Esta foto, assim como as fotos das fachadas do MES e de uma 

arquitetura popular brasileira irá introduzir a discussão sobre as soluções dadas aos problemas 

relacionados ao clima tropical.

Com as fotos colocadas uma ao lado da outra, o editorial faz um comparação entre as 

duas soluções elaboradas para o controle da luz e da ventilação. Uma das fotos destaca o efeito 

da luz solar tropical protegido pelos beirais do telhado e a presença das ripas como elemento de 

ventilação, numa arquitetura popular próxima ao Rio de Janeiro. A outra foto, em uma escala 

maior, destaca o brise-soleil vertical móvel desenvolvido no late Clube da Pampulha como uma 

solução mais cientifica para o mesmo problema.

As fotos das fachadas do Ministério de Educação e Saúde de Niemeyer, Vasconcellos, 

Reidy, Leão, Lucio Costa, Moreira e Le Corbusier (como consultor), no Rio de Janeiro, 

apresentam outro exemplo, segundo o editorial mais surpreendente, de solução para o mesmo 

problema, na fachada sul a parede de vidro e na fachada norte o brise-soleil horizontal móvel.

A revista apresenta também, com fotos de Kidder-Smith, os seguintes edifícios: o edifício 

ABI dos Irmão Roberto; a Obra do Berço de Oscar Niemeyer; a Estação de Barças de Atílio

50 DECKKER, Zilah Quezado (2001). Brazil Built.The Architecture of Modem Movement in Brazil. London, 
Spon Press, p. 153.
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51 Conforme nossas classificações de recepções: interna, local e à distância.

Corrêa Lima, a Escola Industrial de Cario Porto no Rio de Janeiro e o Instituto Vital Brazil, de 

Álvaro Vital Brazil e Adhemar Marinho, em Niterói.

Em fevereiro de 1943 a Architectural Fórum^no artigo “Office Building in Brazil”, 

descreveu detalhadamente o Ministério de Educação e Saúde do Rio de Janeiro dizendo ser a 

primeira apresentação do arranha-céu para escritórios “mais belo do mundo”. A revista 

documenta suas caracteristicas com várias fotos de Kidder Smith, algumas diferentes das já 

publicadas no Brazil Builds em uma escala maior, vários desenhos de projeto, detalhes de 

funcionamento dos brise-soleil e também croquis de Le Corbusier.

Para as duas revistas, o edifício do Ministério de Educação e Saúde é o mais importante 

entre os outros apresentados O editorial da Architectural Forum fala que o MES é 

provavelmente o exemplo mais emocionante da arquitetura moderna no hemisfério ocidental 

destacando também a relação que o edifício estabelece com a cidade e dizendo que o arquiteto 

moderno tem consciência das novas exigências do planejamento urbano.

Em fevereiro de 1943, e em setembro 1943, a Califórnia Arts & Architecture também 

fortalece esta leitura, apresentando o Ministério como ícone do modernismo.

O MES foi o edifício mais elogiado e mais detalhado do Brazil Builds, e classificado nos 

periódicos de arquitetura da época como o primeiro edifício de escritório completamente 

comprometido com o Modernismo Europeu construído pelo Estado, seguindo assim a leitura já 

apresentada por Goodwin.

Em abril de 1943, Rudofsky, em seu artigo “On Architecture and Architects”, na Pencil 

Points, levanta algumas questões para pensar a arquitetura moderna brasileira: “Quem são estas 

pessoas? O que rege estes arquitetos e edifícios? E por que o Brasil qualificou os ideais 

europeus continuando com o objetivo de atualização quando a inspiração vinha do próprio país?" 

Rudofsky é um arquiteto que neste período mora em Nova York e é editor da Pencil Points, mas 

morou e trabalhou no Brasil entre 1938 e 1942, por isto podemos dizer que suas análises fazem 

parte de uma recepção direta51.

A exposição Brazil Builds acontece durante a 2a Guerra Mundial. Nesta época, muitos 

artistas e arquitetos europeus exilados nos Estados Unidos, que participaram do movimento 

moderno antes da 2a Guerra, se reuniam em Nova York criando uma espécie de atmosfera 

parisiense, para trocar impressões sobre o panorama americano e pensar sobre o futuro. Entre 

eles encontravam-se Sert, Chagall, Lipchitz, Duchamp, Léger, Ozenfant, Mondrian, Calder, 

Giedion, Gropius e outros.

Como vimos no 2° capítulo, é também em 1943 que Sert, Giedion e Wiener criam o 
CIAM de Nova Yorljpara pensar a continuidade da arquitetura moderna no pós guerra. Nesta 

mesma época, o grupo American Abstract Artists, associação de pintores e escultores abstratos, 

criada em Nova York em 1936, convida Giedion, Léger e Sert para colaborar em uma de suas
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Segundo Goodwin, o movimento moderno no Brasil traz o caráter do próprio país e dos

artistas, se ajusta ao clima e aos materiais de que dispõe, resolve o problema da proteção contra

revistas analisadas a seguir e como se dá a recepção desta arquitetura apresentada pelo Brazil

Builds

Para o editorial da Journal ofthe Royal Institute of British Architects (RIBA) de maio de

1943, que faz uma recepção à distância, além da boa produção do livro, o texto é breve e erudito

e as fotografias de ótima qualidade, tanto em relação à imagem como em relação à reprodução.

do pré-guerra na Suíça, Tchecoslováquia ou Suécia, pois acreditam que esta produção faz parte

os reflexos da luz solar e do calor e contribui para a evolução do movimento lançado na Europa 

e na América, antes da 1a Guerra.54 Veremos como esta matriz de leitura se apresenta nas

publicações, e eles decidem falar sobre o tema “uma nova monumentalidade” como proposta 

para a arquitetura moderna do pós-guerra. Este convite dará origem ao texto elaborado em 

conjunto pelos trés, “Nove pontos sobre monumentalidade" (1943), sistematizando o

Observou também que os edifícios modernos da arquitetura brasileira representam a nova e 

local variação do Modernismo, sendo até mesmo mais significantes que os edifícios modernos

5-7, a 
33-7, 194' 
lavalcar

Neste ambiente de questionamentos e procura de novas propostas para a arquitetura 

do pós guerra, ocorre a recepção do Brazil Builds nos Estados Unidos.

Veremos agora como ocorre a recepção desta exposição nas revistas européias53 e 

entre elas os números especiais das revistas The Studio (1943), The Architectural Review (1944) 

e LArchitecture d'Aujourd'hui (1947).

ímeyer
Rudofsky.
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pensamento de um historiador da arte e arquitetura, de um pintor e um arquiteto urbanista sobre 

a arquitetura moderna.52

52 Ver OCKMAN, Joan. (1997). 'Los anos de la guerra: Nueva York, Nueva Monumentalidad'. In Costa, 
Xavier, and Guido Hartray. (Org). Sert. Arquitecte a Nova York. Barcelona: MACBA. p. 25
53 Summerson, John: The Brazilian contribution. Architectural Review , Vol. 93(557): 134-135, maio, 1943; 
Howard Robertson: Building in Strong Sunlight. Architect And Building News (16): 43-6, 1943; Brazil Builds. 
Riba Journal. V.50 (7): 155-8, maio, 1943; Bryan Holme: New York Commentary: Brazil Builds. The Studio. 
28-9, jul 1943; Special Brazilian Issue.The Studio, vol.126 (607), out. 1943; News. From An Architecfs 
Commonplace Book. Coloured Sketch of Rio. ( Brazil Builds, by Philip L. Goodwin. The Museum of Modern 
Art. New York, 1943). Architecfs Journal Vol 98 (2551):437, 16 de dezembro, 1943; AstragaPs Notes and 
Topics. Brazil Builds. The Old and the New in Brazil. The Architecfs Journal Vol. 98 (2551):440-442, 16 de 
dezembro, 1943; Brazilian Press Association, Rio de Janeiro. Marcelo e Milron Roberto Vol. 98 
(2551):447-450, 16 de dezembro, 1943; Brazil Architectural Review (95):58-84, mar. 1944, Número 
Especial; Day Nursery in Rio: Oscar Niemeyer. Architectural Review 106-7, abril, 1944; J. Sousa-Leão: 
Portuguese Tiles in Brazilian Architecture. Burlington Magazine abril, p.83-7, 1944; Social Centre, 
Pampulha: Oscar Niemeyer. Architectural Review 118-24, maio, 1944; Cavalcanti House and Nierr 
House: Oscar Niemeyer. Architectural Review 130-4, maio, 1944; House at São Paulo: Bernard Ri 
Architectural Review 157-62, jun. 1944; House at São Paulo: Bernard Rudofsky. Architectural Review 
novembro, 1944; Lipchitz, Jacques. Brazilian Prometheus. Architectural Review (576):186 -187, dez., 1944; 
Calsalt, J. H. Le brise-soleil. L Architecture d‘Aujourd’hui (13) set. 1945; Joaquim Cardozo: Rebirth of the 
azulejo. Architectural Review. vol. 100(600): 178-82, dez. 1946; Patio House at Sao Paulo, Brazil. Bernard 
Rudofsky. Architects’ Journal, v. 106, p. 59-61, 17Jul. 1947; Bloc, André. Amérique Latine. L Architecture 
d'Aujourd'hui Ano 18(10):1-2, mar. 1947; Architecture au Brésil. LArchitecture d’Aujourd'hui (13/4): 1-119, 
set. 1947, Número Especial;
54 GOODWIN, Philip. L. (1943). Brazil Builds - Architecture New and Old 1652 - 1942. New York, The 
Museum of Modern Art. p.103
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das aspirações sociais e políticas do povo brasileiro. Chama a atenção para o seguinte fato: o 

Brazil Builds incluiu o Brasil entre os países “pioneiros" da arquitetura moderna.

Ao mesmo tempo, a Architectural Review (AR) de maio de 1943 publica uma resenha de 
John Summerson55 sobre o livro de Goodwin, Brazil Builds, intitulada “ The Brazilian 

contríbution". Summerson elogia o texto de Goodwin e as fotografias de Kidder Smith e diz que 

Le Corbusier conquistou o Brasil ao trabalhar como consultor do edifício do Ministério de 

Educação no Rio A resenha necessariamente passa por uma análise da arquitetura brasileira 

feita através das fotos de Kidder Smith e das informações apresentadas no livro. As duas 

revistas fazem uma recepção à distância onde todo o conhecimento se dá através de leituras de 

texto e de fotos O autor comenta que sua análise depende da veracidade das fotos.

Ao analisar a arquitetura brasileira através deste material, faz uma comparação entre as 

circunstâncias em que a arquitetura moderna se dá na Inglaterra e no Brasil, e chega à 

conclusão que na Inglaterra ela é representada por uma arquitetura privada e no Brasil ela chega 

ao edifício público, um Ministério moderno, destacando o apoio do governo para o 

desenvolvimento desta arquitetura.

E se questiona por que isto ocorre no Brasil, por que os edifícios modernos "brotaram 

rápidamente e naturalmente no Brasil? A resposta é o clima ou a tradição? Provavelmente o 

clima " Segundo o autor, o clima dá origem à fantasia do funcionalismo que sucedeu 

naturalmente à fantasia do Barroco, mas a essência está no tipo de Barroco e no tipo de 

funcionalismo de Le Corbusier. Defende assim uma arquitetura que é aceita como brasileira, pois 

se adapta ao local e desenvolve características particulares.

As fotos escolhidas pela revista para ilustrar a resenha justificam o título do livro: Brazil 

Builds: Architecture New and Old. 1652-1942. Como diz a legenda, “A National Variety of an 

International Style”, as imagens apresentam tanto a arquitetura brasileira colonial e barroca como 

a moderna. Entre as fotos apresentadas, o autor destaca o projeto do Ministério de Educação e 

Saúde e a fotografia colorida do interior da Igreja de Salvador, mostrando o maravilhoso 

ornamento todo retorcido em ouro, ressaltando assim as particularidades da fantasia do barroco 

e do moderno. John Summerson considerou também o desenvolvimento desta arquitetura em 

relação ao apoio recebido no país.

55 John Summerson (1904-1992) 
ensinando simultaneamente Histc 
Faculdade de Birkbeck, Universidade de 
The Pelican History of Art e Linguagem Clássica da Arquitetura, que foi traduzido para o portuç 
Manins Fontes.

) foi curador do Museu John Soane em Londres por quase quarenta anos, 
tória da Arquitetura na Architectural Association em Londres e na

le Londres. Publicou Architecture in Britain 1530-1830 para série
jguês pela
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A The Architects’ Journal56 publica em 16 de dezembro de 1943, com o titulo “Coloured 

sketch of Rio", um trecho da "Introdução II” do livro Brazil Builds, de Goodwin (página 97), 

referente à arquitetura moderna. O texto fala sobre os apartamentos do Rio de Janeiro que estão 

voltados para o mar, para a vista e a brisa marinhas, estabelecendo uma relação entre o interior 

e o exterior e demonstrando um “bom gosto" nas cores usadas e na falta de ornamentos, 

fazendo uma comparação com os edifícios de Nova York.

No mesmo periódico, entre a página 440 e 441, na coluna intitulada “Astragars Notes 

and Topics", assinada por Astragal, a revista publica também algumas notas sobre o livro Brazil 

Builds57, fazendo uma critica à arquitetura moderna brasileira em relação ao detalhe 

arquitetônico e comparando-o com os países Escandinavos, onde os visitantes podem se 

deleitar com a precisão excelente e incisiva do detalhe arquitetónico.

Trata-se de uma recepção á distância e é a primeira critica negativa feita sobre o livro e 

a arquitetura moderna brasileira. O autor, com base na leitura do Brazil Builds, fala que o 

detalhamento refinado não faz parte das contribuições que o Brasil traz à arquitetura moderna, e 

critica os comentários vagos e a falta de plantas e cortes nas apresentações das obras. Apesar 

disto, classifica-o como um livro considerável e excitante. Elogia a riqueza da arquitetura antiga 

e, quanto à moderna, destaca a qualidade das fotografias de Kidder-Smith, dizendo encontrar 

edifícios maravilhosos como o MES, admiráveis, ou de mero pastiche, e diz que em quase todos 

os projetos o “detalhamento é pobre".

Para terminar, afirma, “entretanto, o detalhe não é tudo, e não podemos esperar que de 

uma hora para outra todos os estudantes incorporem, em seus estudos de projeto para 

escritórios, o brise-soleil. E diz: “esperamos que os arquitetos do Alaska e de Cathay não 

comecem a copiar a La Ville Radieuse."

Mais uma vez, a fotografia complementa o que diz o texto, mostrando o que interessou 

mais ao autor, e anuncia que uma exposição de edifícios brasileiros deve ser apresentada no 

pais no próximo mês de março58. São publicadas três fotos do livro em análise: a fachada de 

vidro com os brise-soleil do MES e, com a chamada The old and the new in Brazil, a fachada da 

Igreja da Terceira Ordem de São Francisco (1703) e um detalhe da fachada do Instituto Vital 

Brazil (1942).

Ainda no mesmo número, a revista publica outro edifício que fez parte do Brazil Builds, a 

Associação Brasileira de Imprensa (A.B.I.), dos Irmãos Roberto, no Rio de Janeiro59, com uma

The ArchitectsJournal é uma revista semanal publicada em Londres desde 1910 com titulo Architects 
and Builders Journal que, a partir de 1919, passa por uma variação entre Architects' Journal e Architectural 
Enginee. The Architecfs Journal é publicada, como a AR, pela The Architectural Press, e em alguns 
períodos os editores são os mesmos.

7 Astragal's Notes and Topics. Brazil Builds. The Old and the New in Brazil. Vol. 98(2551 ):440-442, 16 de 
dezembro.
58 Não encontramos nas revistas nenhuma confirmação de que esta exposição tenha ocorhdo. 
'9 Este edifício foi publicado anteriormente na Architectural Record, dezembro, 1940, págs. 73-79; 
Architectural Record, janeiro, 1943, pág. 49 Bryan Holme: New York Commentary: Brazil Builds. The Studio,
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. 1943; Boavista, Paulo T. Modern architecture. The Studio. vol.126 (607): 121-9, oct. 1943 
Eilian Issue.

documentação bem mais detalhada que a apresentada na publicação do Brazil Builds, com onze 

fotos de Kidder-Smith, plantas e detalhes60

O editorial destaca que pouco se sabia sobre a arquitetura moderna brasileira em outros 

países até que o MoMA publicou Brazil Builds, no início de 1943. Repete-se a mesma matriz de 

leitura sobre os textos de Goodwin e as fotografias de Kidder Smith, dizendo que o livro mostra o 

avanço da arquitetura contemporânea do Brasil, e que apesar de influenciada principalmente 

pelo projeto europeu moderno, especialmente o de Le Corbusier, acrescentou uma contribuição 

original, para o controle do calor e da luz solar, nas superfícies de vidro, por meio das grelhas 

externas.

Os irmãos Roberto, arquitetos deste edifício, elaboraram o projeto em 1936, antes da 

vinda de Le Corbusier para o MES, e sua construção é de 1938, antes da conclusão deste. 

Embora não tenham tido um contato direto com Le Corbusier em suas vindas ao Brasil, pode-se 

notar a presença das teorias do mestre neste projeto.

Ricamente ilustrado, o artigo fala do brise-soleil, lâminas verticais fixas na diagonal de 

concreto, soluções funcionais que criam um efeito estético e dramático na fachada, e destaca a 

originalidade deste edifício - o primeiro no mundo com estas características.

Com uma narrativa detalhada dos materiais utilizados, das técnicas construtivas, dos 

espaços internos e da plástica do volume em relação à cidade, através das fotos de Kidder- 

Smith e dos desenhos, percebe-se a intenção da revista em trabalhar as características 

modernas presentes nestas fotos. As duas primeiras fotos destacam o bloco maciço marcado 

pelo jogo dos brise-soleil e sua relação com os edifícios vizinhos.

A última foto mostra o terraço jardim em relação à paisagem, e o texto apresenta o 

jardim que impede que o calor do sol chegue até o teto plano de concreto, prevenindo contra as 

rachaduras e funcionando como um impermeabilizante. Outras questões técnicas também são 

destacadas, com um detalhe que mostra o sistema do brise-soleil.

A The Architects' Journal' é editada, como a AR em Londres, pela Architectural Press, e 

ambas tem o mesmo editor executivo, H. de C. Hastings. Trata-se de uma revista semanal 

voltada especialmente para "o progresso na arquitetura moderna’', à qual dedica uma série de 

iniciativas, como serviços de informações, concursos, exposições, etc. Sustenta o conceito de 

modernidade, defendendo o uso de novos materiais e tecnologias, buscando conduzir a um 

universo de edifícios estandardizados por linguagens e técnicas “modernas". Podemos dizer que 

esta posição justifica a abordagem anterior em relação à arquitetura brasileira.

(?): 28-9, jul.
Special Brazil—..
60 Este material também será apresentado na AR de março 1944, número especial sobre o Brasil, as duas 
revistas são publicadas pela mesma editora Architectural Press, Londres.

Ver: ZUCCONI, Guido. (1981). Le riviste tecniche delia costruzione: una bibliografia ragionata Rassegna 
(5):78-89, janeiro
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Pode-se dizer que os periódicos ingleses de arquitetura, com uma "recepção ã distância” 

da exposição Brazil Builds e da arquitetura brasileira, tendo apenas a publicação como meio de 

informação, também confirmaram os aspectos particulares dos edifícios brasileiros, concordaram 

que o Brazil Builds foi muito bem produzido e ilustrado e seguem a matriz de leitura já 

estabelecida por Goodwin, com exceção do artigo de Astragal na AJ de dezembro de 1943.

O material apresentado pelas revistas inglesas The Studio, outubro de 1943 e pela 

Architectural Review, março de 1944 será analisado a seguir no contexto dos números especiais.

Também em 1944, a revista Burlington Magazine, Vol. 84, n°493, de abril publica um 

texto de J De Sousa-Leão, "Portuguese Tiles in Brazilian Architecture", uma recepção local, 

dizendo que Goodwin em seu livro Brazil Builds destaca o uso criativo do azulejo como uma das 

caracteristicas especiais da arquitetura moderna no Brasil, dando como exemplo o MES com os 

painéis de Portinari

Na França, a arquitetura apresentada no Brazil Builds irá aparecer primeiro na 

Tecniques et Architecture (T&A)62 de julho/agosto de 1944 A revista é dirigida por Georges 

Massé e possui um conselho de redação anónimo presidido por Auguste Perret. Entre 1943 e 

1947, apresenta vários artigos sobre a arquitetura brasileira. Em dezembro de 1941, Georges 

Massé viaja para o Brasil, pais de origem de sua esposa, permanecendo até setembro de 1946, 

pois a guerra e outras dificuldades o impedirão de retornar antes à França. A Sra. Vieilleville 

assume a gerência da T&A e André Hermant a direção técnica. Em 1946, no n° 7/8, um dos 

temas trabalhados será “Architecture a L’Étranger”, e os países apresentados são: Brasil, Japão 

e Finlândia. Entre os projetos publicados pelo Brazil Builds encontramos o Instituto Sedes 

Sapientiae. de Rino Levi.

A revista L Architecture d'Aujourd'hui, como já vimos no 2o capítulo, suspende sua 

publicação entre 1940 e 1945 em função da 2a Guerra Mundial e retorna em maio de 1945 Na 

edição de setembro/outubro de 1945, o Brasil está presente em um artigo de Calsalt63, “Le Brise- 

soleil", onde o autor apresenta vários tipos de brise-soleil com desenhos e trés fotos: do edifício 

ABI, de Marcelo e Milton Roberto; da maquete de arranha-céu para Argel, de Le Corbusier e P. 

Jeanneret e o edifício do MES, Rio de Janeiro, de Costa Niemeyer, Reidy, Leão, Moreira, 

Vasconcelos e Le Corbusier como consultor. As fotos do ABI e do MES são as primeiras 

referências do Brazil Builds que aparecem na AA.

O artigo, além de apresentar a função de proteção do brise-soleil, chama a atenção para 

as expressões plásticas que este dispositivo pode gerar. A combinação dos diversos tipos de 

brise-soleil podem criar expressões de arquitetura bem diferentes umas das outras.

seges Massé em substituir; 
. pois é a revista que subs> 

fhui. (3):22-23, set.

uição à AA.
sstitui a AA.

ilo, a revista foi fundada em 1941 por Geot 
que este artigo aparece neste na T&A, f 

a brise-soleil". L‘Architecture d'Aujourd'h

62 Como vimos no 2° capitulo, 
Sendo assim, podemos dizer c
63 CALSALT, J. H. (1945). “Le
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Janeiro, referências à paisagem brasileira.

Na primeira página do primeiro número de 1947 da AA são publicadas mais fotos do 

Brazil Builds ilustrando o texto de Bloc, "Amerique Latine". Embora este texto apareça ilustrado 

com fotos do Brazil Builds, não trata deste assunto.

Em janeiro de 1947, será publicado o primeiro número da edição em língua espanhola 

da AA em Buenos Aires. Esta edição era preparada a partir do material da edição francesa 

enviado para Buenos Aires, onde era impresso com o titulo Arquitecture de Hoy. Estas versões 

sul-americanas da AA foram editadas mensalmente por Guillermo Kraft entre 1947 e 1948, e 

continham a tradução quase integral dos números franceses da AA, com o acréscimo de 

algumas páginas latino-americanas no final Neste primeiro número, nestas páginas dedicadas à 

América Latina encontra-se um artigo sobre a Igreja da Pampulha, de Oscar Niemeyer. Estas 

edições foram suspensas em razão de problemas financeiros entre o editor argentino e Bloc.

É em razão do inicio destas edições espanholas que Bloc escreve o artigo “Amerique 

Latine", que aparece no número 10, de março de 1947, somente para comunicar o fato e 

apresentar a América Latina aos leitores europeus. Busca assim as fontes de que dispunha para 

ilustrar a arquitetura brasileira.

O artigo apresenta seis fotos do Brazil Builds, mostrando o MES, o ABI, um edifício de 

habitação coletiva e a Obra do Berço no Rio de Janeiro, o Sedes Sapientiae em São Paulo e a 

Torre d'água em Olinda, além de seis fotos de arquitetura moderna de outros países da América 

do Sul

A arquitetura do Brazil Builds será analisada pela revista francesa L‘Architecture 

d'Aujourd'hui em setembro de 1947, no número especial dedicado ao Brasil. Este número 

também será analisado a seguir.

Na Itália, a Domus, dirigida por Gio Ponti, publica um artigo do arquiteto Luigi Cláudio 

Olivieri64, “Una nazione balza in testa all’architettura moderna” no quarto volume, de julho de 

1948.65 O editorial da revista apresenta o artigo “Brasile. Da Le Corbusier architetto alio 'stille Le 

Corbusier’", com três fotos já publicadas no Brazil Builds, uma fachada barroca da Igreja São 

Francisco de Assis de Salvador, uma fachada moderna do MES e uma floresta do Rio de

Gregori
i artigo sobre o Ministério de Educação 
Jrasil: Architettura Moderna al Brasile: G

> Pagani. “Due ville in Brasile": “La casa dell’architetto 
'architetto Rino Levi", São Paulo. Domus (222): 2-9,

; arquitetos haviam estado na Itália ): "Casetta a San Paolo 
r):10-11, fev. 1946

64 Luigi Cláudio faz um projeto para uma casa em São Paulo que é publicado na Domus anterior. Casetta a 
S.Paolo. Costruzione delfarch. L.C. Olivieri. Domus (227):10-11, 1948. Olivieri irá publicar mais dois artigos 
na Domus sobre Calabi: Casa a San Paolo di Daniele Calabi.(232): 6-7, jan.; Gusto del sottile. Daniele 
Calabi. (233): 8-9, fev
65 A revista Werk, no mesmo ano e mês, também publica um < 
Saúde. Anteriormente, a Domus já havia publicado sobre o Br 
Warchavchik. Domus (64): 177, abril, 1933; Cario 
Álvaro Vital Brasil, Rio de Janeiro”, “La casa dell'« 
setembro, 1947 ( Alguns meses antes, os dois ; 
del Brasile. Luigi Cláudio Olivieri”. Domus (227)
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Percebe-se, a partir destas análises, que os temas levantados por Goodwin sobre a 

contribuição do Brasil ao movimento moderno, assim como as fotografias de Kidder Smitht 

constituem uma matriz de recepção que se repete em quase todas as revistas, formando um 

modelo que também será assimilado pela historiografia. As fotos de Kidder Smith tornam-se as 

principais fontes desta recepção à distância.

A revista define estas expressões da arquitetura brasileira como “folclore", considerando 

que o Brasil adotou a arquitetura moderna européia que nasceu erudita e polêmica e a tornou 

popular e oficial.

Nas duas páginas seguintes é publicado o texto de Olivieri, citado acima, e mais 

algumas fotos do livro Brazil Builds: Associação Brasileira de Imprensa (ABI), Irmãos Roberto, 

Rio de Janeiro; Piscina da Escola Normal, Salvador; Estação para Hidroaviões, Rio de Janeiro, 

Atílio Corrêa Lima; Instituto Vital Brazil, A. Vital Brazil e Ademar Marinho; detalhe do Cassino da 

Pampulha, Oscar Niemeyer; late Clube da Pampulha, Oscar Niemeyer, detalhe da Obra do 

Berço, Oscar Niemeyer, Rio de janeiro e fotos dos arquitetos: Oscar Niemeyer, Irmãos Roberto, 

Álvaro Vital Brazil e Bernardo Rudofsky, o qual não é citado no texto e nem com fotos de sua 

obra.

Olivieri desenvolve uma recepção à distância e segue a matriz de leitura já realizada por 

Goodwin, por Sacheverell Sitwell em seu artigo “The Brazilian Style” e por Kidder Smith, 

"Architects and Modern Scene” no número especial sobre o Brasil da AR (1944) e por, 

Alexandre Persitz, na apresentação “L'Architecture au Brésil”, do número especial da AA (1947) 

sobre o Brasil, os quais serão analisados neste capítulo.

O artigo deixa claro que o que mais impressiona os europeus é o fato de um país que ; 

não participou da formação das bases da arquitetura moderna, que não esteve presente no 

desenvolvimento das experiências sucessivas que levaram a uma proposta mas maturada, 

acolhe esta experiência européia já pronta, e, diferente dos europeus que não conseguiram 

desenvolvê-la plenamente, aplica-a em suas realizações. Assim, o ideal europeu vai se 

concretizar em uma nação com um contexto diferente do imaginado por eles, e os arquitetos 

brasileiros criam adaptações para este novo contexto. Existe um texto de Lucio Costa que retrata 

bem este sentimento:

(...) o que está em jogo e aguça a curiosidade perplexa dos arquitetos e críticos de artes europeus 

e americanos, não é propriamente saber quando, nem como ou por quem a nova concepção arquitetônica 

foi trazida para o nosso pais, mas sim por que motivo, enquanto por toda parte a arquitetura nova 

conservou-se mais ou menos limitada às formulas do conhecido ramerrão, ela irrompeu aqui, bruscamente, 

cerca de doze anos depois de haver sido experimentada pela primeira vez sem maiores consequências, 
com tamanha graça e segurança de si, com feição tão peculiar e tão desusado e desconcertante vigor? 66

66 COSTA L. (1948). Depoimento. In Lucio Costa: Registro de uma Vivência. - São Paulo: Empresa das 
Artes, 1995, p. 198
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NÚMEROS ESPECIAIS

J VARCHiUCTURE ^JOUROwd

THE STUDIO - SPECIAL BRAZILIAN ISSUE - OUTUBRO DE 1943

, Guido. ( 
knno III (5)

Segundo Zucconi,1 The Studio é uma das revistas guardiãs da tradição inglesa, a 

tradição das cottages suburbanas e country houses do Domestic Style. Representa uma 

tendência da produção da arquitetura do entre guerras ligada as técnicas e aos cânones 

expressivos do movimento Arts and Crafts, a casa de campo tradicional.

Este número foi editado por Geoffrey Holme, com introdução do Embaixador Brasileiro 

em Londres, Dr. J. J. Moniz de Aragão, e traz artigos sobre: Pintura Brasileira, Paschoal Carlos 

Magno; Arquitetura Colonial Brasileira, Joaquim de Sousa-Leão; Manifestações da Arte na 

Arqueologia Brasileira, Prof. Angyone Costa; Arquitetura Moderna, Paulo T. Boavista; Esculturas 

Brasileiras, A. C. Callado e alguns artigos sem autoria sobre Danças Brasileiras, Bonecas 

Brasileiras, Rendas Brasileiras feitas a mão e, no final, apresenta cinco cartões postais de 

cidades brasileiras mencionadas na revista: Rio de janeiro, Ouro Preto, Bahia, Recife e São 

Paulo.

(1981). Le Riviste tecniche delia costruzione: una bibliografia ragionata. Inghilterra. 
[5): 81, janeiro.

1 ZUCCONI, 
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Fig. 20. Capas dos números especiais sobre o Brasil, The Studio (outubro de 1943), The ArchitecturalReview 
(março de 1944), L Architecture dAujourdhui (setembro 1947), L Architecture d’Aujourd'hui (agosto de 1952)

I architectire jaBjoaríliii

Dos primeiros números especiais dedicados ao Brasil, podemos destacar: no ano de 

1943, as revistas Architectural Record em janeiro e The Studio em outubro; no ano de 1944, a 

revista The Architectural Review em março; e no ano de 1947 as revistas Progressive 

Architecture em abril, L'Architecture d'Aujourd'hui, setembro, e The Architectural Forum, 

em novembro.
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A revista agradece a preparação deste número especial sobre o Brasil ao Embaixador 

Brasileiro em Londres, Dr. J. J. Moniz de Aragão e ao Embaixador Brasileiro em Washington, 

D.C., pelas ilustrações sobre a arquitetura moderna no Brasil; a Paschoal Carlos Magno. 

Agradecem também as contribuições e traduções de F. Acquarone e A. De Queiroz Vieira do Rio 

de Janeiro, pela publicação de “Primores da Pintura no Brasil"; ao MOMA, N.Y. pela publicação 

de “Travei in Brazil" e H. Oliveira, pela publicação de “This is Rio”, e a Geo. Philips & Sons, Ltd., 

pelo mapa usado na capa deste número, (fig. 20)

Pelo texto introdutório do Embaixador Brasileiro em Londres e pelos autores dos artigos 

podemos dizer que se trata de uma publicação com o apoio do governo brasileiro, feita por 

brasileiros para estrangeiros. Trata-se, assim, de uma recepção local.

Não existe um texto editorial apresentando o tema da revista e, na página do sumário, o 

editor diz que está sempre disposto a considerar propostas de contribuições enviadas ao 

editorial da revista, aconselhando que sejam enviadas junto com uma carta descrevendo a 

natureza da contribuição proposta, acompanhada, se possível, por fotografias das ilustrações 

sugeridas.

Acredita-se que esta publicação é mais uma das muitas geradas a partir da exposição e 

publicação Brazil Builds pelo MoMA de Nova York, no início deste mesmo ano e patrocinada 

pelo governo brasileiro, introduzindo aos leitores a cultura brasileira para uma futura exposição 

em Londres do Brazil Builds que não acontece.

Para nossa pesquisa interessa analisar o artigo de Paulo T. Boavista2, “Modern 

Architecture", que inicia com uma citação de J. M. Richards de seu livro An Introduction to 

Modern Architecture: “Arquitetura Moderna (...) o trabalho daqueles que entendem que a 

arquitetura é uma arte social ligada à vida de quem a usa, não um exercício acadêmico em 

ornamento aplicado”3.

Buscando esta citação, o autor se refere ao termo “arquitetura moderna" não como uma 

arquitetura contemporânea mas como um significado particular que define um tipo novo de 

arquitetura que vinha se desenvolvendo no início do século 20 como uma contribuição própria 

deste século para a área.

Com esta definição, Boavista justifica o uso do termo “arquitetura moderna" para definir 

a arquitetura brasileira que será apresentada.

Confirma a tese já apresentada por Goodwin, de que a contribuição do Brasil à 

arquitetura modema está na sua criatividade em resolver cada problema explorando ao máximo 

as vantagens dos materiais e das condições naturais, uma arquitetura que se adaptada ao país 

utilizando as técnicas e os materiais disponíveis.

2 Paulo Teixeira Boavista formou-se em Engenharia Civil em 1937, na Escola Nacional de Engenharia do 
Rio de Janeiro e em Ciências Política e Económica em Oxford, em 1942.
3 RICHARDS, J. M. (1940). An introduction to Modern Architecture, Penguin Books Limited, England, p. 1", 
Modern Architecture (...) the work of those people who understand that architecture is a social art related to 
the life of the people it serves, not an academic exercise in applied omament”.
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Segundo Boavista, em sua luta contra o clima, o homem até agora chegou a ótimos 
resultados para se proteger do frio. Os arquitetos brasileiros estariam assim mostrando o que foi 
feito no Brasil no campo da arquitetura para resolver o problema da luz e do calor excessivo. E 
ressalta que, embora as realizações da arquitetura modema no Brasil fossem inspiradas por 
ideias estrangeiras, se desenvolveu a serviço de soluções para os problemas do próprio pais. 
Desde o inicio, o que o autor quer provar é que a arquitetura que se desenvolve no Brasil nesta 
época está de acordo com as definições contemporâneas do critico inglês Richards para 
“arquitetura moderna", assim como tem o mérito de contribuir para o seu desenvolvimento.

Como já foi salientado por outros autores, também chama a atenção para a 
predominância do concreto armado na arquitetura brasileira devido às vantagens técnicas e 
económicas em relação a estrutura de aço que, para o Brasil, seria muito mais dispendiosa.

O autor justifica também que os edifícios apresentados são apenas alguns dos exemplos 
da ampla arquitetura moderna no Brasil, pois muitas realizações de arquitetos importantes foram 
omitidas por falta de espaço e de dados disponíveis.

Na realidade, o material utilizado é uma parte do que fora apresentado na exposição e | 
publicação do MoMA. Sem que o autor faça qualquer referência a este fato, são utilizadas as 
mesma fotos realizadas por Kidder Smith para o Brazil Builds.

A importância deste número especial da revista The Studio está no fato de ser a primeira 
a trazer a arquitetura moderna apresentada no Brazil Builds para a Europa, a qual terá uma 
recepção maior em The Architectural Review (1944) e em L'Architecture d'Aujourd'hui (1947), 
revistas de maior difusão que trabalharemos a seguir.

A capa deste número especial sobre o Brasil mostra, segundo o editorial, “o mais 
celebrado de todos os espetáculos do Brasil, a baía do Rio, que fornece um cenário teatral para 
a capital do pais, e é um presente da natureza para os fotógrafos”. Esta foto de Kidder Smith faz 
parte da exposição e publicação Brazil Builds realizada pelo Museu de Arte Moderna de Nova 
York em 1943. Como já vimos, Kidder Smith, participou, junto com Philip L. Goodwin, da 
Comissão de Arquitetura organizada pelo MoMA e pelo Instituto Norte-Americano de Arquitetos, 
que veio ao Brasil em 1942 para colher material sobre a arquitetura brasileira como uma das 
estratégias de “boa vizinhança”.

Assim como Brazil Builds, este número especial de The Architectural Review também é 
resultado desta pesquisa, A revista, ao escolher esta imagem para ilustrar a capa, duplicando^a 
dimensão da foto já publicada em Brazil Builds, ressalta também uma das características da 
arquitetura brasileira que será trabalhada pela mesma, a^sua relação com a paisagem.
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Ao observarmos esta foto, em sua posição real (horizontal), a beleza da paisagem 

natural está em evidência, mas a arquitetura também está presente no edifício que desponta no 

lado esquerdo da foto e nas sombras projetadas na areia da praia, mostrando a relação 

existente entre a cidade que se constrói e sua paisagem natural.

A revista chama atenção para as palavras de Winston Churchill, Primeiro Ministro 

Britânico (1940-1945/1951-1955) que dirigia a Grã-Bretanha durante a 2a Guerra Mundial, o qual 

dizia que a guerra traria novas ordens e uma reorganização da “Balança de Poder", e que uma 

das forças novas a ser avaliada seria o Brasil, com mais de quarenta milhões de habitantes, e 

mais de três milhões de metros quadrados de território, maior do que os Estados Unidos.

Segundo o editorial, o fato do Brasil produzir “de repente" uma arquitetura nova, dando origem a 

uma Exposição de Arquitetura Brasileira que primeiro foi apresentada no MoMA de Nova York e 

que na época estava para ser inaugurada em Londres4 deu origem a este número especial de 

The Architectural Review.

O Brasil será introduzido com o artigo "Brazil: The Backgrouncf' de J. de Sousa-Leão5, 

Conselheiro da Embaixada Brasileira em Londres, que faz uma descrição rápida sobre a história

de 
liana na

sartamento de 
s exposição Brazil 
3l Institute of

}uivo do MoMA, no Depai
5 que comprove a ida da

Jounal ofthe Royal
• foi encontrado nenhuma chamada

grande autoridade na Inglaterra sobre o Barroco, trata da história da arquitetura brasileira, e é 

acompanhado do artigo "The Architects and the Modern Scene", 7de G. E. Kidder Smith, sobre o

brasileira e as características do pais sob a perspectiva de quem o sobrevoa. O artigo seguinte, 

“The Brazilian Style", de Sacheverell Sitwell6, escritor inglês considerado pelo editorial como

4 Segundo, Anna Beatriz Galvão, em sua pesquisa realizada no arqi 
Circulação das Exposições, não foi encontrado nenhum documento 
Builds para Londres. Em pesquisa realizada pela autora nos periódicos, 
Brrtish Architects (RIBA Jounal), e no Architects’ Journal, também não fo 
para esta exposição nesta época.
5 Historiador e notável colecionador de Arte Colonial, nascido em 1897 em Pernambuco, foi membro do \ 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, escreveu sobre a história do Brasil. Em 1937 escreveu “Frans 
Post: seus quadros brasileiros", notas sobre o pintor e sua obra. Em 1942 escreveu “Palácio Itamaraty: | 
resenha histórica e guia descritivo". Rio de Janeiro : Ministério das Relações Exteriores. E como vimos 1 
anteriormente o artigo 'Brazilian Colonial Architecture' na revista The Studio de outubro de 1943. Em abril i 
de 1944 será publicado o artigo 'Portuguese tiles in brazilian architecture’, Burlington Magazine.
6 Sacheverell Sitwell, nasceu em 1897 em Scarborough, Inglaterra e morreu em 1988 na vizinhança d 
Towcester, Northamptonshire. Critico de arte representante do modernismo e da pintura Barroca Italií 
Inglaterra, foi considerado a maior autoridade em Barroco na Inglaterra. Frequentou a Faculdade de Eton, 
Balliol e a Universidade de Oxford. Começou a escrever poemas com dezessete anos, continuando até o 
final da vida. Em 1919 organizou com seu irmão, Osbert, uma Exposição de Arte Moderna Francesa na 
Galeria Mansard no Heal’s. A mostra introduziu Pablo Picasso e Amedeo Modigliani ao público da inglês e, 
foi elogiada por muitos críticos modernistas, incluindo Roger Fry. Publicou Southern Baroque Art: a Study of 
Painting, Architecture and Music in Italy and Spain of the 17th & 18th Centuries (1924), cujo tom literário 
deu-lhe uma reputação como escritor, além de historiador da arte; German Baroque Art and British 
Architects and Craftsmen (1927); The Gothick North: a Study of Mediaeval Life, Art, and Thought (1929), 
Spanish Baroque Art, with Buildings in Portugal, México, and Other Colonies (1931). Escreveu também 
biografias de diversos compositores. Sitwell também fez parte da Sociedade de Magnasco uma fundação 
voltada á arte italiana dos séculos XVII e XVIII. Junto com Denis Mahon provocou um interesse pela Arte 
Barroca Italiana que tinha sido vista como decadente por muitas das instituições de arte Britânica. Em uma 
edição revisada de Southern Baroque Art, de 1967, foi incluído o Brasil e o México.
7 SMITH, G. E. Kidder. (1944). “Architects and the modern scene". The Architectural Review. Vol. 95 
(567):78-84, mar. N. Esp.
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8 Segundo Gerard Monnier, em palestra proferida na FAUUSP no 2° semestre de 2005.

“movimento moderno que floresceu assim de repente". Segundo o editorial, com exceção de 

duas ou três, todas as fotos apresentadas neste número são do próprio Kidder Smith.

Assim, a recepção da arquitetura brasileira na Architectural Review se dá em três 

categorias diferentes: a recepção local através de autor brasileiro que conhece o país, sua 

cultura e sua arquitetura; a recepção a distância, com um autor inglês que conhece o Brasil, sua 

cultura e arquitetura através dos livros e das imagens, e a recepção direta do autor americano, 

que veio ao Brasil para registrar a arquitetura brasileira e que portanto tomou contato in loco com ' 

esta produção.

Segundo Gerard Monnier8, o Brazil Builds é uma fonte de recepção a distância çja 

arquitetura moderna brasileira, pois ela existe através da imagem e do texto. E poderíamos até 

mesmo dizer que mais pela imagem que pelo texto. A circulação das imagens é muito maior.

Na AR, a recepção da arquitetura brasileira conta com o grande formato da revista, que 

explora as imagens do Brazil Builds apresentando esta arquitetura à Inglaterra e chamando a 

atenção dos arquitetos europeus em especial os ingleses através das imagens.

Tanto a capa da revista como as primeiras imagens apresentadas destacam, em grande 

dimensão, a paisagem brasileira como um “tema fantástico". A primeira destaca “a beleza natural 

do Rio de Janeiro" e a segunda as estalagmites como marcos das retiradas de terra para a 

abertura da estrada para Belo Horizonte, ambas apresentadas na publicação e exposição Brazil 

Builds.

Como já vimos no primeiro capitulo, nesta época a revista é editada por Pevsner, pois 

Richards se ausentara de sua redação entre 1942 e início de 1946. Pevsner dá continuidade ao 

trabalho já desenvolvido desde 1937, uma série de documentações e análises do Movimento 

Moderno, como também a sua leitura de existir uma linha contínua do movimento Arts and Crafís 

ao Movimento Moderno ampliando, e aprofundando os estudos teóricos e históricos. A tese de 

seu livro de 1936, “Pioneers ofthe Modern Movement from William Morris to Walter Gropius", era 

que as raízes do Movimento Moderno estavam na tradição inglesa.

É dentro deste quadro que se insere o número especial sobre a arquitetura brasileira, 

dando destaque tanto para a arquitetura antiga como para a arquitetura moderna apresentada na 

exposição Brazil Builds e que poderá então ser vista pelos ingleses.

Para a revista as variações da natureza no Brasil compõem um tema fantástico. 

“Nenhum pintor poderia conceber os contrastes dramáticos da atual paisagem brasileira", e 

assim a revista explora ao máximo as fotos de Kidder Smith para passar essa realidade ao leitor.

O artigo de Sacheverell Sitwell, “The Brazilian Style," traz uma analise tanto da 

arquitetura antiga como da arquitetura moderna no Brasil. Para o autor,£ Brasil tem uma 

arquitetura antiga digna de sua história e “a melhor arquitetura moderna no mundo".
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Destaca que a ligação entre novo e antigo no Brasil ocorre a partir do clima e da 
paisagem, pois tanto os edifícios antigos como os modernos foram construídos em harmonia 
com o ambiente, e por conseguinte com a realidade. Para ele isto é o “genius loci, o espírito ou 
a contribuição da nação Brasileira”. Afirma que tanto a arquitetura moderna como a antiga tem 
características brasileiras, algo de novo que é desconhecido da maioria dos ingleses. A intenção 
do seu artigo é, ao apresentar essa arquitetura, apontar suas características particulares para 
que o leitor, ao olhar um edifício, saiba identificá-lo como brasileiro.

Para tanto, o historiador faz uma análise desde a arquitetura colonial até a arquitetura 
moderna, destacando as características singulares que a tomam uma arquitetura brasileira.

Mais uma vez a análise feita da moderna arquitetura no Brasil destaca a influência de Le 
Corbusier, e o autor dirá que a visita do arquiteto franco-suíço ao Brasil em 1936 marca 
verdadeiramente o início do movimento moderno no país. Enfatiza a exclusividade da arquitetura 
brasileira, antiga e nova, chamado de “Brazilian Style". Trabalha assim na mesma matriz de 
leitura já apresentada por Goodwin, a qual já levantamos anteriormente. As contribuições para a 
proteção contra o calor e a luz solar, com elementos vazados de concreto ou combogó e o bríse- 
soleil, que ele prefere usar à palavra em português, quebra-sol, por achar mais bonita, quente e 
mais tropical no som. Fala da relação da arquitetura com a paisagem e também irá destacar o 
MES como o edifício que apresenta a principal demonstração do uso desta nova invenção, o 
“quebra-sol”.

Destaca também as obras da Pampulha, de Oscar Niemeyer, o paisagismo de Burle 
Marx, as obras dos irmãos Roberto e de Corrêa Lima caracterizando-as como uma arquitetura 
moderna adaptada a novas propostas.

Em São Paulo, irá também dar destaque à originalidade dos pátios e jardins das casas 
projetadas por Rudofsky, os quais compara com os jardins japoneses.Goodwin havia relacionado 
as casas com pátio de Rudofsky com as casa com pátio romanas. E conclui dizendo que o Brasil 
tem uma forte escola nativa de arquitetos modernos, que se beneficiou com as visitas dos 
estrangeiros e dos exilados europeus e que sua produção deverá inspirar os europeus quando a 
guerra acabar.

Na sequência do texto de Sitwell, a revista apresenta uma relação dos edifícios 
modernos presentes no Brazil Builds por intermédio das mesmas fotos de Kidder Smith utilizadas 
nesta publicação, com pequenas variações e explorando o formato da revista em grande 
dimensão, onde a imagem torna-se mais importante que o texto. Como vimos no 2o capítulo, a 
revista procurava através da imagem criar uma realidade tridimensional dos edifícios na mente 
do leitor, explorando as dimensões da imagem para aproximar o leitor do objeto em estudo e 
contribuindo assim para a compreensão da realidade.

Os edifícios apresentados destacam os tipos de proteção solar que foram inventados e 
suas variações: o concreto vazado ou combogó e o quebra-sol, nos edifícios do ABI no Rio de
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9 LAMBERT, Jacques (1959) Os dois Brasis. Rio de Janeiro: INEP, Ministério da Educação e Cultura, 288 p 
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Janeiro e da Torre d'Água em Olinda, Pernambuco. As fotos destacam tanto a plástica destas 

fachadas como a sua relação com um entorno de construções antigas que, segundo a revista, 

são dois tipos que marcam bem uma produção brasileira. Através das fotos, a revista quer 

mostrar que mesmo sendo de linguagens diferentes uma arquitetura realça a outra.

Os sistemas de brise-soleil serão mostrados também nos edifícios da Estação de Barças 

e na Estação para Hidroaviões, ambos no Rio de Janeiro e do arquiteto Correia Lima; no 

Pavilhão de Nova York de Lucio Costa e Niemeyer; no Instituto Vital Brazil em Niterói, do 

arquiteto Vital Brazil e, por último, o MES no Rio dos arquitetos Lucio Costa, Oscar Niemeyer, 

Affonso Reidy, Carlos Leão, Jorge Moreira e Ernani Vasconcelos, com Le Corbusier como 

consultor.

Mas uma vez as fotos do Brazil Builds são exploradas em dimensão maior, dando 

destaque para os bríses-soleil.

A revista retoma os desenhos de Debret (FIG. 21) referente aos tipos de moradias 

primitivas que ele fez em suas viagens em 1820 ao Brasil, dizendo ser uma comparação 

apropriada para se fazer em relação a este edifício, que pôde ser descrito como um exemplo da 

“casa-árvore” mais desenvolvido tecnicamente no desenho. Acredita-se que esteja leitura esta 

ligada a Pevsner, editor da revista que em seus estudos de arquitetura moderna procura uma 

origem na tradição.

O texto de Kidder Smith, “The Architects and the Modern Scene", é um resumo das 

idéias de Goodwin publicadas no Brazil Builds, somado às informações que adquiriu no Brasil 

em 1942 em sua viagem para fotografar a arquitetura brasileira para este livro. Assim como 

Goodwin, Kidder Smith descreve a geografia do Brasil vista através do avião e faz uma pequena 

história do país, contada a partir de seu descobrimento e desenvolvimento como colónia 

portuguesa e a construção de sua arquitetura antiga.

Da mesma forma que Goodwin, Smith apresenta o pais a partir de sua geografia, 

quando dirá que, de todos os países do mundo, somente dois têm uma superfície superior à do 

Brasil, a China e a U.R.S.S., e que esse imenso país, maior que os U.S.A., apenas começara a 

explorar suas potencialidades diante das propostas do mundo moderno. “O Brasil é uma terra 

de contrastes e belezas extraordinárias”9

Sobrevoando o país descreve sua fronteira, a maior floresta do mundo, a Costa Atlântica 

com suas palmeiras, as montanhas de Minas Gerais, os picos recortados no Rio de Janeiro e o 

planalto paulista com sua industria nascente. Destaca a variação do clima das diversas regiões, 

as geadas no sul e na parte alta do país, o clima costeiro temperado com ventos constantes e a 

conjunção da temperatura e das chuvas abundantes, produzindo uma vegetação luxuriante.
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Repete assim a leitura de Goodwin, ao destacar as circunstâncias climáticas que geram 

uma arquitetura com a necessidade de resolver problemas de proteção contra os raios solares, 

chuvas bruscas intensas e uma ventilação orientada em relação aos ventos dominantes. As 

soluções dadas a esses problemas serão um dos motivos que despertarão a curiosidade dos 

arquitetos estrangeiros pela arquitetura moderna brasileira, e foi o motivo de sua viagem e a de 

Goodwin ao Brasil.

A partir da introdução de Goodwin10, constrói a história da arquitetura brasileira a partir 

de sua fundação em 1520, como colónia portuguesa até 1807. Os pioneiros haviam encontrado 

nas regiões costeiras um clima comparável àquele da pátria mãe, e as diferenças existentes não 

foram suficientes para os instigar em criar métodos de construção e uma arquitetura 

independente da metrópole.

Aponta na arquitetura brasileira características de uma arquitetura portuguesa - paredes 

espessas, tetos altos, assoalhos de pedras e muros revestidos de azulejos, transplantadas sem 

modificações sensíveis sobre o solo conquistado.

Apesar da existência de imensas florestas que se estendiam no interior do pais, a 

dificuldade de trazer a madeira para as obras das regiões colonizadas, e a predileção natural 

pela pedra, como material rico, fizeram com que a madeira nunca fosse considerada material 

essencial para a construção.

É destacada a influência do barroco português gerando exemplos na arquitetura 

brasileira, considerando-os mais belos aqueles encontrados em Ouro Preto.

Continua o texto repetindo as informações de Goodwin, destacando a vinda de artistas 

franceses no século XIX para o Brasil. Em primeiro lugar virá Lebreton, que, disseminando os 

ensinamentos de Percier e Fontaine, funda uma Escola de Belas Artes. Trabalharam com ele 

Debret, aluno de David, e o arquiteto Grandjean de Montigny.

No final do século XIX chegam ao Brasil os reflexos das principais tendências que se 

manifestam no mundo: o ecletismo, a Academia de Belas Artes. Esta arquitetura acadêmica 

resistirá por muito tempo dentro das novas escolas inspiradas por tendências européias.

Smith, depois de descrever o contexto geográfico e histórico do país, apresentará o 

contexto em que se constrói a arquitetura moderna no Brasil.

Segundo sua leitura, em 1930, coincidentemente com uma onda de prosperidade 

económica e um variável "boom” da construção, a escola moderna pôde enfim se impor. A 

especulação imobiliária no Rio e em São Paulo fizera nascer de um dia para o outro os novos 

arranha-céus, edifícios de apartamentos, bancos, administrações, que se elevam em um ritmo 

acelerado.
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Fala da jovem geração de arquitetos que aproveitaram essa conjuntura, da chance que o 

Brasil teve de ver afirmarem-se vários homens de talentos, muitos dos quais tiveram sua 

formação em escolas européias.

Destaca a personalidade e atuação de Costa, construída a partir de seus anos passados 

como crítico à Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, fala da atividade de Costa no Serviço do 

Património Artístico e Histórico Nacional e dos numerosos trabalhos para os quais é chamado 

como conselheiro.

Assim como Goodwin, salienta a influência de Le Corbusier em sua viagem ao Rio em 

1936 e suas primeiras sugestões ao edifício do Ministério de Educação, que considera de grande 

significância, mas acha contudo excessivo acreditar que Le Corbusier tenha deixado desenhos 

com propostas suscetíveis de serem cuidadosamente copiadas. Alerta para o fato de que, de 

todos os outros arquitetos estrangeiros, ele foi o mais estudado e assimilado. Defendendo a 

autoria do projeto aos arquitetos brasileiros. Afirma a forte influência de Le Corbusier sobretudo 

em Niemeyer, que segundo ele foi um semeador de idéias e não de clichés prontos, e conclui 

que o resultado plástico foi especificamente brasileiro, embora a maior parte dos jovens tivesse 

ido estudar na França, aquilo que se fazia de melhor. Outros haviam escolhido a Itália ou a 

Europa Central. A influência dos Estados Unidos é considerada nula, salvo em relação a 

equipamentos industriais. As idéias inglesas, suecas e suíças também estão presentes.

Segundo ele, o movimento modemo brasileiro nasce em reação à arquitetura que se 

desenvolvia no país e se impõe num crescendo, mostrando ao mundo uma maturidade 

espantosa em pouco tempo. Afirma que os problemas essenciais foram bem estudados pelos 

arquitetos brasileiros, e considera o Ministério da Educação no Rio o edifício mais admirável do 

mundo.

O_clima, mais uma vez, é apresentado com um fator das novas 

de Rudofsky em São Paulo como uma brilhante solução do problema.

Relata, a seguir, as soluções encontradas baseadas em dois tipos básicos. A proteção 

em concreto vazado, ou cambogó e a grelha externa ou brise-soleil. E define o cambogó como 

uma moderna interpretação da treliça de madeira encontrada em construções antigas, não só no 

Brasil, mas em vários países de clima similar. Às vezes são usados em sua forma original ou 

elaborados em concreto. O brise-soleil, desenvolvido para proteger as fachadas de vidros contra 

o sol segue uma evolução natural, e apresenta suas variações dependendo da orientação do 

edifício a ser protegido. Nas fotografias apresentadas pela revista, estes quebra-sóis são 

mostrados em suas formas horizontais, móveis ou fixos, e nos mais variados edifícios.

Outro fator destacado por Smith é o papel importante da política no desenvolvimento da 

arqujtetura moderna no BrasiL citando o Ministro da Educação e daSaúde, Gustavo Capanema, 

que contribuiu para que o Ministério da Educação adquirisse a forma atual. Também destaca sua 

atuação na escolha de Niemeyer para desenvolver o projeto da Pampulha em Belo Horizonte.
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Entretanto chama a atenção para o fato de que os Capanemas não são numerosos no 

Brasil, e que se a arquitetura depender de cada ministro resultará em uma grande confusão de 

estilos, piorando a situação com a falta de um plano diretor para a cidade.11

Em uma cidade naturalmente bela como o Rio, esse desperdício das qualidades latentes 

significa uma falta de clarividências. Os métodos de Haussmann não poderão trazer a solução 

verdadeira aos problemas dessa cidade, que cresce em desordem. Cita o Ministério da Guerra,12 

uma arquitetura completamente diferente do Ministério de Educação.

Propõe uma implantação da cidade pensada em harmonia com seus esplêndidos 

entornos: baías, montanhas, praias e árvores, e faz um alerta:

Talvez a realização dos planos atualmente em estudo a salvará no futuro, mas as 

riquezas já terão sido desperdiçadas, e se as autoridades não se apressarem, o Rio será um 

monumento de possibilidades perdidas.13

Segundo Smith, as pesquisas voltadas para uma política no campo do urbanismo 

contrastam com a maturidade segura da arquitetura moderna brasileira./obyjamente é no 

edifício isolado que podemos encontrar o que Brasil tem a oferecer”.

Assim, este número da revista procurou mostrar, através das fotos do próprio autor do 

texto, estas contribuições. A importância desta revista esta no fato de ser a primeira a apresentar 

a exposição e publicação Brazil Builds na Europa, explorando as qualidade das fotos de Kidder 

Smith e trazendo o leitor o mais próximo possível das qualidades da arquitetura moderna 

brasileira. Não acrescenta nada de novo na leitura apresentada por Goodwin, de uma arquitetura 

com características próprias desenvolvidas a partir das condições climáticas, potencializada pela 

originalidade de seus arquitetos que seguem a influencia de Le Corbusier e têm o Estado como 

patrocinador.

Veremos a seguir os números especiais da L'Architecture d'Aujourd'hui, revista francesa 

que traz a arquitetura brasileira em dois momentos distintos. Primeiro, como número especial de 

setembro de 1947, apresentando a arquitetura brasileira a França depois da segunda guerra e 

relatando o Brazil Builds e, num segundo momento, com o número especial de agosto de 1952, 

apresentando novos exemplos a partir de um contexto especifico criado a partir do interesse pela 

produção da época e pelas interlocuções entre Brasil e Europa.

ira o movimento moderno europeu segundo a revista, no Brasil, a 
ios planos das cidades.

' aoca, tanto o da Fazenda como o da Justiça, ou o citado 
itrastam com o Ministério da Educação e Saúde Pública.
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LARCHITECTURE D'AWOURD'HUI - BRÉSIL. 1° NÚMERO ESPECIAL, 13/14 SETEMBRO DE 1947

Fig.21. capa do número especial sobre o Brasil.
AA. no. 13/14 setembro de 1947

O número especial n° 13/14 de setembro de 1947 tem como Diretor Geral André Bloc, 
Presidente do Comité de Redação Pierre Vago e Redator-Chefe Alexandre Persitz. A revista é 
apresentada por Alexandre Persitz com a colaboração de Maria Laura Osser, correspondente de 
L‘Architecture d'Aujourd'hui no Brasil.

Esse número duplo de 1'Architecture d'Aujourd'hui constitui o primeiro fascículo de uma 
edição regular, consagrada exclusivamente à "nova arquitetura brasileira," citando como 
bibliografia: o livro Brazil Builds (1943), o número especial da revista Architectural Review, de 
março de 1944, e um artigo da mesma revista em maio de 1947; as revistas de 1943, 
Architectural Record, de janeiro, e Architectural Forum, de fevereiro, e a Progressive 
Architecture, de abril de 1947.

Trabalharemos a seguir com o conceito de recepção da arquitetura moderna brasileira 
nesta revista através das interpretações e abordagens críticas encontradas nos textos e projetos 
apresentados.

L‘Architecture d'Aujourd'hui é o terceiro número especial sobre o Brasil de uma revista de 
arquitetura a ser publicado fora do Estados Unidos. Como já vimos, o primeiro foi The Studio 
(1943) e o segundo The Architectural Review (1944). .

O número especial apresenta os edifícios incluídos no Brazil Builds, com um particular 
interesse em mostrar alguns interiores dos edifícios que não estavam completos durante a visita 
de Goodwin. Mostra também uma fachada da Igreja de São Francisco, de Niemeyer, na 
Pampulha e o Aeroporto de Santos Dumont, obras quase prontas na época e que não fizeram

r
L'ARCHITECTURE D'AUJOURD'HUI i

’......................................................m
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a Europa foi apresentada a arquitetos até então desconhecidos, como Niemeyer, Burle Marx, Lucio 
Costa, Rino Levi, Vital Brazil... Foi, para todos nós, uma revelação.4

É interessante notar algumas questões colocadas na fala de Pierre Vago mostrando o 

interesse do editorial da revista. Primeiro, ele cita os arquitetos brasileiros que estudaram na 

Europa seguidores de Le Corbusier e depois o fato de que foi com esse número especial da 

revista e com a exposição na Galeria Maeghtque a Europa será apresentada à arquitetura 

moderna brasileira, ignorando uma possível repercussão da exposição Brazil Builds no MoMA

parte do Brazil Builds. Trabalha uma introdução histórica da arquitetura brasileira, apresentada 

por Alexandre Persitz, um artigo sobre azulejos1, uma pequena história do brise-soleil extraída 

das Oeuvre Complete de Le Corbusier, artigos sobre: arquitetura moderna brasileira de Oscar 

Niemeyer, os jardins de Burle Marx, a indústria brasileira da construção e a cidade dos motores 

de Le Corbusier.2 Irá incluir também alguns arquitetos e projetos que não fizeram parte da 

exposição e do livro Brazil Builds.

A revista projeta uma arquitetura brasileira no cenário internacional, com projetos recém- 

construídos, como o Ministério da Educação, Rio - “um dos mais belos edifícios do mundo”, 

seguindo a matriz de leitura de Goodwin e das revistas já apresentadas - as obras na Pampulha, 

Belo Horizonte, dando grande destaque para a obra de Oscar Niemeyer, as obras dos arquitetos 

Irmãos Roberto no Rio e o Instituto Sedes Sapientiae, em São Paulo, de Rino Leviy

Pierre Vago, quando questionado sobre como foi pautado esse número especial sobre o 

Brasil e como foi a recepção na França responde que, através de contatos com arquitetos 

brasileiros, sobretudo os seguidores de Le Corbusier que estudaram na Europa, e com um 

número de 600 assinantes no Brasil em 1945-46, decidiram verde perto a produção brasileira. 

Diz que para eles foi uma surpresa e que fizeram um dos números de maior sucesso da revista. 

Segundo ele, não sabiam nada “desse país selvagem", apenas que era um país um pouco 

colonial, onde alguns franceses haviam trabalhado, e só. Confirma que as primeiras 

informações foram obtidas através da exposição realizada por Goodwin no MoMA, de Nova 

York, e de publicações nas revistas Architectural Review, Forum, Architectural Record. E afirma 

que com essa edição e com a recepção3 que prepararam aos arquitetos brasileiros na Galeria 

Maeght em Paris,

' A partir de um estudo de Joaquim Cardozo publicado na revista The Architectural Review em dezembro de 
1946
2 DECKKER, Z. Q. (2001). Brazil Built. The Architecture ofthe Modem Movement in Brazil. No capitulo 
"Brazil Builds and the press”, a autora fala sobre algumas publicações sobre a arquitetura moderna 
brasileira após a exposição Brazil Builds.
- Essa recepção ocorreu em junho de 1947 quando um grupo de arquitetos brasileiros fez uma viagem para 
a Europa entre eles Rino Levi, Burle Marx, Vital Brazil. Em pesquisas realizadas pela autora no arquivo do 
escritório Rino Levi, foram encontrados documentos do arquiteto comentando sobre essa viagem.
4 Em entrevista concedida à arquiteta Ana Luiza Nobre em 1997, in AU n. 70 fev./mar. 97.
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H
Segundo o editorial, a exposição foi uma revelação para a maioria dos artistas e 

profissionais franceses presentes, e anuncia aos leitores que as imagens dessa produção 

estarão no próximo número da L'Architecture d’Aujourd'hui, que será inteiramente consagrado à 

arquitetura moderna no Brasil.

em Nova York , da publicação dos números especiais das revista The Studio e The Architectural 

Review na Inglaterra e alguns artigos isolados publicados anteriormente em outros periódicos, 

ressaltando o papel da revista como um importante veículo de difusão na Europa de caráter 

internacional.

Na sessão de atualidades da revista L'Architecture d’Aujourd'hui de julho de 1947, 

número 12, anterior ao número especial, o editorial destaca a iniciativa da revista de promover 

trocas culturais, através da recepção dos arquitetos brasileiros em Paris na Galeria Maeght. A 

direção e a redação da revista promoveram uma exposição das principais obras dos arquitetos 

presentes e colegas ausentes. Podemos perceber pelas fotos a presença dos arquitetos 

brasileiros como Rino Levi, Burle Marx, Vital Brazil, Carlos Frederico Ferreira e ao fundo as 

imagens dos projetos expostos. Notamos nessas imagens os projetos: do arquiteto Rino Levi; 

Ministério de Educação; do arquiteto Eduardo Kneese de Mello e do arquiteto italiano que 

trabalhou no Brasil, Danielle Calabi. -

m ^tt***—
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A primeira página, com o sumário da revista, é ilustrada com a imagem do mapa do 

Brasil. Há um mapa histórico, com o desenho de uma caravela chegando na costa brasileira, 

evidentemente referindo-se à história do descobrimento do Brasil e sua colonização.

A revista organiza a apresentação da arquitetura moderna, inicialmente levantando 

alguns temas — os azulejos e o brise-soleil e os jardins de espírito novo -, destacando em 

seguida estes temas nas obras dos arquitetos.

Apresentaremos a seguir uma leitura tentando agrupar os projetos nos seguintes temas: 

expressão plástica, síntese das artes, brise-soleil, tradição e modernidade, integração com a

5 Carta de Le Corbusier a Lucio Costa, Paris, 23 de dezembro de 1949. in, Santos, C. R. et al. Le Corbusier 
e o Brasil. São Paulo:Tessela: Projeto Editora, p. 202, 1987

Le Corbusier também irá destacar esse número especial de L'Architecture d'Aujourd'hui 

sobre o Brasil, dizendo que foi um sucesso enorme no mundo inteiro - foram vendidos 11.000 

exemplares em francês e 5.000 exemplares em português, e a Embaixada do Brasil 

encomendou uma nova edição em português.5

A capa da revista (Fig.21) é quase uma imagem abstrata, um detalhe do plano de brise- 

soleil do Ministério da Educação e Saúde - a foto da superfície do edifício define a superfície da 

capa destacando o nome do país, Brésil. Pela escolha da capa, podemos interpretar a intenção 

da revista de cumprir uma de suas propostas iniciais de “defender os esforços de criação," 

explorando a imagem daquilo que foi considerado uma das maiores contribuições dos arquitetos 

brasileiros na época, as variações do brise-soleil criado por Le Corbusier.

Fig. 24. sumário da revista AA. no. 13/14 
setembro de 1947
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Fig.25. praia do Rio de Janeiro. AA. Número Especial, 13/14 setembro de 1947, pp. 2-3.

A ARQUITETURA NO BRASIL

O texto de apresentação sobre o tema do número especial da revista, “L'Architecture au 
Brésil,” é de Alexandre Persitz6 e trata-se de uma recepção á distância.

Em sua apresentação insere uma foto da praia de Copacabana no Rio de Janeiro, de 
Kidder Smith7 (fig.25.), e uma citação de Stefan Zweig: "Brasil terra do futuro".

paisagem e urbanismo. Sabe-se que estes temas não aparecem isolados, e assim procuraremos 
aproximar os projetos que trabalham com as mesmas características destacadas pela revista. 
Procura-se interpretar o discurso da revista também a partir das fotos.

fARCHITECTUKE AU BRÉSIL

d

. este grande problema: Como os homens podem chegar a viver em paz sobre a Terra, apesar de 

todas as diferences de raças, de classes, de cores, de religiões e de convicções, nenhum país 

resolveu-o de uma maneira mais feliz e mais exemplar que o Brasil. Considerando somente o

£££

6 Alexandre Persitz assumiu a redação da nova série da revista a partir do n°10 de março de 1947.
7 Kidder Smith foi o fotografo que acompanhou Goodwin para a exposição do MoMA Brazil Builds essa foto 
fez parte da exposição e da publicação do livro de mesmo nome e foi capa da revista Architectural Review 
número especial sobre o Brasil de março de 1944, aparece também na revista Architectural Forum 
novembro de 1947.
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sentimento humano, que, de acordo com nós mesmos, proporciona a escala real da cultura e a 

civilização... o Brasil parece-me um dos países do mundo mais digno a ser amado...8

8 ce grand problème: Comment les hommes peuvent-ils arriver à vivre en paix sur la terre, e P |lg 
toutes les diferences de races, de classes, de couleurs, de religions et de convictions, aucu 
resolu d'une façon plus heurese e plus exemplaire que le Brésil. culture et de la
A ne considérer que le sentiment humain, Qui, d'après nous, donne 1'échelle réelle de la u g persitz, 
civilisation... le Brésil me parait l'un des pays du monde le plus digne d'être aimés. (zwF-_,ncalSe. 
1947)ZWEIG, Stefan. (1942). Le Brésil, terre d’avenir. New York, Éditions de la Maison g £ Kidder 

GOODWIN, P. (1943). Brazil Builds - Architecture new and old 1652-1942. Fotografia
Smith. The Museu of Modem Art, New York, p.26-27

Mais uma vez, como já foi visto nos números especiais anteriores, o Brasil é 

introduzido pela sua paisagem através da imagem fotográfica, literária e fantástica. Com 

essa foto a revista, ao mesmo tempo em que explora a beleza natural do Rio de Janeiro, 

mostra, as barreiras de arranha-céus interferindo negativamente na integração da paisagem 

com a cidade, casando com as reflexões sobre a falta de plano urbano que assegure a 

harmonia da cidade com a paisagem.

Goodwin9, quando apresenta essa mesma foto em seu livro, destaca a beleza natural do 

Rio de Janeiro, que parece ter sido pouco prejudicada pelas construções de grandes edifícios 

modernos, de hotéis e apartamentos, destacando suas sombras que, no por do sol, projetam-se 

mar adentro. A AR também fez esta leitura.

Ao introduzir o tema “arquitetura no Brasil", Alexandre Persitz faz uma cópia quase 

literal, com pequenas modificações, do texto de G.E. Kidder Smith, “The Architects and the 

Modern Scene” publicado no número especial da The Arquitectural Reviewem março de 1944, 

analisado anteriormente.

Perstiz cita como bibliografia o livro de Goodwin, Brazil Builds, e as revistas Progressive 

Architecture, abril de 1947, a Forum, fevereiro de 1947 e a Architectural Record, janeiro de 1943.

O texto de Alexandre Persitz traz uma contextualização do país, construindo assim um 

horizonte de expectativas em que se insere a obra de arte, no caso, a arquitetura moderna no 

Brasil.

Já que repete tudo o que foi dito no texto de Kidder Smith, reforça assim a matriz de 

leitura construída por Goodwin destacando as soluções apresentadas pela arquitetura moderna 

no Brasil devido às condições climáticas e adaptações as condições do país.

Nas páginas da revista, essas soluções serão apresentadas, como por exemplo, os 

principais tipos de brise-soleil adotados e todo o partido plástico explorado.
Ainda continuando na leitura de Goodwin e Kidder Smith, destaca o papel importante da 

política dentro do desenvolvimento da arquitetura moderna no Brasil, citando o Ministro da 

Educação e da Saúde, Gustavo Capanema, que incentivou a ação dos arquitetos e contribuiu 

para a construção do Ministério da Educação apoiado pelo regime de Vargas, além de chamar 

também a atenção para a falta de planejamento das cidades.
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AZULEIJO

Fig. 27 e 28 Igreja da Pampulha, O. Niemeyer, azulejos de Portinari. LArchitecture d'Aujourd‘hui. Número 

Especial, 13/14 setembro de 1947, p.7

Fig. 26 LArchitecture dAujourdhui. 
Número Especial, 13/14 setembro de 
1947, p. 6. A direita; São Paulo, 
Faculdade de Direito, edifício que 
representa a Escola acadêmica do 
século XIX, ao lado de um dos mais 
antigos edifícios da cidade, a Igreja e 
Convento de São Francisco d'Assis. 
Embaixo; edifícios altos, um modernismo 
comercial. À esquerda; Rio de Janeiro, 
mostrando a falta de um projeto de 
urbanismo e planos diretores para longo 
prazo. Mostram os novos edifícios 
construídos recentemente, junto aos 
edifícios de tipo antigo. No primeiro pis 
um exemplo que gerou a reação da n< 
escola de arquitetura brasileira. No 
segundo plano o edifício A.B.I. dos 
irmãos Roberto, e ao fundo o Ministério 
de Educação e Saúde Pública.
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Texto escrito a partir de um estudo de Joaquim Cardoso,12 publicado na AR em 1946, 

trata-se de uma recepção local, pois o autor é um engenheiro brasileiro que acompanhou e 

contribuiu para o desenvolvimento da arquitetura moderna brasileira.

A escolha da revista sobre este tema está clara, pois se trata de um dos “elementos 

característicos da arquitetura moderna brasileira”.

AZULEJOS

"Renascimento de uma técnica ibérica antiga”11

~i Cardozo p 
ardozo: Rebii

fiada por 
>. Em 1936, 

i, sendo demitido em 
abalhos com Oscar

jo de Joaquim 
“Joaquim Carc

Como se sabe, Persitz esteve em contato com os arquitetos brasileiros em junho de 

1947 na recepção destes em Paris pela AA. E assim fala das dificuldades económicas que o 

país atravessa nesta época, desacelerando o impulso da construção e provocando uma pausa 

em canteiros importantes. E espera que os arquitetos brasileiros possam continuar as obras já 

iniciadas e deseja também que o exemplo desse novo espírito jovem que se opõe à rotina mortal 

que se vê em tantos países, e até mesmo na França, se imponha enfim, e ajude a compreender 

que a verdadeira tradição em arquitetura é a dos ... "edificadores de catedrais brancas”.10

O editor afirma os propósitos da revista de difundir as novas experiências que, como 

dizia Bloc no programa da revista, luta contra as rotinas e aponta novos caminhos. Divulgando 

uma arquitetura influenciada por Le Corbusier, afirma mais uma vez o espaço dado ao 

pensamento de Le Corbusier na revista e à arquitetura moderna como exemplos na reconstrução 

do pós-guerra. As imagens apresentada junto ao texto tratam das duas cidades citadas, São 

Paulo e Rio de Janeiro, falam dos seus centros, de seus edifícios e da falta de um plano urbano.

A revista será organizada em temas que apresentam as características da arquitetura 

moderna no Brasil, como os azulejos e os brises-soleil, depoimentos de arquitetos e 

apresentação de alguns arquitetos escolhidos pelo conjunto de sua obra. Faremos uma leitura 

das obras apresentadas buscando detectar os temas levantados.

10 “bâtisseurs de cathédrales blanches”.
" A revista cita que este texto foi escrito a partir de um artigc 
analisado neste capítulo no item sobre a síntese das artes." 
Architectural Review, vol. 100 (600): 178-82, dec. 1946.
12 Joaquim Cardozo (1897-1978). Engenheiro e poeta, formou-se pela Escola Livre de Engenharia, em 
Recife, em 1930. Renovou a concepção estrutural do concreto armado e os métodos de cálculo, 
contribuindo para a evolução da arquitetura brasileira. Entre 1934 e 1937, integrou a equipe chefie 
Luiz Nunes, responsável pelo movimento da arquitetura moderna no estado de Pernambuco, 
tomou-se professor da faculdade de Engenharia e da Escola de Belas-Artes de Recife, 
1939 pelo Estado Novo. Em 1940, transferiu-se para o Rde Janeiro, iniciando seus trab;
Niemeyer, entre eles, Pampulha e Brasília. Foi colaborador do IPHAN e da revista Módulo, sendo um de 
seus fundadores em 1955.

para AR. Este artigo será 
birth of the azulejo”.
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Fig. 30. L‘Architecture d'Aujourd'hui - Brésil. número especial 13/14 setembro de 1947 p. 8 croquis originais de Le 
Corbusier sugerindo a utilização de azulejos para o revestimento das bases no MES

1947 p. 8-9. detalhe da fachada 
ilezos de 15x15 - cenas da vida submarina - desenhos 
(documento retirado da Architectural Review.)

Fig 29 LArchitecture d'Aujourd'hui - Brésil número esp 
sul do Ministério com dois painéis de 150 m2 cada um. ajul 
de uma fineza extrema e de uma diversidade encantadora
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BRISE-SOLEIL13

jre, Zurich.

Como já vimos anteriormente, a revista está preocupada em ressaltar as novidades 

conquistadas pela arquitetura moderna brasileira e publica um estudo já existente sobre o 

assunto. Este texto é um resumo do artigo publicado por Cardozo na AR e utiliza as mesma fotos 

já apresentadas. Nenhuma das revistas indica o autor das mesmas.

Os azulejos são um elemento novo na linguagem da arquitetura moderna, e Joaquim 

Cardozo ressaltará que o renascimento no Brasil de uma das mais antigas técnicas de 

revestimento mural deve-se a Le Corbusier, que propôs em 1936 sua aplicação no Ministério de 

Educação e Saúde, acrescentando que esse elemento decorativo foi amplamente usado pelos 

arquitetos brasileiros. Retomaremos este artigo posteriormente, neste capítulo, no item “síntese 

das artes", junto com a análise do artigo de Cardozo para a AR.

A revista mostra uma foto, invertida, de um detalhe do mural de azulejo de Portinari na 

Igreja da Pampulha de Oscar Niemeyer, o detalhe de um mural em azulejo do séc. XVIII e fotos 

dos painéis de azulejo do Ministério de Educação e Saúde, além de croquis originais de Le 

Corbusier, propondo a utilização de azulejos para o revestimento no Ministério de Educação.

Com este texto, a revista apresenta a tradição portuguesa que se adapta à arquitetura 

colonial brasileira e a integração das artes - a “síntese das artes", outro tema que estará 

presente na arquitetura moderna e na revista que como vimos anteriormente, funda uma 

associação denominada "Síntese das Artes Plásticas”. A revista vai construindo a sua 

interpretação da arquitetura moderna brasileira utilizando textos escritos por brasileiros, ou seja, 

a partir de uma recepção local constrói uma recepção a distância que incorpora a visão 

brasileira, destacando o que interessava mostrar para o público europeu sobre novas 

experiências na arquitetura. No caso deste texto, podemos apontar também o interesse 

mostrado pela revista, desde o início de sua fundação, em salientar o trabalho conjunto do 

arquiteto e do engenheiro.

...Em junho de 1936 fui chamado pelo governo brasileiro para rever e eventualmente ajudar a 

redesenhar as plantas do Ministério de Educação Nacional (o Ministro era Gustavo Capanema) e 

estabelecer o primeiro projeto da Cidade Universitária do Brasil.
Como a lei proibia que se pagasse honorários a arquitetos estrangeiros, Capanema me encarrega 

de uma serie de 10 conferências no teatro da cidade, onde a remuneração serviria de compensação 

financeira.
Eu aproveitei essa ocasião para desenvolver minha doutrina “Arquitetura e Urbanismo” ... Essas 

idéias germinam no Rio desde 1929, quando fiz minha primeira exposição dessa doutrina ... Lucio Costa 

...conduziu sua equipe a minhas conferências: Oscar Niemeyer, Carlos Leão, Moreira, os irmãos Roberto, 

Vasconcellos, etc... Essa equipe fez comigo, em 1936, as plantas do novo Ministério... .

‘a de Le Corbusier, 
iitions d’Architectur<

13 Pequena história do bríse-soleil tirada da obra completa 
Le Corbusier & Pierre Jeanneret. CEuvres complètes. Editi
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Fig. 31. L Architecture d'Aujourd'hui. Número Especial, 13/14 setembro de 1947, p. 10-11

Fig. 32. L'Architecture d'Aujourd'hui. Número Especial, 13/14 setembro de 1947, croqui do Ministério de L.
Corbusier, p.12
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DEPOIMENTO DO ARQUITETO OSCAR NIEMEYER - O QUE FALTA EM NOSSA ARQUITETURA

juzida em 1987. Santos Rodrigues dos, 
eto Editora.

O próximo texto é o depoimento do arquiteto Oscar Niemeyer - que o arquiteto 

brasileiro mais publicado pela revista. A revista irá mais uma vez construir o contexto da 

formação e realização da arquitetura moderna brasileira, destacando o apoio do governo, a 

influência de Le Corbusier, a importância de Lucio Costa e o lugar que cada um ocupa dentro da 

arquitetura brasileira achando justo que os brasileiros alimentem as melhores esperanças quanto 

à evolução de sua arquitetura.

Trata-se aqui de uma recepção local. Niemeyer irá distinguir, dentro da arquitetura 

moderna do Brasil, duas personalidades que exerceram uma influência decisiva em sua 

formação, Lucio Costa e Le Corbusier.

Lucio Costa é visto como o fundador e o líder do movimento modernista, e Le Corbusier 

como o grande gênio da arquitetura contemporânea que em suas viagens ao Brasil exerceu uma 

grande influência nos arquitetos brasileiros. Resumindo, Niemeyer nos conta o seguinte.

Convidado pelo Ministro Capanema, Le Corbusier esteve no Brasil durante os anos 1930 

e 1936, quando participou da elaboração do projeto da cidade universitária (prevista nessa 

época para a Mangabeira). Essa obra, entretanto, não foi realizada, pela incompreensão e

15 Essas 
croquis 
Cecília (

Em uma página são mostrados exemplos de projetos de Le Corbusier utilizando o brise- 

soleil, acompanhados de um pequeno depoimento do arquiteto, e na outra página uma foto de 

Mareei Gautherot14 mostrando a fachada com brise-soleil do Mistério de Educação e Saúde, 

onde o leitor pode ver a aplicação dos exemplos de Le Corbusier.

É curioso observar que, no texto anterior, “L'Architecture au Brésil”, Alexandre Persitz 

chama a atenção para o fato de que seria demais pensar que Le Corbusier tivesse deixado um 

projeto pronto do Ministério, destacando a criação dos arquitetos brasileiros nas novas soluções 

para o projeto e deixando clara a influência corbusiana. O texto de Le Corbusier atribui a si 

próprio a invenção tanto do projeto do Ministério de Educação e Saúde como das idéias que 

germinaram no Rio desde 1929, com sua primeira vinda ao Brasil.

Esse texto será publicado em sua “Obra Completa”, onde encontraremos também 

croquis do Ministério junto com suas obras.15

Sabemos da atuação de Le Corbusier na L’A.A. e a revista, ao mostrar as duas páginas, 

uma seguida da outra, deixa claro em sua leitura a defesa das inovações elaboradas pelos 

arquitetos brasileiros, caracterizando o projeto do edifício do MES como arquitetura brasileira 

com influências francesas, lecorbusianas.

jspondências entre Le Corbusier e Lucio Costa sobre os 
: será reprodu 
essela: Projet

iS publicações irão gerar 
> do Ministério e autoria i 
et al. Le Corbusier e o I

ar uma série de corres 
i do projeto final que s 
i Brasil. São Paulo:Tes
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É à falta desse plano diretor indispensável que se deve o crescimento sem nenhuma ordem das 

cidades, tão bem como a situação precária de nossos operários urbanos e rurais, assim como a estatização 

dos programas de construção provisória, dentro dos quais os princípios mais elementares de higiene não 

são observados; sem falarmos dos projetos gerais de urbanismo que são limitados pelas condições sociais 

de um organismo caduco, onde o interesse individual predomina o interesse geral.
Assim, aquilo que falta à nossa arquitetura não é somente uma industria mais avançada, coisa que 

também é essencial, nem de técnicos mais experientes (porque os nossos dão provas de capacidade 

suficiente), mas sobretudo essa concepção fundamental exigida para atingir o fim que somente a evolução 

social permite realiza.

Entretanto, sentimos que o mundo caminhará nessa direção. A diferença das classes diminui e os 
homens começam a se entender e a se relacionar em vista dos problemas coletivos. As obras sociais 

ocupam o primeiro rank dentro dos programas governamentais, e, enfim, a evolução social, livre da reação 

fascista, evolui de uma maneira mais rápida e consciente. Os arquitetos devem ser os elementos ativos no 

momento que atravessamos, tratando de familiarizar-se com os problemas de nossa época e 

principalmente se colocando de modo decisivo ao lado de quem trabalha sinceramente pelo progresso de 

nosso país, propomos um programa justo e verídico, baseado nas reivindicações mais essenciais de nosso 

povo e capaz de garantir à nossa profissão seu caráter humanitário indispensável.

No levantamento que fizemos sobre a ação e o papel da revista LA.A., podemos 

perceber que esse texto foi escolhido por estar condizente com as propostas da revista e de 

seus arquitetos colaboradores defendendo respostas para os problemas de sua época.

incapacidade dos que estavam no poder. Esse mestre admirável nos deixou ainda dois estudos 

referentes ao Edifício do Ministério de Educação. A comissão de arquitetos que se ocupou dessa 

obra aproveitou desses estudos e tomou-o como base para o projeto definitivo, e o resultado foi 

esse edifício, que é reconhecido hoje no mundo inteiro como o exemplo da renovação de nossa 

arquitetura. Por essa razão, Le Corbusier ocupa, dentro de nossa arquitetura, uma posição 

realmente eminente, sobretudo porque sua contribuição não se limita somente a esse edifício 

citado, mas em toda a arquitetura que será realizada a partir de então.

Entretanto, se examinarmos a atividade profissional dos arquitetos brasileiros de um lado 

mais objetivo, constataremos que tal contribuição se limita exclusivamente às soluções do 

problema arquitetural dos edifícios isolados, públicos ou de residências burguesas, em suma, 

algumas construções que, logicamente, deveriam ser eliminadas com um plano diretor exato e 

definitivo. Elas englobam sem nenhuma distinção os problemas arquiteturais de nossas cidades 

e de nosso país.

Niemeyer levanta o problema da falta de um plano diretor para as cidades como um 

manifesto de um arquiteto socialista que estava de acordo com os conceitos fundamentais da 

arquitetura e do papel do arquiteto defendidos nos CIAM, e das doutrinas de Le Corbusier 

apresentadas em suas aulas no Brasil - “Arquitetura e Urbanismo”.
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maiores ensinamentos da arquitetura brasileira encontram-se em soluções dos problemas
arquiteturais em edifícios isolados.

re d'Auiourd'hL

Assim como já havia citado Alexandre Persitz, a falta de um plano diretor, a falta de um 
plano urbanístico leva as cidades brasileiras a se desenvolverem desordenadamente, e os

MIHISTEHE DE I/ÈDIJCATION ET DE Ll SHTE POBLIQOE

Fig. 34. L'Architecture d'Aujourd'hui. Número 
Especial, 13/14 setembro de 1947, p. 13. Foto: 
Marchant - Lyon. Detalhe da fachada mostrando 
os pilotis e o brise-soleil. Carta de Lucio Costa a Le 
Corbusier, croqui do segundo projeto de Le 
Corbusier adaptado ao terreno definitivo.
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e estou certo, sua emoção seria intensa e reconfortante logo que visse, face a face, pela

primeira vez, o edifício do Ministério, e tocasse com suas próprias mãos os pilotis com dez metros de altura.

E seria igualmente reconfortante para você constatar, no local, que das sementes generosamente

esparzidas pelos quatro cantos do mundo - de Buenos Aires a Estocolmo, de Nova York a Moscou -,

aquelas espalhadas nesse solo brasileiro - graças ao talento excepcional, e até agora insuspeitado de

Oscar e de seu grupo - deram frutos e floresceram numa arquitetura cuja graça e charme jónicos são já 

bem nossos2....(Lúcio Costa - 18/06/46)

Com a publicação dos croquis e um trecho da carta de Lucio Costa para Le Corbusier, 

mais o texto anterior onde Oscar Niemeyer afirma que Le Corbusier deixou dois estudos 

referentes ao edifício do Ministério de Educação, dos quais a comissão de arquitetos aproveitou 

e tomou como base para o projeto definitivo, a revista deixa clara a atuação de Le Corbusier no 

projeto, embora anteriormente tenha ressaltado no texto de Persitz ser "excessivo acreditar que 

Le Corbusier, ao deixar o Brasil, tenha deixado um álbum de ‘partidos’ suscetíveis de serem 

cuidadosamente copiados".

O projeto é primeiramente apresentado com os desenhos de Le Corbusier para os 

projetos realizados: o 1o para o terreno escolhido por Le Corbusier e o 2o para o terreno 

definitivo.

Esses croquis geram uma polêmica, depois do projeto construído, entre Le Corbusier e 

os arquitetos brasileiros sobre a autoria do projeto final, que são relatadas em cartas entre Le 

Corbusier, Lucio Costa e Bardi.1 O próprio Le Corbusier em resposta à carta de Lucio Costa de 

23 de dezembro de 1949, fala sobre o número especial Brasil, de L'Architecture d'Aujourd’hui 

diz : “não tenho nada com isso, as páginas 12 e 13 são dos redatores da revista”. Referente à 

Oeuvre Complete de Le Corbusier - III vol., Lucio Costa acusa Le Corbusier de ter feito o 

segundo croqui a partir de fotos do edifício construído e publicado como uma proposta original.

Na própria revista, aparece um trecho de uma das cartas de Lucio Costa a Le 

Corbusier

LUCIO COSTA, OSCAR NIEMEYER, AFONSO REIDY, CARLOS LEÃO, JORGE MOREIRA 

0 Ministério de Educação e da Saúde Pública - Rio de Janeiro (fig. 35-40)

’ ibidem
grifo da autora
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O texto que acompanha a apresentação da obra realizada continuará com a mesma 

posição de ressaltar a importância do papel de Le Corbusier. Não podemos nos esquecer que Le 

Corbusier tem uma presença marcante dentro da revista.

A história se repete:

Através do pedido de um grupo de arquitetos aos quais foi confiado o estudo do Ministério, Le Corbusier vai 

em 1936 ao Rio, onde ele lança as bases do projeto.
A intervenção de Le Corbusier foi categórica na questão da escolha do terreno. Ele declara que o terreno 

previsto é inadequado para receber um edifício da envergadura da qual será adotada. Ele propõe um outro 

terreno a 200 metros, beneficiando-se do esplendor do porto do Rio.
É para esse terreno que foram estabelecidos por Le Corbusier, em colaboração estreita com o grupo de 

arquitetos locais, o primeiro plano.
Mas, após a partida de Le Corbusier, por questões administrativas, foram obrigados a renunciar ao terreno 

do porto para voltar ao antigo terreno.
Após sua partida, Le Corbusier forneceu ao Ministério uma proposta de adaptação de seus planos sobre o 

terreno inicial. É finalmente essa variante que foi executada.
Começando em 1937, os trabalhos foram terminados em 1943. A obra é a primeira materialização integral 
de envergadura das doutrinas de Le Corbusier. Sua importância para arquitetura contemporânea é 

considerável por sua amplidão, seu poder e sua intransigente claridade.

Fig.35 - L’Architecture d‘Aujourd‘hui. 
Número Especial, 13/14 setembro de 
1947, p. 11. Ministério da Educação e 
Saúde. Foto, Carlos, fachada norte com 
os brise-soleil protegendo a fachada de 
vidro.
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A influência profunda que esta realização exerceu sobre todas as obras construídas no Brasil é inegável 

(...) Certamente, é infinitamente lastimável que o edifício foi edificado sobre um terreno inaceitável: erro 
monumental, é bom dizer.

A falta de recuo, de espaço, de vegetação, de vista, o contexto de estruturas antigas elevam o verdadeiro 
alcance dessa experiência extraordinária, no momento em que, colocado dentro de um sitio com a escala 
da arquitetura, o Ministério poderá e deverá tornar-se o atrativo da 'cidade futura’, onde ele será o núcleo.3

A seguir, o editorial enfatiza as questões técnicas mostrando com detalhe através das 

fotos e desenhos as novidades técnicas utilizadas: a estrutura de concreto armado; a fachada 

sul, não exposta à insolação, inteiramente de vidro; a fachada norte, que recebe a insolação 

mais forte no Rio de Janeiro, protegida pela primeira aplicação realizada do princípio do brise- 

soleil móvel horizontal, e as partes planas da base do edifício revestidas de cerâmicas 

tradicionais sul-americanas dando, mais que as fachadas clássicas que se elevam ao redor, uma 

nota de cor conforme as tradições do país.

Ressalta também o uso e a idéia dos afrescos na decoração do interior do edifício, 

mostrando que certas salas são decoradas por imensos painéis de Portinari, colocando a pintura 

no lugar que ela verdadeiramente deve ocupar dentro da arquitetura moderna.

No exterior aparece a escultura de Lipchitz, le Promethée, que é questionada pelo texto, 

o modo como é colocada mostrando que ela ainda não foi realizada na escala desejada. Sem se 

referir ao termo , “Síntese das Artes’’, a idéia de já está colocada. Como vimos no capítulo, 

anterior a “Síntese das Artes” é um tema levantado pela revista. Este projeto com a escultura de 

Lipchitz será retomado neste mesmo capítulo.

Todas essas imagens são escolhidas para ressaltar no projeto as qualidades que os 

redatores buscam publicar, além de completar o quadro de informações sobre o que já tinha 

sido apresentado no Brazil Builds, na Architectural Review, na Architectural Record, na 

Progressive Architecture e na Architectural Forum, citadas como bibliografia utilizada pela 

revista. O número da Architectural Forum de fevereiro de 1943 publica o Edifício do Ministério 

ainda inacabado, mas com um bom material de desenhos técnicos e croquis - os mesmos que 

serão utilizados nesse número especial da L'Architecture d‘Aujourd’hui.

Segundo a revista, os brise-soleil adotados no Ministério são um dos numerosos tipos 

desenvolvidos pelos arquitetos brasileiros, relacionando-os a uma persiana de grande dimensão. 

Três painéis em cimento amianto são movidos através de um comando que aciona suas 

posições segundo a incidência dos raios solares. A laje em concreto armada fixa, prolongamento 

do piso, mas independente desse, procedem elegantemente como uma proteção solar.

3 “Le Ministère de 1’Education et de la Santé Publique à Rio de Janeiro”. Lucio Costa, 
Affonso Reidy, Carlos Leão, Jorge Moreira. L'Architecture d'Aujuord'hui (13/4):13-19, 
especial

Oscar Niemeyer, 
, set. 1947. Número
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Fig.36 - L'Architecture d'Aujourd'hui. Número Especial, 13/14 setembro de 1947, p. 14. Foto da fachada sul 
inserindo o edifício no contexto e recortando uma parte do entorno.
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Fig.37- UArchitecture d'Aujourd'hui. Número Especial, 13/14dsete^r°up® resewatóriosdTd^g^e
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|. 38- L'Architecture d'Aujourd'hui. Número Especial, 13/14 setembro de 1947, p. 17. foto: fachada sul não 
josta ao sol inteiramente de vidro. Desenhos: croquis com a escolha do partido e corte.
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Fig. 39 - LArchitecture d‘Aujourd'hui. Número Especial, 13/14 setembro de 1947, p.18. Fotos : Grande hall de espera 
com afresco de Portinari - as colunas da entrada (pilotis) - detalhe dos revestimentos exteriores executados em 
ladrilhos de cerâmica “azulejos- pintados por Portinari. Desenhos: das posições do brise-soleil nas diferentes horas 
do dia; detalhe de construção do brise-soleil, corte de uma janela mostrando as posições possíveis do brise-soleil, 
corte horizontal dos eixos moveis dos elementos verticais de concreto, detalhe de um painel e detalhe da alavanca 
de comando.
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zture d'Aujourd'l
e uma prova c<

Fig. 40 - L’Architect 
na escala prevista e

Com o título “Síntese das Artes Maiores” - “Prometeu" a revista insere o tema através das 
imagens da escultura de Jacques Lipschitz, mostrando a relaçáo das artes com a arquitetura e a 
cidade através dos transeuntes e também com os painéis de Portinari na entrada do edifício e no 
seu interior.

-fhui. Número Especial, 13/14 setembro de 1947, p.19. Fotos da escultura 
i com uma maquete reduzida

jrNtNfSf ois *«rs mhíujs •• 
• SCUtrtUl! OL MCQUIJ U*SC‘<nj
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As três fotos4 do Pavilhão apresentadas pela revista destacam: a fachada com sua 

rampa, o brise-soleil, as curvas do edifício e as plantas aquáticas.

Mostram, assim, as características principais do edifício que o diferenciavam dos outros, 

sua qualidade de harmonia e equilíbrio e como expressão de uma arte contemporânea.

Segundo a revista, esse pavilhão foi provavelmente um dos mais belos e bem 

executados da exposição; ele se distinguia por aceitar perfeitamente o fato de ser construído por 

um tempo indeterminado. O brise-soleil abriga as salas do intenso sol de Nova York sem perder 

a luminosidade. Um pórtico em linha curva, com uma agradável qualidade espacial, contoma a 

sala de exposição e a protege do sol.

LUCIO COSTA, OSCAR NIEMEYER, PAUL L. WIENER

Pavilhão do Brasil - Exposição Internacional de Nova York -1939 (fig.41)

jssibilidade desse material ter sido enviado p« 
sser que foi colaboradora da revista. Ver Álbu

acture d'Aujour 
nacional de Nc 

:iro andar. T 
nte ao restaurante.

□elos autores, ou pela 
jum do Pavilhão do

Fig. 41 L Architec 
Exposição Interne 
térreo e primeirc 
d água em frent

As fotos estão sem créditos, existe a pos 
correspondente brasileira Maria Laura Oss 
Brasil Feira Mundial de Nova York (1939)

:>urd'hui. Número Especial, 13/14 setembro de 1947, pp. 20-21. Pavilhão do Brasil -
i uc Nova York, 1939. Lucio Costa, Oscar Niemeyer e Paul L. Wiener. Desenhos: plantas do 
Fotos: vistas da fachada principal, do pórtico curvilíneo e as plantas aquáticas no espelho
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BURLE MARX, PAISAGISTA1

JARDINS DE ESPÍRITO NOVO

Neste texto, o editorial destaca a natureza como parte integrante da nova arquitetura no 

Brasil, sem perder sua espontaneidade integrando-se às linhas e aos volumes e às vezes 

atenuando a plástica rígida.

Destaca também o pintor Burle Marx como um artista que soube harmonizar o 

ambiente da natureza com o espírito da jovem arquitetura brasileira inserindo seus jardins nos 

edifícios (assim como o plano do jardim do aeródromo), ou em terraços-jardins, sobrepondo o 

mundo da abstração ao mundo do real, integrando a pintura, paisagismo e arquitetura.

Seus jardins são caracterizados pelas linhas curvas, espelhos d’água e a 

sensualidade das plantas locais num jogo sábio de cores harmoniosas, traduzindo a paisagem 

do Brasil.

Fig.42 L Architecture d'At
Burle Marx. Foto de um ti

Aujourd'hui. Número Especial, 13/14 setembro de 1947, pp.36-37 Planta de um jar 
terraço jardim no rio de janeiro. Planta dos jardins do aeroporto do Rio de janeiro.

1 Artigos sobre os jardins de Burle Marx publicados anteriormente: Claude Vicent (1947), “The Modem 
Garden in Brazil". AR Vol. 101 (605): 165-72, maio (capa: jardim de Burle Marx)
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Burle Marx é apresentado também como um botânico e especialista em hibridação, que junto 

com o botânico Dr. Mello Roberto elabora os jardins do Zoológico do Rio neste período. Ele trouxe 

para os edifícios modernos com terraços os espelhos d’água e a integração com a paisagem que os 

envolvem.

Inspiram-se na espontaneidade, no “mato” da floresta brasileira, e na flora dos jardins 

europeus, que aparecem raramente. Destacam a influência de Burle Marx na composição dos jardins 

modernos, além do Brasil.

Projetada por Niemeyer na Pampulha, a casa Kubitschek destaca a integração do 

jardim com a arquitetura.

A revista não fala em síntese das artes, mas as características podem ser lidas a partir 

das imagens, acrescentando novas leituras aos projetos. Está calará sobre a colaboração entre 

o pintor paisagista e os arquitetos elaborando a integração das artes.

Fig. 43 UArchitecture dAujourdhui. 
Número Especial, 13/14 setembro 
de 1947, p. 38. jardins da casa de 
Kubitschek, Pampulha ( foto - 
Marchant - Lyon).
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Fig. 45- LArchitecture d'Aujourd'hui. Número Especial, 13/14 setembro de 1947, pp.24-25 . Plantas - térrea e 1o andar. Foto 
da fachada de entrada. Foto da entrada do Cassino e da escultura de Zamysk- foto feita por Niemeyer. Desenho mostrando 
o partido do projeto- organização esquemática do programa; disposição no espaço foyer; sala de jogos; restaurante e salão 
de dança; toaletes e sala de serviço; camarim dos artistas.

Fig 44 l Architecture d‘Aujoc 
Oscar Niemeyer. Cassino e > 
estalagmites, deixadas temporariamente p 
de cada marco mostra o nível natural do te 
recorte depois de colocada a água com um pavilhão :

3/14 setembro de 1947, pp.22-23. Pampulha, desenho de 
trução da estrada que leva à Belo Horizonte e 
como referencia do movimento de terra. A extremidade 
ta da construção do lago artificial de Pampulha e um 

re pilotis.
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EXPRESSÃO PLÁSTICA - BRISE-SOLEIL - SlNTESE DAS ARTES

OSCAR NIEMEYER SOARES:

PAMPULHA: A ARQUITETURA1

Na primeira página da (fig. 44) encontramos o texto que foi escrito pelo arquiteto Oscar 

Niemeyer destacando suas intenções ao projetar as obras da Pampulha2 - a obra arquitetônica 

como uma expressão da arte e da técnica contemporânea. Niemeyer destacará alguns pontos 

importantes para se chegar a esse resultado, que podem ser resumidos:

A maleabilidade dos novos materiais permitindo experiências plásticas criando uma 

obra de arquitetura que traduz o espírito da época.

As velhas formas arquitetônicas perdem o sentido diante das novas possibilidades 

técnicas e a universalização da arquitetura garante o intercâmbio cultural e material, permitindo o 

uso dos mesmos processos construtivos e dos mesmos materiais em todo o mundo.

A arquitetura contemporânea será representada pelas obras de interesse coletivo: 

escolas, hospitais, teatros, estádios, clubes, grandes blocos de habitações coletivas, etc.

A universalização da arquitetura nos autoriza concluir que um novo período se encontra 

em formação. Período que será representado por um alto nível de técnica construtiva, marcando 

o início de uma era de maior compreensão e solidariedade. Nova concepção plástica, em função 

dos novos meios técnicos adotados.

O uso moderno do concreto armado oferecendo todas as possibilidades e logicamente 

uma concepção plástica diferente, inteiramente livre em forma e movimento. A liberdade total da 

arte orientando o trabalho.

Acredito que este texto tenha sido escolhido por destacar as técnicas construtivas 

contemporâneas utilizadas nas obras da Pampulha, as quais permitiram ao arquiteto criar formas 

novas de uma expressão plástica totalmente livre. O texto trabalha justamente com a idéia que a 

revista procura ressaltar em um projeto, novidades técnicas utilizadas desafiando as teorias 

estabelecidas e investigando novas formas de se fazer arquitetura.

Na página seguinte ao texto (fig. 44), encontramos a mesma foto já publicada no Brazil 

Builds e na Architectural Review, número especial de março de 1944, mostrando a estrada 

moderna que leva à cidade de Belo Horizonte e que exigiu grandes quantidades de cortes e 

aterros. Segundo o editorial da revista, as estalagmites que vemos nesta foto são marcos 

deixados como referência temporária do movimento de terra. As extremidades dos marcos 

representam o nível natural do terreno.

Rio de Janeiro, 
1 uma geração. S

o, Imprensa Nacional, e 
São Paulo: Pini:

Este texto foi publicado também In : Niemeyer, O. (1944) Pampulha, 
in Xavier A. org. (1987) Arquitetura moderna brasileira: depoimento de 
ABEA: Fundação Vilanova Artigas. P. 131-32
" Artigos publicados anteriormente sobre Pampulha: AR (95), março, 1944, número especial Brazil.
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TiCHT CLUB DE PÀKPDL81
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Fig. 47 L'Architecture d'Aujourd'hui. Número Especial, 13/14 setembro de 1947, pp. 28-29. Plantas 
.Foto: da fachada vista do lago, uma vista interior da pintura de Portinari.

Fig.46 L'Architecture d'Aujourd'hui. Número Especial, 13/14 setembro de 1947, pp. 26-7. Corte 
transversal e detalhe da sala de dança. Fotos : entrada com a escultura de Zamysk, entrada vi 
noite, uma vista interior do foyer com as rampas e o restaurante, uma vista da sala de dança com os 
brise-soleil, fazem assim função de corretor acústico.
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late Clube de Pampulha (fig. 47- 49)

O late Clube se distingue pelo perfil característico de sua cobertura em forma de V. A 

fachada, exposta ao norte, é protegida por lâminas verticais móveis. 0 Clube compreende uma 

piscina ao ar livre, quadras de tênis, de basquete e de vôlei.

O brise-soleil, elemento essencial da nova arquitetura no Brasil, longe de dar à fachada 

uma impressão monótona, desenvolve disposições ilimitadas, de efeitos plásticos variados. Aqui, 

composto de longos elementos verticais, eles são fixos em duas filas superpostas sobre os 

suportes metálicos.

CASSINO DA PAMPULHA4 (fig. 45 -^6)

A análise da revista ressalta o local onde se situa o Cassino, um leve promontório que 

domina a vista do lago. As características levantadas são: seu volume, um pouco severo, 

equilibrado por um jogo sábio de cheios e vazios, os largos planos de vidros nas fachadas dando 

uma leveza extraordinária; a execução e escolha dos materiais com um acabamento exemplar; 

as paredes externas revestidas em travertino e azulejos coloridos, o interior com uma profusão 

de vidros e de metais cromados; as rampas revestidas em ónix polido e as colunas em aço 

cromado; os brise-soleil são de matelassê de cetim. A seguir, apresentaremos uma serie de 

fotos e desenhos da arquitetura de Oscar Niemeyer que aparecem nas paginas da L'A.A., 

explorando a plasticidade e as inovações criativas e técnicas de suas obras.

O conjunto da Pampulha é apresentado como um conjunto de construção com uma 

unidade arquitetural situada à seis quilómetros do centro de Belo Horizonte, em volta de um lago 

artificial, projetada por um jovem arquiteto brasileiro, Oscar Niemeyer, encarregado de criar os 

novos edifícios, delimitando o futuro desenvolvimento da cidade.

O projeto compreende um Cassino, um Yacht-Club, um hotel, um Golf-Club, umas 

residências e uma Igreja, que já fora publicada anteriormente na L'Architecture d'Aujourd’hui n° 

9, em dezembro de 1946, com texto de Pierre Guegen3. A situação de Belo Horizonte esta 

particularmente favorecida, sua posição dentro da região do Planalto Central do Brasil, a mais de 

duas horas do Rio, e a proximidade do litoral, assegura-lhe um clima muito mais fresco que 

aquele da capital federal. E mencionada também a esperança de Belo Horizonte em tornar-se a 

“Detroit” do Brasil, uma vez que a região possui um rico subsolo com mineral de ferro o mais fino 

do mundo. O lago da Pampulha é contornado por uma via de 18 Km. No entorno, se elevam os 

edifícios criados por Oscar Niemeyer

3 Pierre Guegen: “Chapelle a Pampulha”: Oscar Niemeyer, Peinture de Portinari. AA Ano 
17(9):54-6, dez. 1946.
4 Architectural Record, jan. 1943.
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Fig. 49. L'Architecture d'Aujourd‘hui. Número 
Especial, 13/14 setembro de 1947, pp.32-33. late 
Clube da Pampulha. Uma vista da rua e outra do 
terraço..

Fig. 48. L'Architecture d'Aujourd'hui. Número 
Especial, 13/14 setembro de 1947, pp.30-31. 
Vista do late Clube ao fundo à esquerda, o 
Cassino visto do lado do restaurante; Corte 
longitudinal; Brise-soleil da fachada. No interior 
do restaurante teto inclinado para acústica do 
palco. Desenhos mostrando a função dos brise- 
soleil (Fotos Marchand e Lyon)
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5 Progressive Architecture, abril 1947.
6 Idem.

Fig.50. L'Architecture d'Aujourd'hui. Número Especial, 13/14 setembro de 1947, p.34-35. Fotos de Niemeyer 
mostrando as curvas da marquise, do jardim e do volume fechado; planta.

ííhwi||^

RESTAURANTE DA PAMPULHA (fig. 2.30)

A revista procura mostrar mais uma vez as novidades plásticas e técnicas da obra. As 

curvas e a integração da arquitetura e natureza. Na forma circular do restaurante, os serviços 

estão inscritos dentro de um crescendo. O plano horizontal do teto se prolonga em pórticos 

curvos sobre o jardim, acabando em um espelho d’água. Ressalta a particularidade da 

interpenetração da natureza e da arquitetura.

A seguir, o editorial continua apresentando uma série de projetos de Niemeyer 

explorando sua virtuosidade, que utiliza em uma arte consumada nos volumes geométricos 

simples, curvos, elementos construtivos e plantas, e se manifesta sobretudo nos conjuntos 

atendendo a uma harmonia, a um equilíbrio plástico, que para a revista exprime perfeitamente a 
nova arquitetura. Citaremos algumas: o Clube de Golfe na Pampulha, o Reservatório d’Água, 

late Clube Botafogo5, o projeto para um Centro de Lazer, o projeto para um Estádio Olímpico e 

um Hotel na Montanha6.

PH??;,HI
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BRISE-SOLEIL - EXPRESSÃO PLÁSTICA

OBRA DO BERÇO - OSCAR NIEMEYER - RIO DE JANEIRO (FIG. 51)

Considerado um dos primeiros edifícios "brilhante” construídos por Niemeyer, o projeto 

do berçário está de acordo com os fins e as condições climáticas ressaltadas pela revista.

Destacam a claridade e o domínio sugeridos pela forma geométrica e a brancura das 

paredes postas em relevo, além da transição agradável entre o interior e exterior e o decorativo 

chiaroscuro do brise-soleil. O texto desenvolvido pela revista é idêntico ao já publicado pelo 

Brazil Builds.

^■Architecture 

d‘Aujourd‘hui. 
Número 
Especial, 13/14 
setembro de 
1947, p.45; 
fachada; vista 
da sala de 
espera aberta, 
plantas.
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?AHK HOTEL SAO CLE■EMTE

47, pp. 50-51. fotos: Kikoler - fachada 
sarede de vidro, varanda do térreo

TRADIÇÃO LOCAL E ARQUITETURA MODERNA - INTEGRAÇÃO COM A PAISAGEM

LUCIO COSTA

PARQUE HOTEL SÃO CLEMENTE - P. Wolko, decorador, R. Burle Marx, paisagista.

Escolhido pelo editorial como uma das obras mais encantadoras de Lucio Costa - e 

segundo ele mesmo "romântica” -, é destacado pela sua proporcionalidade matemática e pelo seu 

papel no advento da nova arquitetura no Brasil. Mais uma vez, a personalidade de Lucio Costa é 

lembrada como o encarregado pelo governo brasileiro de elaborar o projeto do Ministério da 

Educação e da Saúde no Rio de Janeiro, constituindo uma equipe de jovens arquitetos. Toda a 

sua obra traz a marca de um espírito onde se afirma a clareza e a distinção. A intenção da revista 

é também mostrar como Lucio Costa recupera no Parque Hotel, de maneira moderna, os modos 

de construção do país, e usa os materiais locais: madeira, pedra, e telha, dos quais segundo a 

revista tirou partido admirável, tanto no exterior como no interior. A sequência de fotos escolhida 

mostra bem as características destacada,s que vão de encontro ao programa da revista, “defender 

todo esforço de criação e encorajar as pesquisas”, no caso o diálogo entre princípios novos de 

construir e a arquitetura tradicional local.

Fig. 52 LArchitecture d'Aujourd'hui. Número Especial, 13/14 setembro de 1947, 
sul,fachada lateral, vista de um quarto destacando a persiana fixa acima da paic 
destacando a estrutura de madeira.
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As fotos do exterior e interior (Kikoler) destacam, segundo a revista, características 
presentes em nossa arquitetura; o sistema estrutural de madeira, o telhado de telha de barro e 
varandas e lâminas verticais de madeira pivotantes na fachada lateral (brise-soleil móvel) para a 
obtenção de uma ventilação cruzada na sala de jogos.

OSCAR NIEMEYER
HOTEL EM OURO PRETO - MINAS GERAIS - (fig. 53)

Esse projeto é destacado por estabelecer uma relação entre a tradição local e 
uma construção moderna que se harmoniza com a arquitetura do século XVIII de Ouro 
Preto. Efeito obtido pela utilização da pedra local, inclinação do telhado coberto de telha e 
um desenho que se adapta surpreendentemente ao barroco das antigas construções.

Fig. 53 L'Architecture 
d'AuJourd‘hui. Número Especial, 
13/14 setembro de 1947, preto 
p.46; vista das varandas da 
fachada; vista da cidade de 
Ouro Preto; planta. Foto: 
Gautherot.
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COLOKIE DE VH1ICES k ikUk

” Architectural Forum, nov. de 1947, Architectural Review, dez. de 1947
35 BRUAND,YP( 1981)3 Arquitetura Contemporânea no Brasil. São Paulo, Perspectiva, p.143

MARCELO, MILTON E MAURÍCIO ROBERTO
COLÓNIA DE FÉRIAS NA GÁVEA 33

Edifício situado em uma floresta nos arredores do Rio de Janeiro, as primeiras fotos e 

desenhos nos falam da sua integração com a paisagem e o jardim projetado. Além da descrição 

espacial e funcional da obra é destacada a utilização de elementos tradicionais, com princípio 

moderno de construção. Podemos observar que o editorial teve a preocupação de destacar essa 

pesquisa plástica, mostrando na sequência os projetos que trabalham com essas característícas, o 

hotel de Ouro Preto de Niemeyer, o Park Hotel de Lucio Costa e a Colónia de Férias dos irmãos 

Roberto.

São pesquisas que se desenvolvem paralelamente e em que podem ser destacadas 

semelhanças no programa e na situação topográfica, além dos materiais utilizados.

Essa mesma sequência será utilizada por H. Mindlin em seu livro “Arquitetura Moderna no 

Brasil”,34 que será publicado em 1956, e a comparação é feita também por Bruand em seu livro 

"Arquitetura Contemporânea no Brasil’’.35

A primeira foto já nos apresenta os elementos trabalhados pelos arquitetos, que mais uma 

vez são explorados pela revista - a integração com a paisagem e o brise-soleil. Nos fala também 

da proximidade com a floresta e da queda que possui o terreno onde se encontra o edifício, que é 

mostrada com o desenho do corte.

Marchant- Lyon , enfatizando a integração do 
edifício com a paisagem e corte sobre o terreno.
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NB Fig.56. UArchitecture d'Aujourd'hui. Número 
«M Especial, 13/14 setembro de 1947, p.58. vista da 

varanda para o parque, piso em mosaico e telha 
i ondulada de cimento amianto; escada circular em 
M concreto armado; croquis dos dormitórios das 
|fT meninas e dos meninos;dormitório de casal com 
.JL filhos abrindo para a varanda; sala de estar.

k

Fig. 55. LArchitecture d'Aujourd'hui. Número Especial, 13/14 setembro de 1947, pp. 54-55. vista do edifício: mais uma 
vez mostrando a integração jardim, edifício paisagem, planta de situação, plantas do andar superior, principal e inferior

-
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Fig. 57. UArchitec 
mostrando a 
vista da sala 
lâminas de n.  
entre o térreo e 
do plano de vidr

■uuuiecture d‘Aujourd'hui. Número Especial, 13/14 setembro de 1947, pp. 56-57. vista do edifício 
a utilização dos materiais de construção "tradicionais": pedra, concreto, madeira, vidro, cimento amianto; 

la de estar destacando o jogo livre dos diversos elementos marcando as subdivisões, bar em tijolo e 
madeira, piso em parquet e mosaico de pedra; planta dos dois tipos de quarto de casal, vista da escada 

— a a sala de jogos, enfatizando a transparência e integração com a estrutura das colunas e do caixilho 
iro; vista exterior mostrando os terraços diante dos dormitórios. Fotos: Studio5
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OSCAR NIEMEYER
CASA DE OSCAR NIEMEYER36 (fig.58)

O projeto é apresentado como a casa que o arquiteto construiu para si próprio, 

desenvolvendo uma expressão livre sem restrições a não ser de ordens materiais. É destacado o 

local em que a casa se situa com uma magnifica paisagem e vista para baía do Rio. Um volume 

simples com estrutura em concreto armado, cobertura de telha e largas persianas de madeira, um 

terreno em declive com vegetação ao fundo. A primeira foto destaca a casa do arquiteto, 

afirmando estar mais integrada à paisagem que sua vizinha, de um “regionalismo” de cor local, 

enquanto a segunda foto, já publicada em Brazil Builds, mostra a vista para a paisagem.

O material de desenho apresentado é o mesmo já publicado no Brazil Builds e as fotos 

são do Studio 5, com exceção da segunda já citada. Quando essa obra foi publicada em Brazil 

Builds ainda não estava concluída. Nesse momento, a casa já se encontra concluída e o editorial 

explora as fotos do interior, mostrando as rampas existentes e as aberturas do interior para o 

exterior, reforçando os elementos que determinam a integração dos espaços internos entre si e

36 Architectural Record. jan. 1943.

Fig. 58. UArchitecture d’Aujourd'hui. Número Especial, 13/14 setembro de 1947, pp.48-49; à esquerda; foto da 
fachada e vista para a baía. À direita; duas vistas da sala; corte e plantas. Foto: Studio 5



161

BRISE-SOLEIL - EXPRESSÃO PLÁSTICA - TERRAÇO JARDIM - INTEGRAÇÃO COM A PAISAGEM

BOILDIIG -LBL-

1
o, oitavo, nono i 
que separa os e

EDIFÍCIO A.BJ. RIO DE JANEIRO. (Fig. 59)

Considerado um dos edifícios mais importantes da arquitetura moderna no Brasil e cujo 

partido aproxima-se de certo modo ao do edifício do Ministério Educação e Saúde, sua forma é 

muito diferente. Um volume compacto de caráter sólido e até monumental, paredes cegas nas 

fachadas superiores e brise-soleil fixos verticais nas duas fachadas. Dá-se destaque ao conforto 

térmico com desenhos detalhando o sistema desenvolvido junto às paredes cegas e as paredes de 

vidro dos escritórios e à presença de terraço-jardim, com paisagismo de Burle Marx.

plantas dos andares, térreo 
vista do corredor exterior qi 
construção das fachadas

com a paisagem - elementos que também foram utilizados por Le Corbusier na integração dos 

espaços em suas casas. Explora os elementos que a colocam em sintonia com o movimento 

moderno e suas particularidades, como a telha de barro e venezianas de madeira.

'//////■/////,

I
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EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO I.R.B. RIO DE JANEIRO (Fig. 60)

È destacado pelos métodos de construção usados: estrutura em concreto armado do tipo 

clássica, mas constituição e montagem das fachadas realizadas segundo novos processos 

apresentados pelos arquitetos, os quais são detalhados em desenhos. As paredes exteriores, de 

estrutura em madeira e painéis de fibrocimento, foram pré-fabricadas e montadas em módulos de 

concreto armado em dezenove dias. Mais uma vez, aparece a utilização do bríse-soleil e do 

terraço jardim de Burle Marx enquadrando a paisagem do Rio ao fundo. Não foram mencionados 

os painéis de Paulo Werneck que foram realizados para o terraço.

Fig. 60. L'Architecture d'Aujourd'hui. Número Especial, 13/14 setembro de 1947, pp.62-63. fotos das fachadas; 
plantas dos andares; térreo, oitavo, nono e décimo.

O texto não menciona a data referente ao projeto (1936), sua conclusão (1938) e o fato de 

ser anterior ao Ministério da Educação e Saúde. Isto também ocorre no texto de Goodwin, Brazil 

Builds, e no texto do número especial sobre o Brasil de março de 1944 da Architectural Review.

O material gráfico é o mesmo publicado no Brazil Builds e Architectural Review. As fotos 

apresentam o edifício inserido no contexto da cidade, salientando o aspecto de seu volume sólido 

e monumental, suas duas fachadas com bríse-soleil e o terraço com jardim de Burle Marx. Os 

desenhos são plantas dos vários andares, detalhe do bríse-soleil e detalhe de construção das 

fachadas e das paredes cegas com sistema de proteção térmica. (Architectural Record, jan. 1943)

1
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Fig. 62.
L‘Architecture 
d'Aujourd'hui. 
Número Especial, 
13/14 setembro de 
1947, pp.66^7.
Aeroporto do Rio de 
Janeiro. Fotos: 
fachada oeste e 
vista geral da 
construção.
Desenhos: 
perspectiva e corte 
da fachada oeste, 
planta do térreo, 
corte transversal.

ijourd'hui. Número Especial, 13/14 setembro de 1947, pp. 64-65 Desenhos: plantas dos 
dos elementos de construção da fachada, brise-soleil, tudo bem detalhado. Croquis 

as fachadas
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Fig 63. L'Architecture d'Aujourd‘hui. Número Especial, 13/14 setembro de 1947, pp.68-69. Aeroporto do 
Rio de Janeiro. Fotos: escada helicoidal em concreto armado; vista do grande hall publico em 
construção; detalhe da fachada onde aparece, a esquerda os brise-soleil moveis e a direita as placas 
em concreto armado de suporte dos brise-soleil, vista do primeiro andar. Os hangares de Aviões - 
Fotos: um hangar pronto, maquete do hangar tipo mostrando a super estrutura; vista interior mostrando 
a cobertura; hangar em construção, fachada oeste mostrando os brise-soleil. Desenhos: meio corte 
transversal; corte longitudinal; planta.



165

AEHOGÀBE SAJiiOS dumost

■, -,-^í

AEROPORTO DO RIO DE JANEIRO ■ MARCELO, MILTON E MAURÍCIO (Fig. 62; 64)

Segundo o edital da revista, o projeto premiado em concurso de 1937 começou a 

construção em 1938; os trabalhos foram interrompidos por alguns anos e na época da publicação 

estavam em fase de conclusão. Situado na orla da baia da Guanabara, está próximo ao centro da 

cidade Faz parte do aeroporto a Estação de Hidroaviões, obra do arquiteto Atílio Correia Lima, 

uma base para aviões e um terminal. Novamente é enfatizada a utilização do brise-soleil- móvel 

em cimento amianto, para a proteção da fachada oeste exposta ao sol. Pela foto podemos 

perceber que os brise-soleil da fachada oeste citados no texto não foram executados, assim como 

o bloco da parte da frente que, pela planta, podemos perceber que faria a ligação externa com o 

andar superior

Fig.64. Aeroporto 
Santos Dumont, 
Estação de 
Hidroaviões 
facahada principal e 
lateral. Fotos 
George A. Downs. 
Desenhos: plantas 
do térreo e do 1o 
andar.
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pavillon pouh une souhce THEHMÃLE

i

FRANCISCO BOLONHA

PAVILHÃO PARA UMA FONTE DE ÁGUA MINERAL

É escolhida como uma das obras representantes do sentimento plástico da jovem geração 

dos arquitetos brasileiros, que lembra as formas do restaurante da Pampulha de Níemeyer. As 

características exploradas da obra são: estrutura livre de concreto, parede de vidro, jogo de curvas 

do pavilhão e da água que o contorna e revestimento de azulejos.

Fig. 65. L'Architecture d‘Aujourd'hui. Número Especial, 13/14 i 
pavilhão à noite e de dia externa e interna (K. P. Klagsbrun). I

I setembro de 1947, pp.76-77. Fotos: vista geral, vista do 
. Desenhos: planta, elevação e corte
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BRISE-SOLEIL

AFFONSO EDUARDO REIDY E JORGE MACHADO MOREIRA.
EDIFÍCIO DE ADMINISTRAÇÃO DAS ESTRADAS DE FERRO DO RIO GRANDE SUL - PORTO ALEGRE

A revista apresenta o projeto sem mencionar que se trata de uma segunda versão de um 

projeto vencedor de concurso público nacional em 1944, no qual o arquiteto Jorge Machado 
Moreira participou da elaboração da primeira versão.37 Este projeto foi publicado anteriormente, 

com o mesmo material gráfico, na revista Progressive Architecture em abril de 1947. Destacam-se 

a planta livre, com os pilotis dispostos de maneira a permitir uma flexibilidade na utilização do 

espaço interno, a fachada sul, inteiramente envidraçada, e a norte, com os bríse-soleil. Os 

desenhos mostram no térreo o hall de entrada, no vigésimo primeiro andar o vestiário, restaurante 

e bar, no vigésimo segundo o auditório,a sala de conferências e o terraço.

nada sul e norte. Desenhos: 
erry).

Fig. 68. L'Architecture d'Aujourd'hui. Número Especial, 13/14 setembro de 1947 
perspectivas do andar térreo, vigésimo primeiro e segundo e plantas Fotos: da maquete

37 Segundo dep 
Editoral Blau. Ir

spoimento do 
Instituto Lina I

i arquiteto Jor
Bo e P. M. E>

lorge Machado Moreira in: Bonduki, Nabil. Affonso Eduardo Reidy. 
Bardi. 2000, p.72
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RINO LEVI

Aparece como o primeiro arquiteto escolhido pelo editorial para representar a arquitetura 

moderna em São Paulo. Alguns projetos de Rino Levi foram publicados anteriormente pela revista 

em seus números consagrados a um único tema, sob a direção de Pierre Vago: n° 9 (1938) "Le 

Spectacle”, com o Cinema Ufa - Palácio, São Paulo; n°2 (1939) “L’Habitation”, com a Casa 

Mediei, Lago de Santo Amaro, próximo de São Paulo.

Segundo pesquisas feitas no arquivo do escritório e entrevistas com seus sócios, Rino 

Levi preparava todo o material enviado para as publicações. O editorial selecionava o que seria 

publicado. O material aqui publicado é o mesmo encontrado no arquivo do escritório do arquiteto38. 

Para esse número foram selecionados os seguintes projetos :

HESS

” pesquisa desenvolvida [ 
” e foi também publicado

pela autora em seu mestrado.
> no livro Rino Levi de 1974

“SEDES SAPIENTIAE” INSTITUTO SUPERIOR DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS-SÃO PAULO

A primeira parte do texto é idêntico ao memorial de projeto pesquisado no arquivo do 
escritório39.© texto descreve o programa, a plástica do projeto e o tipo de estrutura. São 

destacados em detalhes: a grelha formada pelos elementos pré-fabricados de concreto que tem o 

vidro diretamente colocado sobre o concreto e fixado com massa, e as janelas das salas de aulas.

r -i]

Rg 69. L Architecture d'AuJourd'hui. Número Especial, 13/14 setembro de 1947, pp.80-31 Instituto Sedes Sapientiae, 
Rino Levi. foto - vista da rua. A direita o auditório; à esquerda o pensionato; ao fundo as salas de aulas.
- plantas; segundo andar; primeiro e térreo. (P.C. Scheier- fotografo - material arquivo escritório Rino Levi)

• ’ ‘ B
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Fig.-71 . L‘Architecture 
d'Aujourd’hui. Número Especial, 
13/14 setembro de 1947, p.84 
fotos- corredor e escada do 
edifício das salas de aulas. (P.C. 
Scheier fotografo profissional que 
desenvolvia trabalho para o 
escritório Rino Levi.) 
-Desenhos: cortes das diferentes 
partes da construção, detalhe da 
fachada de grelha que ilumina o 
corredor do edifício das salas de 
aulas, janelas das salas, planta e 
corte de um quarto para duas 
estudantes.
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USINE DE T0RREFACT10N Ei EÍTREPOTS

Especial, 13/14 setembro de 1947, p.85- vista da rua do conjunto66 L Architecture 
edifícios. - entrada

COMPANHIA CAFÉ JARDIM - SÃO PAULO

Edifício industrial, compreende uma torrefação de café, seus escritórios anexos e três 

grandes armazéns. Estrutura em concreto armado, destaque para os bríse-soleil fixos em 

concreto e sheds na cobertura em cimento-amianto ondulado. Destaque para jardineira entre o 

brise-soleil e as janelas do escritório.
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EDIFÍCIO COMERCIAL - SÃO PAULO
O edifício, situado no cruzamento de duas ruas com níveis diferentes, destaca-se 

pelo resultado encontrado pelo arquiteto para estabelecer uma unidade plástica no 
conjunto das duas ruas e o edifício, criando duas fachadas no ritmo acentuado dos 
caixilhos das janelas independentes da estrutura, localizada atrás da parede exterior.

Fig 67 LArchitecture d'Aujourd'hui. Número Especial, 13/14 setembro de 1947, pp 88'9d™£“^  ̂

corte e elevação; corte da esquadria metálica. Foto: Curt

rs....

I
rd >-1,
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INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO BRASILEIRA

O texto, tirado de uma reportagem de M. Gabaudan, Conselheiro Comercial da França no 

Rio de Janeiro, mostra através de uma estatística dos números de licenças tiradas para 

construções, reformas ou ampliações, o ritmo acelerado do desenvolvimento da construção 

brasileira entre 1941 e 1946 e o desenvolvimento da produção da indústria brasileira de materiais 

de construção. Durante a guerra as dificuldades de importação favoreceram o desenvolvimento 

das fabricas existente e a criações de novas. A produção do cimento no Brasil dessa época 

alcança um lugar de destaque na industria de construção brasileira.

Dentro desta proposta de mostrar o desenvolvimento da arquitetura ligada ao 

desenvolvimento do país, a revista continua sua apresentação seguida por um projeto que envolve 

arquitetura e urbanismo, o plano da Cidade dos Motores que, embora não seja de autoria de 

arquitetos brasileiros, mostra a abertura do país para a realização de novas propostas de cidades 

defendidas nos Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna, dos quais fazem parte os 

arquitetos de projeção internacional mais atuantes, defensores de uma arquitetura e urbanismo 

que correspondam aos novos modos de vida da sociedade de sua época.

URBANISMO

"A CIDADE DOS MOTORES" ■ LE CORBUSIER

Esse texto de Le Corbusier apresenta o projeto da Cidade dos Motores e defende uma 

arquitetura universal que se adapta às práticas universais, respondendo aos meios e às 

aspirações de uma civilização maquinista.

Defende a idéia de que a arquitetura e o urbanismo se revelam inseparáveis como as duas 

faces do mesmo fenômeno. O urbanismo moderno organiza os volumes construídos no espaço, 

ciência nova em três dimensões e não mais em duas. Reforça a conquista dos CIAM na Europa e 

na América, e relata sua viagem de 1929 a Buenos-Aires, Montevidéu, São Paulo e Rio de 

Janeiro, explicando a doutrina da Ville Radieuse. Fala também de sua vinda em 1936, do projeto 

do Ministério de Educação e Saúde, da Cidade Universitária e suas contribuições, os pilotis, 

estrutura livre, plano de vidro e o brise-soleil, a utilização de revestimento de granito e azulejos.

Destaca as quatro funções da Carta de Atenas, como necessidades básicas reconhecidas 

pelo CIAM para organização das cidades: habitar, trabalhar, cultivar o corpo e o espírito, circular.

Em seguida elogia o projeto para Cidade dos Motores de Paul Lester Wiener e de Jose 

Luis Sert, como uma obra urbanística e arquitetural admirável em todos os sentidos. Faz uma 

analise aprofundada de todas as relações da cidade com a paisagem, seus edifícios e seus 

habitantes. “Urbanismo a três dimensões, a geometria fornece a riqueza das combinações”. 

Segundo Le Corbusier, a Cidades dos Motores estenderá seus benefícios a um número 

considerável de habitantes.
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Aproveita para falar de seu projeto que será realizado (pela primeira vez no mundo) em 

Marselha, na França: "Une Unité d'Habitation de Grandeur Conforme". É a cidade jardim vertical 

que substitui a cidade jardim horizontal.

Chama a atenção para as mudanças que ocorrem com a nova arquitetura, dizendo que a 

responsabilidade está nas mãos dos que possuem o poder de escolher os programas e os 

construtores, e de realizarem os projetos até o final.

Podemos concluir que Le Corbusier vê a cidade dos motores como uma vitória essencial 

do urbanismo defendido pelos CIAM na América. Sua avaliação em relação à Cidade dos Motores 

é positiva, principalmente porque, a seu ver, os arquitetos souberam utilizar admiravelmente a 

teoria existente, e reconheceram que a norma internacional garante a unidade. Acredita-se que a 

escolha de Le Corbusier para apresentar a Cidade dos Motores esteja de acordo com as 

propostas da revista e com os debates conduzidos por ele e desenvolvidos pelos CIAM.

A revista busca, no projeto desenvolvido para o Brasil por arquitetos e urbanistas 

estrangeiros, a discussão sobre urbanismo que não encontra na produção dos arquitetos 

brasileiros, apresentada até então.

PAUL LESTER WIENER, JOSÉ LUÍS SERT, URBANISTAS; OTTO DA ROCHA E SILVA, ARQUITETO

A CIDADE DOS MOTORES 1

A revista apresenta como autores desse projeto dois urbanistas europeus: José Luis Sert, 

espanhol que trabalhou com Le Corbusier e Pierre Jeanneret no Plano Diretor para Barcelona, 

vice-presidente dos CIAM (1947-57), membro honorário do Royal Institute ofBritish Architects, 

membro da American Society of Architects and Planners e do Citizen's Housing Council of New- 

York, autor de Can our cities survive? e que projetou, junto com Luis Lacasa, o Pavilhão da 

Espanha na exposição de 1937.

P L. Wiener, sócio de Sert em Nova York, é também membro da seção americana dos 

CIAM e das principais associações americanas e brasileiras do urbanismo. Autor do Pavilhão dos 

Estados Unidos na Exposição de 1937, colaborou no Pavilhão do Brasil na Exposição de Nova 

York, em 1939. Dedicou-se aos estudos de técnicas industriais da construção, e durante a guerra 

foi Conselheiro da Office Technique Américain des Recherches. Ministrou vários cursos de 

urbanismo nas universidades americanas e da América do Sul.

' Nessa mesma época Sert escreve alguns texto que apresentam as idéais de espaço público que estaram 
presentes em seus projetos. Define a noção de centro cívico e o núcleo urbano. GIEDION, S., LEGER, F. e 
SERT, J. L. (1943). Nine Points on Monumentality. N.Y; SERT, J. L. (1944). “The Human Scale in City 
Planning." In: Paul Zucker. Org., New Architecture and City Planning. (symposium). New York: Philosophical 
Library. p.392-412. A leitura desse projeto será melhor desenvolvida na tese junto com os temas dos CIAM. 
Ver também, MUMFORD, E. (1997). Los CIAM y Latinoamérica. In. COSTA, X.; HARTRAY, G. Org., Sert. 
Arquitecte a Nova York. Barcelona: MACBA; GIMENES, F. C. (1998). A cidade dos Motores - Três Projetos. 
São Carlos . Dissertação (Mestrado) EESC-USP
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A partir dessa apresentação, a revista destaca a projeção internacional dos autores que, 

como membros dos CIAM, estariam colocando em prática as diretrizes urbanísticas defendidas 

nos congressos e publicadas na “Carta de Atenas" ou na obra de Sert, Can ourcities survive?

Trata-se de um plano urbanístico para uma nova cidade, na região da Baixada 

Fluminense, na estrada que liga o Rio de Janeiro a Petrópolis, para abrigar um centro industrial 

compreendendo as importantes usinas de tratores e motores. 0 texto destaca o programa dessa 

cidade, que põe em prática as questões levantadas pelos CIAM e afirma que servirá de exemplo 

para o Brasil, demonstrando que é possível harmonizar as atividades industriais com o bem estar 

dos operários da cidade.

Sert e Wiener descrevem a cidade dos motores como um modelo que corresponde a um 

desenvolvimento do grau de civilidade da sociedade brasileira. Um desenvolvimento que passa 

pela superação de um padrão de vida selvagem, através da industrialização e de uma atitude 

positiva diante das enormes possibilidades oferecidas pelos recursos da natureza. Vencer, 

dominar a natureza poderosa e hostil através da agricultura e da indústria seria, segundo eles, a 

condição necessária para este desenvolvimento, e a nova cidade-modelo seria a sua expressão.
À primeira vista, o lay-out geral da cidade não parece diferir da cidade proposta pela 

“Carta de Atenas”, editada por Le Corbusier2: a criação de unidades de vizinhança que comportam 

a moradia, os serviços comunitários e os públicos e serviços educacionais e recreativos; a 

hierarquização de vias no modelo das “7V”, que determina eixos de entrada, ligações funcionais e 

a passagem racional da escala do automóvel à escala do homem; a técnica construtiva utilizada, 

prefabncação de elementos em concreto armado, elementos standards conhecidos como os brise- 

soleil, elementos vazados e elementos pivotantes que substituem as janelas.

São apresentados no plano: o sítio; as estradas de ferro; os dados de diretrizes da cidade; 

a distribuição da cidade: zona industrial, zona cívica e de recreação, zonas residenciais; cidade 

agrícola; os serviços sociais, o Centro Cívico, educação e lazer, edifícios de serviços coletivos; 

edifícios residências, para solteiros e para famílias; técnicas de construção; edifícios de 

apartamentos de três andares e de oito andares; centro industrial; abastecimento da cidade; 

fabrica de alimento; cantina da fabrica.

A revista situa o projeto da Cidade dos Motores dentro do universo do Urbanismo Moderno 

ampliando a contribuição do Brasil para o debate na época realizado pelos CIAM. Segundo

que reune o resultado dos trabalhos do IV CIAM. As 
namente publicadas por Le Corbusier, acrescentando 

questões. A data às vezes aparece como 1941, 
5 da “Carta de Atenas", como parte da obra de 

sresentação da publicação da “Carta 
nenhuma corresponde exatamente ás

‘ Le Corbusier. A Carta de Atenas, 1941. Documento qi 
conclusões dos trabalhos foram organizadas e anónima 
tópicos e ênfases que refletiam a sua maneira de encarar as qi 
as vezes como 1942. Em 1942 foi publicada uma outra versão 
José Luis Sert, Can Our Cities Survive? Segundo Rebeca Scherer, na apr 
de Atenas” no Brasil, as duas versões apresentam diferenças entre si e ne 
Atas do IV CIAM.
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II Cuore Delia Citta. Hoepli Editore, Milano
»va York, Nueva Monumentalidad. In COSTA, X.; HARTRAY, 
“ACBA

3 GIMENES, F. C. (1998). A cidade dos Motores - Três Projetos. São Carlos . Dissertação (Mestrado) EESC- 
USP
4 SERT, J.L. & Rogers, E. N. & Tyrwhitt J. (1954) II i
5 OCKMAN, J. (1997). Los anos de la guerra: Nuev<
G. Org., Sert. Arquitecte a Nova York. Barcelona: MACE

Gimenes,3 atribuiu-se ao projeto da Cidade do Motores a primeira aparição do Centro Cívico na 

forma como ele será discutido nos encontros do CIAM depois da segunda guerra, reconhecendo 

este equipamento como um dos focos das questões teóricas apresentadas pelo Urbanismo do 

CIAM no périodo. Podemos encontrar a maioria das informações teóricas sobre o assunto, até o 

momento desta publicação, na obra de Sert, Can Our Cities Survive? e posteriormente nos 

documentos dos três primeiros CIAM do pós-guerra, em especial no VIII CIAM, II Cuore delia 
Citta.4

Segundo Ockman,5 Sert, ao enfatizar a necessidade de um urbanismo na escala humana, 

destaca o centro cívico e cultural como “o elemento mais importante de uma cidade grande”. O 

Centro Cívico seria a quinta função, entre as já estipuladas pelos CIAM: habitar, trabalhar, recrear- 

se e circular.

A Cidade dos Motores aborda questões da vida coletiva da cidade, fornecendo base 

conceituai para uma renovação do urbanismo e da arquitetura moderna, contribuindo com os 

objetivos dos CIAM de se manter como um movimento de vanguarda nos anos imediatos do pós- 

guerra
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tal
Fig. 68. capa e ante-capa do número especial sobre o Brasil. L’Architecture d'Aujourd'hui. no. 42/43 agosto de 1952

LARCHITECTURE D'AUJOURD'HUI - BRÉSIL 2o NÚMERO ESPECIAL 42/43 AGOSTO DE 1952

Esse é o segundo número especial da L’AA dedicado ao Brasil. Após cinco anos a 

revista retoma o tema da arquitetura moderna no Brasil, publicando o número duplo (42/43) em 

agosto de 1952, apresentando novas construções terminadas nesse período ou em fase de 

acabamento.

A revista continua sendo dirigida por André Bloc, presidente do comité de redação Pierre 

Vago e redator chefe Alexandre Persitz. Alguns membros do Comité de patronagem: Alvar Aalto 

(CIAM - II Bienal), Alfred Agache (Rio de Janeiro 1927-29), Jean Alaurent (CIAM), Eugène 

Beaudouin (CIAM), Victor Bourgeois (CIAM), Mareei Breuer (CIAM - IV Bienal), Michael 

Ecochard (CIAM), E. Freyssinet (CIAM), Siegfried Giedion (Secretário Geral do CIAM 1928-57, 

Bienal), Walter Gropius (vice-presidente do CIAM - II Bienal), Gabriel Guevrekian (CIAM), 

Joseph Hudnut (CIAM), Pierre Jeanneret (CIAM), Le Corbusier (CIAM - Brasil 1929,1936, 

1962), Fernand Léger (CIAM), Mareei Lods (CIAM), Berthold Lubetkin (CIAM), André Lurçat 

(CIAM), Paul Nelson (CIAM), G. H. Pingusson (CIAM), Richard J. Neutra (CIAM), Oscar 

Niemeyer, Howard M. Roberston (CIAM), Enersto Rogers (II Bienal, membro do CIAM), Alfred 

Roth (CIAM), José Luis Sert (presidente do CIAM 1947-57 II Bienal - Projeto Cidade dos 

Motores), Paul L. Wiener (CIAM - Pavilhão do Brasil em N. Y. - Professor convidado da 

Universidade do Brasil - Cidade dos Motores), Willy Vetter (CIAM), Frank Lloyd Wright (Rio de 

Janeiro 1931).

fsM |farcliitecl»e íaiijrtii
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Arquiteta brasileira, participou da Comissão Artística da Exposição Internacional de Arquitetura na II 
Bienal do Museu de Arte de São Paulo de 1953-54
Arquiteto Francês, participou do ASCORAL, grupo do CIAM francês, trabalhou com Le Corbusier.

Foram listados os participantes do Comité de Patronagem que fizeram parte do CIAM ou 

tiveram uma ligação com o Brasil como, visita, trabalho, exposição, palestra e etc.

Esse número foi realizado sob a direção de André Bloccom a assessoria de Guiseppina 
Pirro1 correspondente da LA. A. no Brasil e do arquiteto Gérald Hanning2. O secretário de 

redação foi Renée Diamant-Berger.

Essa obra foi realizada sob o patrocínio do Embaixador do Brasil em Paris, Carlos Celso 

de Ouro-Preto com a colaboração de Roberto Assumpção de Araújo, Secretário da Embaixada, 

Encarregado dos Negócios Culturais.

A revista agradece a Rodrigo M. F. de Andrade, diretor do Departamento do Património 

Histórico, Artístico e Nacional, a Milton Roberto, Presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, 

seção Rio de Janeiro e a J. Simeão Leal, Diretor do Serviço de Documentação do Ministério de 

Educação, assim como aos autores dos artigos e todos os colaboradores desse número.

A estrutura da revista continua como a do número especial anterior, formada por uma 

parte fixa (que se repete sempre com a mesma estrutura), constituída pelo editorial, cartas ao 

diretor, calendário de atividades, seção de novidades com pequenas imagens e comentários 

rápidos sobre o panorama atual arquitetônico, espaço para notícias e para as recentes 

publicações relativas a arquitetura, urbanismo, design, paisagismo e técnicas construtivas. O 

Brasil é regularmente contemplado nesses espaços.

A segunda parte é mais flexível, são os espaços destinados a projetos e críticas, a teoria 

investigação, a novos produtos de construção ou equipamento e ao dossier temático que 

caracteriza cada número. O Brasil contribuiu várias vezes com projetos para construção destes 

dossiers temáticos.

Nas páginas da primeira parte o Brasil é contemplado com as notícias: Vencedores do 
Concurso para a Sede do Banco do Brasil no Rio de Janeiro. 1* lugar. Ary Garcia Roza, A. 

Gadelha, Aldo Garcia Roza, W. Leal da Costa, arquitetos colaboradores; Escritório da 

Companhia Aérea Nacional Llyod no Rio de Janeiro do Arquiteto Sérgio W. Bemardes chamando 

atenção, para características de influência da arquitetura européia no Brasil, como escadas, 

mezaninos e o teto ondulado lembrando a biblioteca de Viipuri do arquiteto finlandês, Alvar Aalto. 

São apresentadas plantas, cortes e fotos; Propaganda das Monções Construtora e Imobiliária S. 

A. - Sociedade especializada na construção de grandes edifícios de apartamentos residenciais 

com características de arquitetura de espírito moderno em São Paulo, Brasil, com fotos de 
maquetes desses edifícios; ^Edifício do jornal "O Estado de São Paulo" - arquiteto Jacques Pilon, 

com foto da maquete; Sociedade Anónima Tubos Brasilit - produtos de cimento-amianto - São 

Paulo, Porto Alegre, Recife. J
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A CONTRIBUIÇÃO DO BRASIL À EVOLUÇÃO DA ARQUITETURA CONTEMPORÂNEA

O dossier temático Brésil - La contríbution actuelle du Brésil a 1'evolution de 1'architecture 

contemporaine está estruturado da seguinte forma: primeiro uma introdução sobre o Brasil com 

Carlos Celso de Ouro-Preto, embaixador do Brasil em Paris. Em seguida três textos que

Chamamos também atenção para as noticias referentes ao: 8o Congresso Pan- 

americano de Arquitetos, México. 19 a 23 de outubro de 1952. Tema: Arquitetura e Urbanismo e 

os problemas sociais das Américas: Habitação Popular, Hospital, Cidade Universitária. “C.I.A.M." 

Reunião do Conselho e dos Delegados dos Grupos, que ocorreu em junho de 1952 na Suécia, 

na antiga Capital, na Cidade Universitária situada ao norte de Estocolmo. O objetivo do encontro 

foi discutir o programa do IX Congresso com o tema “Carta do Habitat.”

Fig. 69 Sumário do número especial sobre o Brasil. AA. no. 42/43 agosto de 1952. Na pagina esquerda, desenho de Le 

Corbusier e foto do MES no Rio de Janeiro. Na página direita foto da Fazenda Samambaia, perto de Petrópolis. A revista 

apresenta o desenho de Le Corbusier como o segundo projeto definido para o MES. Na AA número 44 posterior a esse 

ela corrige o erro e apresenta o desenho do anteprojeto de Le Corbusier dizendo ser conhecido como o que serviu de 

base para o projeto definitivo. Ao apresentar uma foto de uma arquitetura moderna e de uma colonial estaria indicando a 

presença de uma ligação entre a modernidade e a tradição na arquitetura brasileira.
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apresentam o tema, através de três tipo diferentes de recepção, um de André Bloc, diretor da 

revista, recepção à distancia, outro de Siegfried Giedion3, reconhecido historiador de arquitetura 

e Secretário Geral do CIAM (1928-1957), recepção direta, e outro de Lucio Costa4, arquiteto 

moderno brasileiro de prestígio intelectual, responsável pela introdução das idéias de Le 

Corbusier no pais e também membro do grupo brasileiro do CIAM5, recepção local.

O primeiro texto, "AYONS CONFIANCE DANS L'ARCHITECTURE CONTEMPORAINE', 

de André Bloc introduz o tema dizendo que enquanto na Europa as iniciativas são exíguas, no 

Brasil surgem novas e audaciosas realizações.

Era papel da revista mostrar bons exemplos de arquitetura contemporânea, fora da 

França, incentivar a realização da arquitetura contemporânea em diversos países mostrar seu 

espírito criador e combater o ceticismo existente em Paris, entre muitos arquitetos e artistas, 

baseado na admiração do passado e na resistência a criação contemporânea.

Para Bloc, a passagem de Le Corbusier e a compreensão de Lucio Costa, provocaram 

no Brasil um estímulo “espantoso" na arquitetura e nas artes. Várias construções foram 

realizadas, a lição de Le Corbusier foi compreendida e aprofundada e o Brasil foi visto como a 

terra da arquitetura contemporânea mais audaciosa.

iuíça, primeiro estudou i 
tudos para

■ para Munique
ssicismo Roni<

Siegfried Giedion nasceu em 1893 em Lengnau, Suíça, primeiro estudou engenharia mecânica na 
Technische Hochschule, Viena, abandonando os estudos para se enveredar pela História da Arte. 
Começou os estudos em Zurique, transferindo-se para Munique, com Heirich Wollflin. Terminou-os com 
uma dissertação sobre “O último Barroco e o Classicismo Romântico" (Bruckmann, Munique, 1922) e 
doutorou-se em Filosofia Em 1923 visita a Bauhaus em Weimar e em 1925 em Paris estabelece o 1o 
contato com Le Corbusier. Em 1928 funda os CIAM do qual foi secretário geral de 1928-57. Em 1928 
escreve “Arquitetura em França." Em 1938 assumi uma cadeira na Universidade de Harvard e em 1946 em 
Zurique na Escola Superior Técnica, passando alternadamente um semestre em Harvard e outro em 
Zurique. Algumas publicações: Space, Time and Architecture (1941); Nine Points on Monumentality, junto 
com Léger e Sert (1943), mas só publicado em Architektur und Gemeinschaft (1956); Mechanization Takes 
Command, a Contribution to Anonymous History (1948); A Decade of New Architecture (1951); The Eternal 
Present (1964). Participou do Júri de premiação de arquitetura da I Bienal o Museu de Arte Moderna de São 
Paulo em 1951. Foi um historiador e critico de arte e arquitetura intemacionalmente reconhecido com 
grande participação nos CIAM. Morre em 1968

Lucio Ribeiro da Costa nasceu em Toulon (França) em 27 de fevereiro de 1902 e fez seus estudos 
primários e secundários na Inglaterra e na Suíça. Vindo para o Brasil em 1916, diplomou-se arquiteto em 
1923 pela Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. ENBA. Na década de 20 apoiou o neocolonial 
e em 1930 adota a arquitetura das vanguardas européias. Em 1930 foi diretor da ENBA, procurando 
realizar uma mudança no ensino das artes no pais, devido à forte oposição do corpo docente deixa a 
direção em 1931 De 1931 a 1933 trabalha junto com Gregori Warchavchik. Em 1931 constituiu-se um 
grupo purista consagrado ao estudo das realizações de Gropius e de Mies van der Rohe, mas, 
principalmente, da doutrina e obra de Le Corbusier. Delegado do CIAM desde 1933. Em 1934 escreve 
"Razões da Nova Arquitetura", seu principal ensaio sobre arquitetura moderna. Teve papel central na 
realização da sede do Ministério da Educação e Saúde (1936-45) e na vinda de Le Corbusier ao Brasil em 
1936. Com a fundação do IPHAN, assumiu a direção da Divisão de estudos de Tombamentos. Em 1939 
participa junto com Oscar Niemeyer da elaboração do Pavilhão do Brasil na Feira Internacional de Nova 
York. Em 1957, Lucio Costa venceu o concurso para o plano piloto de Brasília. Em 1995 publicou Registro 
de uma vivência, uma compilação de sentido autobiográfico com toda sua obra teórica e prática. Faleceu no 
Rio de janeiro em 13 de junho de 1998. Lucio Costa é conhecido intemacionalmente como teórico, 
historiador, arquiteto e urbanista, o principal expoente do movimento moderno no Brasil.

Segundo carta de Warchavchik enviada ao CIAM em 1933 com a lista de nomes dos candidatos ao 
CIF-----
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Destaca também a contribuição das autoridades estatais e de algumas instituições sem 

as quais, segundo ele, não seriam possíveis tais realizações, destacando o Serviço do 

Património Histórico, Artístico e Nacional (SPHAN), dirigido por Rodrigo M. F. de Andrade.

Bloc introduz o tema da revista, “Arquitetura Contemporânea no Brasil”, com suas 

inovações e seu espírito de equipe entre os arquitetos e os artistas, chamando a atenção para o 

tema da “Síntese das Artes", do qual, segundo ele, existem poucos exemplos no mundo, dando 

origem a belas realizações que podemos encontrar, no Rio, em São Paulo, na Bahia, em 

Curitiba, ou Cataguazes, citando alguns artistas como Burle Marx e Portinari.

Como já vimos no primeiro capítulo, Bloc articula várias associações de integração entre 

artes plásticas e arquitetura: “União pela Arte” em 1936, e “Síntese das Artes Plásticas” em 

1949. Esse tema era de interesse da revista, de Le Corbusier, de Léger, e de outros membros do 

Conselho de Patronagem e também dos CIAM no segundo pós-guerra.

Como já vimos no 2o capítulo, no 4o CIAM de 1933 em Athenas, como convidado 
especial, o artista plástico Fernand Léger, em sua conferência, “Discurso aos Arquitetos"6, 

chamava atenção para a importância da cor como um elemento da arquitetura e da colaboração 

entre artistas e arquitetos. O tema “Síntese das Artes”, será colocado em discussão a partir das 

subcomissões temáticas no 6o CIAM de 1947 em Bridgwater e conduzirá o debate sobre novas 

formas de expressão nos CIAM e nas revistas da época.

O segundo texto, “Le Brésil et 1'architecture contemporaine",7 de Siegfried Giedion, 

destaca, na evolução da arquitetura contemporânea, o Brasil e a Finlândia, pelo alto nível de 

suas realizações arquitetônicas e questiona: “Como explicar que esses países, tenham 

alcançado um nível tão alto na criação arquitetônica? Seria em razão dos arquitetos?" E chega a 

conclusão de que arquitetos criativos existem em muitos países, mas o que está faltando é apoio 

financeiro e clientes, governos e administrações que não entravem o verdadeiro talento. Destaca 

o apoio governamental perseguido por Le Corbusier8 para concretizar suas idéias, ou seja, o 

apoio do governo brasileiro, que tinha na arquitetura, um instrumento de modernização do 

Estado e afirmação de uma “Identidade Nacional”.9

7 LÉGER, Fernand. Discorso agli architetti. Casabella, (207):69-70, set./ot., 1955
Em 1956 Giedion escreve o prefácio do livro de Henrique Mindlin. Modem Architeture in Brazil, New York, 

Reinhold Publishing Corporation, 1956. Publicação em português, Arquitetura Moderna no Brasil, Henrique 
Mindlin; tradução Paulo Pedreira; prefácio de S. Giedion; apresentação de Lauro Cavalcanti. Rio de 
Janeiro: Aeroplano Editora/IPHAN, 2000. Esse prefácio de mesmo titulo, tem como base este texto, 
acrescentando algumas analises que mostram a direção que estava defendendo nos CIAM e em seu livro 
Architektur und Gemeinschaft. Hamburg, Rowohlts Deutsche Enzyklopaedie, 1956. Tradução para o inglês. 
Architecture you and me. Harvard University Press Cambridge, Massachusetts, 1958 e para o português. 
Arquitetura e Comunidade.Lisboa, Livros do Brasil (195?).

O poder político como instrumento de realizar as idéias dos técnicos está presente na posição que 
defende le Corbusier no 4o ponto da “Declaração de La Sarraz", manifesto do 1’CIAM de 1928.
’ TINEM, Nelci (2002). O Alvo do olhar estrangeiro. O Brasil na historiografia da arquitetura moderna. João 
Pessoa, Editora Manufatura, p.148. Segundo à autora, tanto os olhos da revista francesa como os olhos de 
Le Corbusier, estão voltados para a autoridade: ou seja, o apoio dos que possuem o poder de tomar 
realidade grandes obras modernas. Esse é um dos temas, destacados pela autora, em sua analise das 
revistas AA sobre o Brasil. Ver, sobre Identidade Nacional e Estado no projeto modernista no Brasil,
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MARTINS, C. A. F. (1988). Arquitetura e Estado no,
Constituição do Discurso Modernista no Brasil; a obi 
FFLCH-USP
10 Freyre, Gilberto (1946). "The Masters and the slaves”, a study in the development of Brazilian Civilization, 
Jew-York.
1 ver 2° capítulo, texto de Alexandre Pertizts.. L'Architecture au Brésil.

<o Brasil: Elementos para uma investigação sobre a 
Dbra de Lúcio Costa. São Paulo. Dissertação (Mestrado) -

Faz uma citação de Gilberto Freyre10 para destacar que os portugueses foram os 

primeiros europeus a se integrar ao meio colonial, fixando-se ali com sua família e não só com 

as companhias comerciais. Ao contrario dos Estados Unidos, os Portugueses trouxeram ao 

Brasil sua tradição de mistura racial. E conclui: "Nos belos edifícios de Pedregulho, negros e 

noruegueses vivem lado a lado”.

Giedion manifesta, como já fizeram anteriormente Smith, Bloc e Pertizts," o drama de 

um crescimento urbano marcado pela especulação imobiliária e pela ausência de planejamento 

urbano sistemático, retomando a fala de outros autores, no artigo “Brasil terra de contrastes 

sociais e espaciais".

Após analisar as condições para o desenvolvimento da arquitetura moderna no país, 

conclui que: "há qualquer coisa de irracional no crescimento da arquitetura brasileira, compara o 

Brasil com o Estados Unidos e comenta que não há produção de matéria-prima industrializada e 

nem grandes precursores como Louis Sullivan, Richardson e F. L.Wright. E conclui novamente: 

“a nova arquitetura brasileira nasce de repente, tal como uma planta tropical.’

Destaca a vinda de Le Corbusier em 1936 ao país, e ao mesmo tempo fala que: “Le 

Corbusier também visitou muitos outros países, como por exemplo os Estados Unidos, sem que 

nada resultasse, além de manchetes hostis nos jornais de Nova York”.

Segundo Giedion, no Brasil as idéias de Le Corbusier deram origem ao edifício do MES 

que foi projetado e construído graças a um ministro, a colaboração de Lucio Costa e uma equipe 

de jovens arquitetos destacando Oscar Niemeyer. Assim como Bloc, Giedion imputa a Le 

Corbusier o vetor da escola de arquitetura moderna no Brasil. Segundo ele a arquitetura 

brasileira chega a soluções originais exprimindo-se com grande espontaneidade, ou seja, na 

arquitetura brasileira a natureza e a paisagem têm um valor aproximado ao formal na obra de Le 

Corbusier, em determinado momento. Este que, em contato com o mundo tropical, se deixa 

seduzir pelo exterior, avançando na liberação de seus procedimentos técnicos.

O historiador suíço, embora manifeste o sentimento de cometer injustiça por citar só 

alguns nomes, distingue entre os arquitetos brasileiros: Lucio Costa (modesto e invisível, 

sensibilidade, organização do plano, expressão plástica e adaptação ao lugar), Oscar Niemeyer 

(imaginação fascinante, leveza de linhas), Rino Levijsoluções simples para problemas 

complexos), Marcelo Roberto (realizador de edifícios no coração da cidade do Rio, não encontra 

desculpas para a falta de organização, imaginação ou problemas complexos), Affonso Reidy 

(arquiteto criativo e funcionário da prefeitura da cidade do Rio, rara combinação na Europa, criou
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Constituição do Discurso Modernista no Brasil; a obra d« 
fflch-usp
10 Freyre, Gilberto (1946). ‘The Masters and the slaves”, a study in the development of Brazilian Civilization, 
New-York.
11 ver 2o capítulo, texto de Alexandre Pertizts.. L’Architecture au Brésil.

Faz uma citação de Gilberto Freyre10 para destacar que os portugueses foram os 

primeiros europeus a se integrar ao meio colonial, fixando-se ali com sua família e não só com 

as companhias comerciais. Ao contrario dos Estados Unidos, os Portugueses trouxeram ao 

Brasil sua tradição de mistura racial. E conclui: "Nos belos edifícios de Pedregulho, negros e 

noruegueses vivem lado a lado".

Giedion manifesta, como já fizeram anteriormente Smith, Bloc e Pertizts,11 o drama de 

um crescimento urbano marcado pela especulação imobiliária e pela ausência de planejamento 

urbano sistemático, retomando a fala de outros autores, no artigo “Brasil terra de contrastes 

sociais e espaciais".

Após analisar as condições para o desenvolvimento da arquitetura moderna no país, 

concluí que: "há qualquer coisa de irracional no crescimento da arquitetura brasileira, compara o 

Brasil com o Estados Unidos e comenta que não há produção de matéria-prima industrializada e 

nem grandes precursores como Louis Sullivan, Richardson e F. L.Wright. E conclui novamente: 

“a nova arquitetura brasileira nasce de repente, tal como uma planta tropical."

Destaca a vinda de Le Corbusier em 1936 ao país, e ao mesmo tempo fala que: “Le 

Corbusier também visitou muitos outros países, como por exemplo os Estados Unidos, sem que 

nada resultasse, além de manchetes hostis nos jornais de Nova York”.

Segundo Giedion, no Brasil as idéias de Le Corbusier deram origem ao edifício do MES 

que foi projetado e construído graças a um ministro, a colaboração de Lucio Costa e uma equipe 

de jovens arquitetos destacando Oscar Niemeyer. Assim como Bloc, Giedion imputa a Le 

Corbusier o vetor da escola de arquitetura moderna no Brasil. Segundo ele a arquitetura 

brasileira chega a soluções originais exprimindo-se com grande espontaneidade, ou seja, na 

arquitetura brasileira a natureza e a paisagem têm um valor aproximado ao formal na obra de Le 

Corbusier, em determinado momento. Este que, em contato com o mundo tropical, se deixa 

seduzir pelo exterior, avançando na liberação de seus procedimentos técnicos.

O historiador suíço, embora manifeste o sentimento de cometer injustiça por citar só 

alguns nomes, distingue entre os arquitetos brasileiros: Lucio Costa (modesto e invisível, 

sensibilidade, organização do plano, expressão plástica e adaptação ao lugar), Oscar Niemeyer 

(imaginação fascinante, leveza de linhas), Rino Levi (soluções simples para problemas 

complexos), Marcelo Roberto (realizador de edifícios np coração da cidade do Rio, não encontra 

desculpas para a falta de organização, imaginação ou problemas complexos), Affonso Reidy 

(arquiteto criativo e funcionário da prefeitura da cidade do Rio, rara combinação na Europa, criou
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não só uma unidade de habitação mas um conjunto, Pedregulho) destacando as principais 

características de suas obras.

A análise feita por Giedion sobre o conjunto Pedregulho será trabalhada posteriormente 

na relação das arquiteturas selecionadas pela revista.

Enfim Giedion se pergunta: qual é a contribuição da arquitetura brasileira ao movimento 

contemporâneo? Segundo ele são três elementos: em primeiro lugar, a generosidade do 

desenho e da construção; em segundo lugar, o fato de trazer soluções simples a problemas 

complexos sem excluir a organização necessária e por fim, talvez a contribuição mais 

importante para a arquitetura contemporânea, o sentido que permite animar as grandes 

superfícies das estruturas vivas e multiformes.

Giedion ainda faz uma última pergunta:qual é a relação de todo esse movimento com a 

natureza, no meio ambiente onde ele acontece, com sua exuberância tropical? E responde que a 

solução está no paisagista e pintor Burle Marx, que escolhe plantas simples e faz uma 

transposição do princípio de organização da pintura moderna para a natureza viva.

Os comentários de Giedion mostram as direções do pensamento desenvolvido pelo 

autor, nos debates tanto dos CIAM como das revistas para encontrar novas soluções para o 

desenvolvimento da arquitetura e urbanismo modernos depois da Segunda Guerra Mundial

O terceiro texto "Architecture, art plastique - imprévu et importance de la contribution des 

architectes brésiliens au développement actuel de 1’architecture contemporaine”, de Lucio Costa 
reúne as idéias já trabalhadas pelo arquiteto em textos anteriores entre 1948 e 195212

Nesse texto, Lucio Costa realiza uma síntese de suas idéias e um balanço da história da 

artç, chegando até a arte e arquitetura modernas, identificando o processo de constituição e 

afirmação da arquitetural moderna no Brasil13

Talvez as idéias aqui reunidas estejam de acordo com o que disse Bloc, Giedion e 

reforçem o que a revista quer mostrar da arquitetura brasileira que se apresenta.
Nessa época Lucio Costa participa do “Grupo dos Cinco”14 com Le Corbusier, Walter 

Gropius, Sven Markelius e Ernesto Rogers. Participou anteriormente do debate da Architectural

trado) ■ 
nacional de 

Lucio Costa ( 
) e Ernesto P 

asil.São Paulo:

ocesso de constitui* 
derna no Brasil, in: l\ 
--- sobre a Constitu 

-FFLCH-L. r ..
i arquitetos para orientar a Unesco com 
(Brasil), Le Corbusier (França), Walter

Rogers. Cfr. L'AA n° 44 set. 1952; Cecília 
o: Tessela: Projeto. Editora 1987. p. 235;

Esse texto reúne as idéias já colocadas anteriormente pelo arquiteto em “Considerações sobre Arte 
Contemporânea" (texto dos anos 40, publicado em 1952 nos "Cadernos de Cultura” do Ministério da 
Educação), "Muita Construção, Alguma Arquitetura, e um Milagre" - “Depoimento de um Arquiteto Carioca” 
(1951), ‘In Search ofa New Monumentality” (debate sobre o tema publicado na Architectural Review, 
104(621): 117-28, set, 1948), “O Arquiteto e a Sociedade Contemporânea" (Comunicação na Conferência 
Internacional dos Artistas, Veneza, set. 1952 a convite da UNESCO).

Segundo Carlos Martins, nessa época Lucio Costa realiza uma síntese e um balanço de sua vida 
profissional, que pode ser identificada com o processo de constituição e afirmação da hegemonia de uma 
vertente específica da produção arquitetural moderna no Brasil, in: MARTINS, C. A. F. (1988). Arquitetura e 
Estado no Brasil: Elementos para uma investigação sobre a Constituição do Discurso Modernista no Brasil; 
a^obra de Lúcio Costa. São Paulo. Dissertação (Mestrado) - FFLCH-USP p.183

Constituição de um júri internacional - Grupo Internacional de arquitetos para orienta 
relação à sua sede em Paris - “Grupo dos Cincos": Lucio Costa (Brasil), Le Corbusier 
Gropius (Estados Unidos), Sven Markelius (Suécia) 
Rodrigues dos Santos et all. Le Corbusiere o Brasil.
Lucio Costa. Lucio Costa: Registro de uma vivência, p.153
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Review com críticos internacionais como Giedion, Gropius, Hitchcoock, Holford, Paulsson e Roth 

sobre o tema da "Nova Monumentalidade”15. É convidado, junto com Le Corbusier, pela 

UNESCO, para fazer uma comunicação sobre os temas, “Unidade de Habitação" e “O Arquiteto 

e a Sociedade Contemporânea” no Congresso Internacional dos Críticos de Arte em Veneza, 

mostrando ser um arquiteto e teórico reconhecido internacionalmente e participante do debate 

internacional da Arquitetura e Urbanismo.

15 ver nota 12. Costa, L; G 

Search of New Monumenté 
1948.

Giedion, S.; Gropius, W.; Hitchocock, H.; Holford, W.; Paulsson, G.; Roth, A. In 
itality: a Symposium. Architectural Review, London, V. 104 (621): 117-28, set.

Ilustrado com uma pequena foto da cidade do Rio de Janeiro, mostra sua implantação 

na paisagem e sete fotos de edifícios de "arquitetos cariocas” como: o Ministério da Educação e 

Saúde (1936-945) Costa, Niemeyer, Leão, Moreira, Reidy, Vasconcelos, Le Corbusier 

(consultor); late Clube e Cassino da Pampulha (1942) Oscar Niemeyer; Um dos edifícios do 

Conjunto Pedregulho (1947-1952) A. E. Reidy; residência em Petrópolis (1949-50) Francisco

Fig 70. L Architecture d'Aujourd 1952, pp.4-5. da esquerda para à direita : vista da
implantação da cidade do Rio de Janeiro sobre a baía destacando sua paisagem; Edifício do Ministério da Educação 
e Saúde (1936-1945) Rio de Janeiro: L. Costa, O. Niemeyer, A. Reidy. C.Leão, J. Moreira, E. Vasconcellos.; late 
Clube e Cassino da Pampulha (1942) Oscar Niemeyer; Um dos edifícios do Conjunto Pedregulho (1947-1952) A. E. 
Reidy. Temas levantados pelas fotos : a paisagem brasileira (no caso o Rio de Janeiro), a integração das artes (no 
MESP), o uso dos pilotis e brise-soleil (MESP e late Clube), o uso de um elemento da tradição, os azulejos (late 
Clube e MESP) e Habitação Social.
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Chama a atenção, assim como Le Corbusier, para os problemas que estavam além do 

objetivo puramente utilitário. E fala que uma arquitetura para ser funcional não precisa deixar de 

lado a procura da beleza e da forma plástica.

Desenvolve em seu texto temas discutidos no 6o CIAM como: o reconhecimento e a 

conceituação dessa ‘‘qualidade plástica" (estética), como elemento fundamental da obra 
arquitetônica e como tarefa que se impõe aos arquitetos e ao ensino profissional17.

Lucio Costa reconhece a importância da qualidade plástica da arquitetura moderna no 

Brasil e destaca sua inserção no debate internacional que ocorria na época, voltado para novas 

formas de expressão, que faz parte da discussão levantada por Giedion, Sert, e Léger, a partir 

do 6° CIAM de 1947 inserindo as questões sobre estética, que já vinha sendo apresentada como 

“a nova monumentalidade”.

Bolonha; Casa em Friburgo (1949) Carlos Frederico Ferreira; Hotel do Parque em Nova Friburgo 

(1944) Lucio Costa; e Colónia de Férias (1944), M.M.Roberto.

A partir dessas ilustrações poderíamos já levantar algumas características que serão 

apresentadas por Lucio Costa.

O texto começa explicando o porquê do imprevisto e da importância da nova arquitetura 

brasileira.

Quando se considera, no seu conjunto, o desenvolvimento atual da arquitetura moderna, a 
contribuição dos arquitetos brasileiros surpreende por seu imprevisto e sua importância.

Imprevisto porque, de todos os países, o Brasil sempre parecera, a este respeito, dos menos 
predispostos; importância porque veio por na ordem do dia, com a devida ênfase, o problema da 
qualidade plástica e do conteúdo lírico e passional da obra arquitetônica, aquilo por que haverá de 
sobreviver no tempo, quando funcionalmente já não for mais útil.16 Sobrevivência... - como criação 

plástica ainda válida, porque capaz de comover.

estavam | 
■' orésent i

arcelona, f 
J. L. (1941 
trad. em p

16 Este pensamento vai de encontro com as teorias apresentada por Le Corbusier em Precisões e também 
com as questões levantadas por Giedion, Sert e Léger, no manifesto “nove pontos sobre monumentalidade" 
que chama atenção para os problemas que estavam para além do objetivo puramente funcional. Ver LE 
CORBUSIER. (1930). Précisions sur un État présent de lArchitecture et de 1'Urbanisme. Paris, Ed. G. Crés 
et Cie. (Coll. De 1'Esprit Nouveau).Trad. esp: Barcelona, Poseidon, 1978. Trad. port: São Paulo, Cosac 
Naify, 2004; GIEDION, S. LEGER, F. e SERT, J. L. (1943). Nine Points on Monumentality. In: Architektur 
und Gemeinschaft. Hamburg: Rowohlt, 1956 (trad. em português) Arquitectura e comunidade. Lisboa : 
Uvros do Brasil, (?)
17 Como já vimos, Lucio Costa era filiado ao CIAM, embora nunca tenha participado dos Congressos, sabia 
dos debates e das publicações dos CIAM. Carlos Martins, apresenta em seu mestrado um texto inédito de 
Lucio Costa onde ele se coloca como, “o arquiteto incumbido pelos CIAM de organizar o grupo do Rio", se 
coloca "na qualidade de arquiteto filiado ao CIAM” e desenvolve algumas observações, “sem perder de 
vista os CIAM”. Manuscrito inédito - parecer apresentado a Rodrigo de Mello Franco de Andrade, diretor do 
SPHAN, sobre o projeto de Oscar Niemeyer para a construção do Hotel de Ouro Preto. In: MARTINS, C. A. 
F. op. cit. pp. 197-200.
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Sabemos que as discussões sobre as relações entre arquitetura, pintura e escultura, as 

questões estéticas tomaram cada vez mais importância nesse período e tornaram-se objeto de 

preocupação constante da arquitetura moderna e sua relação com o coletivo.

Lucio Costa fala que já é tempo de se reconhecer a legitimidade da intenção plástica, 

que toda obra de arquitetura digna desse nome pressupõe. Lembrando outra vez a obra de Le 

Corbusier, define a arquitetura como: "construção concebida com intenção de ordenar e 

organizar plasticamente o espaço, em função de uma determinada época, de um determinado 

meio, de uma determinada técnica e de um determinado programa."

E para defender a dualidade de conceitos, no caso funcional e plástico, que podemos 

encontrar na arquitetura moderna, faz uma análise histórica sobre o processo de conceber e 

projetar. Como procede o arquiteto ao conceber e projetar? Mostra que podemos encontrar dois 

conceitos distintos e contraditórios em uma mesma obra de arquitetura moderna: orgânico- 

funcional e plástico-ideal. O orgânico-funcional estaria ligado ao gótico e o plástico-ideal ao 

clássico.

Justifica que as técnicas construtivas contemporâneas tornaram possível pela primeira 

vez a fusão desses dois conceitos.

Segundo Lucio Costa é na fusão desses dois conceitos, o jogo das formas livremente 

delineadas ou geometricamente definidas, em um processo espontâneo ou

intencional, que se escondem a sedução e as possibilidades ilimitadas da arquitetura 

moderna

Reconstituindo os caminhos percorridos pelas correntes plásticas fundamentais das 

diferentes civilizações, ele define dois eixos culturais quanto à concepção plástica da forma: o 

eixo mesopotamo-mediterrâneo de concepção estática (forma fechada) e o eixo nórdico-oriental 

de concepções dinâmicas (forma aberta).

Reconhece o jogo de ações e reações, de contatos e trocas de equilíbrio e de 

predominâncias no passado, para deixar claro que a arte moderna tal como se define através da 

obra de Picasso, de Braque, de Léger, de Chagall, de Lipchitz, de Laurents, etc., bebera dessas 

duas fontes distintas de onde procede a criação plástica original, e que portanto, participam ao 

mesmo tempo dos conceitos formal estático e dinâmico, nas suas várias expressões.

Chama a atenção para o fato que se repete assim como já havia assinalado na 

arquitetura moderna, quando constatou dois conceitos de aparência contraditória: o “plástico- 

ideal” e o “orgânico-funcional”
Faz também referência à nova característica do muro18, elemento supérfluo da 

arquitetura moderna, enquanto no renascimento a presença estrutural das paredes impunha o 

afresco.

18 Essa discussão da parede que deixa de ser estrutural e se tomar um elemento de expressão plástica de 
escolha do arquiteto em colaboração com outros artistas plásticos está presente em Le Corbusier, Léger,
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Retoma a questão formulada de início - a do reconhecimento da legitimidade da 

intenção plástica no conceito funcional da arquitetura moderna, a fim de acentuar a 

necessidade da atuação simultânea dessa intenção com os demais fatores determinantes da 

elaboração arquitetônica.

Fig. 71. L Architecture dAujounfhui. no. 42/43 agosto de 1952, pp.6-7 Texto de Lucio Costa e fotos, da esquerda para a 
direita: residência em Petrópolis (1949-50) Francisco Bolonha; Casa de fim de semana em Friburgo (1949) Carlos 
Frederico Ferreira; Hotel do Parque em Friburgo (1944) Lucio Costa; Colónia de Férias (1944) M.M.Roberto. os temas 
levantados pelas fotos seriam: arquitetura e a integração à paisagem, a ligação com a arquitetura tradicional e o uso de 
materiais de origem local.

arte dos debates sobre “síntese das artes” presentes nos primeiros CIAM do pós- 
de arquitetura.

Uma vez que os arquitetos, a par do aprendizado técnico cada vez mais complexo e apurado, se 
dediquem ao estudo dos problemas da expressão arquitetônica e participem dos debates artísticos 
contemporâneos, a fim de se capacitarem do fundamento plástico comum a todas as artes e se 
deixarem possuir, tal como os pintores e escultores nos seus respectivos domínios, pela paixão de 
conceber, projetar e construir, então em virtude da intenção superior que os anima e da consciência 
técnica adquirida, as suas obras, cem por cento funcionais, se expressarão em termos plásticos 
apropriados, adquirindo assim, sem esforço, graças à própria comodulação e modenatura, certa feição 
nobre e digna, capaz de conduzir ao desejável sentimento monumental”.

Giedion, Sert e fará pari 
guerra e nas revistas de

■ <- ■ ■. 2
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Monumentalidade cuja presença não se limitará, portanto, àqueles locais onde já se convencionou 
dever-se encontrá-la - tais, por exemplo, os centros cívicos e de administração governamental, mas se 
estenderá igualmente àquelas estruturas onde a sua manifestação decorre do próprio tamanho e volumes 
das massas construídas e do sentido plástico peculiar às formas funcionais utilizadas19.

Com essas questões, Lucio Costa introduz o seu debate sobre “nova monumentalidade" 

publicado pela Architectural Review em setembro 1948. Esse será o conceito de 

monumentalidade na visão de Lucio Costa e que será trabalhado pelos arquitetos dos CIAM, se 

transformando em temas tais como “sínteses das artes”, “centro cívico” e "coração da cidade". O 

sentido monumental de que fala Lucio seria a expressão plástica capaz de emocionar, além do 

utilitário na produção arquitetônica em colaboração com a pintura e a escultura e que faz parte 

da cidade e da vida do homem que nela vive.

Segundo Costa, a expressão plástica está presente na produção de poucos arquitetos. A 

maior contribuição dos arquitetos brasileiros esta justamente em deixar que a expressão plástica 

faça parte da arquitetura contribuindo assim para o debate da arquitetura moderna internacional. 

Todo o texto de Lucio procura mostrar esses conceitos e dialogar com os arquitetos nacionais e 

internacionais sobre a tarefa da arquitetura contemporânea ao pensar também os problemas 

estéticos.

Em resposta a Giedion, que afirma que a monumentalidade está sendo conseguida pela 

colaboração entre o escultor, o pintor e o arquiteto, na criação de novos centros cívicos, Lucio 

Costa fala de uma monumentalidade contemporânea desejável:

Lucio fala de uma monumentalidade que não exclui os complementos naturais e lembra 

que o que caracteriza o conceito moderno do urbanismo, que se estende da cidade à zona rural, 

é justamente à "incorporação efetiva do bucólico ao monumental".

Defende a doutrina de Le Corbusier como o fundamento para a formação profissional do 

arquiteto contemporâneo, porque reúne as três questões centrais da arquitetura: a técnica, da 

construção funcional e do seu equipamento; a social, da organização urbana e rural na sua 

complexidade utilitária e lírica; a plástica, da expressão arquitetônica na sua acepção mais 

ampla e nas suas relações com a pintura e a escultura.

Segundo Giedion20, Le Corbusier já havia introduzido explicitamente o tema da 

monumentalidade em seu projeto para a sede da Sociedade das Nações de Genebra (1927-

19 Retoma o debate com Giedion que está presente em: Search of New Monumentality: a Symposium. 
Architectural Review, London, V. 104 (621): 117-28, set. 1948.
20 GIEDION, Siegfried. (1944). The need for Monumentality . In: Zucker, Paul (org.). New architecture and 
City planning: a symposium New York : Philosophical Library, p. 549-568. Ver também, Ockman, J. (1997). 
Los anos de la guerra: Nueva York, Nueva Monumentalidad. In: Costa Xavier; Guido Hartray. (Org.). Sert 
Arquitecte a Nova York. Barcelona: MACBA. p. 27;29
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Relata também que entre 1931 e 1935 constituiu-se um grupo purista consagrado ao 

estudo das realizações de Gropius, de Mies van der Rohe e principalmente, da doutrina e obra

1928). Para Le Corbusier, a idéia de uma monumentalidade moderna também estava 

estreitamente ligada com a síntese entre arquitetura e outras artes maiores: a pintura mural e a 

escultura em grande escala. Le Corbusier em sua atividade artística, fazia a síntese e defendia a 

integração entre arte e arquitetura desde a época do Pavilhão do Espírito Novo na Exposição 

das Artes Decorativas em Paris, 1925. Nesse Pavilhão encontramos pinturas suas, de Léger e 

Ozenfant. A pintura e a escultura introduziam na arquitetura recursos expressivos que a 

linguagem abstrata e técnica do funcionalismo não proporcionavam21. Podemos retomar 

questões já trabalhadas por Le Corbusier como a “pura emoção plástica”, também apontada na 

na arquitetura com a concepção do “espaço inefável"22 - a transcendência poética do espaço e 

do tempo cotidiano através da dissolução pictórica do plano da parede.

Para o CIAM, a idéia de monumentalidade também se baseava na colaboração artístico- 

arquitetônica.

Giedion, nos finais dos anos trinta, assim como Le Corbusier, chegou à conclusão que a 

arquitetura moderna havia se separado da emoção e que, para superar esta separação, era 

necessária uma injeção de “imaginação espacial”. Esse tema está presente nos primeiros CIAM 

do Pós-Guerra, os Congressos de 1947,1949 e 1951.

Para Giedion, a nova monumentalidade não se colocava em contradição com as 

questões funcionais e técnicas e se situava em uma trajetória de evolução.

Podemos assim, mais uma vez, concluir que a noção de monumentalidade em Lucio 

Costa está de acordo com o texto de Giedion, que acredita que com a representação do 

sentimento coletivo através do uso de recursos técnicos e estéticos contemporâneos a 

arquitetura poderia adquirir um valor lírico, ausente nos edifícios puramente funcionais.

A partir daqui, Lucio Costa irá mais uma vez justificar a escolha de Le Corbusier e 

explicar como se dá rapidamente à passagem da teoria para a prática.

havia falado L 
Jiscorso agli ar

(194f

21 Como já havia fal. 
Femand. Discorso a 
“LE CORBUSIER.

Foi o conhecimento prévio e a demorada e minuciosa análise dessa tese monumental nos seus 
três aspectos - o econômico-social, o técnico e o artístico - foi o dogmatismo dessa disciplina teórica auto- 
imposta, e o intransigente apego, algo ascético, aos princípios de fundo moral que fundamentavam a 
doutrina - atitude que faz lembrar a dos positivistas - foi esse estado de espírito predisposto à 
receptividade, que tornou possível resposta instantânea quando a oportunidade de pôr a teoria em prática 

se apresentou.

Léger em seu discurso para os arquitetos no IV CIAM em 1933 e Atenas. LÉGER, 
architetti. Casabella, (207):69-70, set./ot., 1955
46). 'Espace Indicible’. L’Architecture d’AuJourd'hui. Ari. número Hors-Série, p. 9-10;
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Deixa claro que o desenvolvimento da arquitetura moderna no Brasil não estaria ligado a 

uma procura arbitrária da originalidade por si mesma, ou da preocupação de soluções 

"audaciosas”, mas ao propósito de inovar, através de novas técnicas, com a obsessão dos 

verdadeiros artistas, a procura da forma ainda não revelada.

Seria então o impacto da estética provocado pela nova arquitetura brasileira a maior 

contribuição dos arquitetos brasileiros ao desenvolvimento da arquitetura contemporânea?

Após essa introdução do dossier temático, a revista organiza a edição, procurando 

responder as questões levantadas, em três sub-temas: O Homem, o País e Arquitetura; Dez 

Anos de Arquitetura, (divididos em construções industriais, edifícios de escritórios, turismo, 

edifícios de apartamentos, habitações individuais, Cataguazes, construções hospitalares, 

edifícios culturais e construções esportivas) e Projetos e Realizações de 1952.

Sem embargo dessa feição internacional que lhe é própria, tal como também o fora na arte da 
Idade Média e do Renascimento, a arquitetura brasileira de agora, como então a européia, já se distingue 
no conjunto geral da produção contemporânea e se identifica aos olhos do forasteiro como manifestação de 
caráter local, e isto, não somente porque renova alguns recursos superficiais peculiares á nossa tradição, 
mas fundamentalmente porque é a própria personalidade nacional que se expressa, utilizando os materiais 
e a técnica do tempo, através de determinadas individualidades do génio artístico nativo. Conquanto se 
antecipasse ao desenvolvimento cultural ambiente, ela se ajusta e integra facilmente ao meio porque foi 

conscientemente concebida com tal propósito.

de Le Corbusier, "encaradas já então, não mais como um exemplo entre tantos outros, mas 

como o Livro Sagrado da arquitetura”.

Fala do MEC como o marco definitivo da nova arquitetura brasileira, e deixa claro que, 

apesar de colocar em prática pela primeira vez, em escala monumental, as doutrinas de Le 

Corbusier, de ter se baseado em um risco original do próprio Le Corbusier para outro terreno, e 

ter tido uma consulta prévia, tanto o projeto quanto a construção do edifício, desde o primeiro 

esboço até a definitiva conclusão, foram feitos sem a mínima assistência do mestre, “como 

espontânea contribuição nativa para a pública consagração dos princípios por que 

sempre se bateu”.

Destaca a personalidade de Oscar Niemeyer, que soube estar presente na ocasião 

oportuna e desempenhar integralmente o papel que lhe foi reservado, sendo agora um arquiteto 

reconhecido internacionalmente. E diz que ele é a chave do enigma que intriga a quantos se 

detêm na admiração dessa obra esplendida e numerosa, devida a tantos arquitetos diferentes e 

destaca Reidy, os irmãos Roberto, Mindlin e Burle Marx.



Os construtores, arquitetos e urbanistas que vieram depois da colonização fizeram um 

esforço para vencer as deficiências herdadas.

O HOMEM E A PAISAGEM de José Lins do Rego24 é o primeiro texto desse sub-tema, 

com fotos de Jean Manzon que constroem uma narrativa para falar da relação do homem com a 

paisagem brasileira. Fala que no início da colonização brasileira a casa foi feita para proteger o 

homem da mata. Os primeiros colonizadores se opunham a natureza por medo. Buscavam 

construir suas casas em lugares elevados numa tentativa de dominar os inimigos. A casa 

buscava descortinar uma vista abrangente para proteger o homem. A casa não procurava uma 

intimidade com a natureza.

Paraíba em 1S 
s do modemisr

Fig 72. L'Architecture d'Aujourd'hui n.42-43 agosto de 1952, pp. 8-9.0 homem e a paisagem por José Uns do Rego. 
A esquerda uma paisagem característica do norte do país. "Os paisagistas da Corte de Usboa trouxeram ao Brasil a 
Palmeira Imperial, que se propagou pelos quatro cantos do pais". No alto uma aldeia de índios Galapatos e embaixo 
uma aldeia de índios Xavantes no Mato Grosso. À direita uma vista aérea da região do Amazonas, embarcações 
usadas pelos trabalhadores e garimpeiros a procura de diamantes no estado de Goiás. Fotos de Jean Manzon que 
ilustram as características da paisagem antes da colonização e o início da exploração das riquezas naturais pelo 
homem.

José Lins do Rego, nasceu em Pilar na Paraíba em 1901. Formado em Direito em Recife em 1922, foi 
dos mais importantes escritores brasileiros do modernismo. Morou em Maceió de 1926 a 1935 quando se 
transfere para o Rio de Janeiro. Desenvolveu uma obra ficcional, na qual traça um panorama da sociedade 
nordestina. Em 1955, ingressou na Academia Brasileira de Letras. Algumas publicações: Menino do 
engenho (1932), Doidinho (1933), Banguê (1934), Moleque Ricardo(1935), Usina(1936), Riacho Doce 
(1939), Fogo Morto (1943). Morre em 1975 no Rio de Janeiro.
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TRÊS JARDINS DE CARLOS PERRY

Jardim de O. de Almeida e Silva no Rio de Janeiro, jardim da entrada de um edifício de 

apartamento no Rio de Janeiro e planta do jardim da residência de Victor Bouças em Petrópolis. 

A revista salienta que o jardim agora faz parte da casa moderna.

J*. J A-

U - J

Fig. 73. AA n. 42-43, agosto de 1952, p.10. à esquerda de cima para baixo: jardim em 
Correias de Roberto Burle Marx, colheita do café (fotos J. Manzon) 
à direita as fotos e plantas dos jardins de Carlos Perry.

1
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João VI irá inaugurar o primeiro Jardim Botânico no Rio de Janeiro e traz a Palmeira 

Imperial como marca dessa nova época, em que uma paisagem estrangeira é imposta sobre a 

paisagem nativa tentando dominar a vegetação tropical.

E mais uma vez a figura de Le Corbusier aparece como principal responsável pela 

renovação da arquitetura brasileira, da casa brasileira que deixa de ser um refúgio contra a 

natureza.

Rego levanta as questões apresentadas por Le Corbusier, que via o homem dentro da 

casa, mas uma casa que estaria ligada à paisagem. Para ele, Le Corbusier foi o ponto de partida 

para a nova arquitetura brasileira se expressar com espontaneidade e chegar a soluções 

originais, e reforça a idéia da força expressiva de Lucio Costa e Niemeyer como uma criação 

brasileira. Segundo ele, o retorno à natureza e o valor dado à paisagem como elemento integral 

da arquitetura levaram os arquitetos brasileiros além do formal em Le Corbusier. A casa 

brasileira vai buscar na paisagem elementos essenciais para sua originalidade. Destaca Burle 

Marx por resgatar em seus jardins a mata presente na paisagem brasileira.

O texto reafirma, portanto, a ligação da arquitetura moderna no Brasil com as doutrinas 

de Le Corbusier, a originalidade dos arquitetos brasileiros, a integração da arquitetura com a 

paisagem e a existência de uma síntese das artes na colaboração entre paisagistas e arquitetos 

na busca de novas expressões plásticas.
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O segundo texto deste sub-tema é “Burle Marx e o jardim contemporâneo", de S. 

Giedion, que começa com um histórico do jardim definindo o jardim medieval, o jardim do 

Renascimento, o jardim do século XVII, o jardim inglês e o jardim do século XIX, para propor a 

seguinte questão: sabemos definir o jardim contemporâneo? Para ele quem irá definir o jardim 

contemporâneo será Burle Marx, do Rio de Janeiro. Sendo um pintor abstrato e um artista 

sensível, soube compreender a linguagem das plantas de seu “país exótico", pesquisando as 

plantas selvagens da floresta virgem do Amazonas e também utilizando as plantas simples que 

existem em todo lugar. As flores são plantadas por Burle Marx em densas massas de cores 

uniformes, como se transportassem a pintura de uma tela para o gramado.

Para Giedion, essa intimidade com a arte contemporânea é o segredo dos jardins de 

Burle Marx. Chama a atenção para a Exposição do 4o Centenário de São Paulo, onde acredita 

que Burle Marx trará novidades para o jardim contemporâneo, e fala do novo edifício da Unesco

Fig.75. AA n. 42-43, agosto de 
1952 Jardins de Burle Marx: . 
Odete Monteiro, Petrópolis; 
Colónia de Férias, Tijuca (M.M.M.
Roberto); Casa de Rocha 
Miranda; Instituto de Resseguros 
(M.M.M. Roberto).
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Fig. 7f 
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CASA DE CAMPO - PETRÔPOLIS, ARQUITETO - HENRIQUE E. MINDLIN25 - JARDINS ROBERTO BURLE MARX

Os pontos destacados pelo texto são: a integração com a paisagem; a implantação 

correta no terreno voltado para o norte, assegurando a melhor insolação; síntese das artes com 

painel e paisagismo de Burle Marx; janelas especiais com persianas deslizantes e bríse-soleil 

propiciando um movimento na fachada. A boa insolação é destacada como fato importante, já 

que se trata de uma casa de montanha, onde o inverno é muito frio.

para Paris dizendo que os arquitetos encarregados pelo projeto poderiam chamar Burle Marx 

para que Paris tivesse um jardim realizado por um mestre do jardim contemporâneo. Giedion 

reconhece assim a importância de Burle Marx na definição do jardim contemporâneo, ou seja, o 

"jardim moderno" a partir de uma integração das artes.

A seguir, a revista apresenta uma arquitetura que desenvolve o sub-tema proposto, a 

integração do homem e da arquitetura com a paisagem e o paisagismo de Burle Marx.

25 Essa é conhecida como Casa de campo de George Hime (1949). Participou da 1* Exposição 
Internacional de Arquitetura na 1* Bienal Internacional do Museu Arte Moderna de São Paulo em 1951 e foi 
premiada na categoria de habitação unifamiliar. S. Giedion autor desse artigo fez parte do Júri Premiação 
de Arquitetura desta Bienal.
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raço a ala dos quartos; 
i o jardim, a janela e o

77. AA n. 42-43, agosto de 1952, pp.16-7. A esc 
'iço no primeiro plano; detalhe dessa fachada, a 
e longitudinal; fachada norte; A a. 
e-sote/7; vista da sala de jogc

’ À squerda de cima para baixo: vista da fachada sul, com o bloc 
lessa fachada, a esquerda entrada de serviço, em cima do terraço a ala dos 

te; plantas. À direita de cima para baixo: fachada norte destacando ojardim, a jar 
jos, terraço e painel de Burle Marx. Fotos Aertsens Michel.

<1
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Fig. 78 A4 n. 42-43, pp. 18-9. À esquerda de cima para baixo: fachada lateral, galeria coberta, terraço, capela, embaixo do

£\Xd^
da casa integrada à paisagem
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RESIDÊNCIA DE VERÃO - PÊTRÔPOLIS, ARQUITETO FRANCISCO BOLONHA

33
|«géS-

Dentro do sub-tema proposto, as características principais desta casa destacadas pela revista 

são: a harmonia entre a paisagem existente e sua arquitetura simples; a utilização de materiais 

da região como a pedra e a madeira; a integração dos espaços interiores com os jardins 

exteriores prolongando diversas partes da habitação, uma galeria de circulação coberta realizada 

inteiramente de madeira ao longo da fachada principal e persiana com lâminas móveis assegura 

a boa ventilação.

À direita: vista do jardim interior em direção a galeria suspensa; planta. 
Fotos Hess.
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CONJUNTO RESIDENCIAL - ILHA DE PAQUETÁ, ARQUITETO FRANCISCO BOLONHA26

O destaque é voltado para a integração do homem, casa e natureza. Há um equivoco 

denominando esse conjunto de habitações de férias, quando se trata de uma proposta de 

pequeno conjunto de habitação social para funcionários modestos da prefeitura.

i Arte 
ri Premiação

26 Partic 
Moderna 
de Arquii

>nal do Museu fi 
«z parte do Júri

^uitetura na 1* Bienal Intemacion; 
>. Giedion autor desse artigo fez

ticipou da 1a Exposição Internacional de Arqui 
na de São Paulo em 1951 sem premiação. S.
Jitetura desta Bienal.

f
Fig 80 AA n. 42-43, agosto de 1952, pp. 22-3 À esquerda vista do conjunto a partir dos pátios protegidos por 
muros de cobogó; planta geral da situação. Á direita: localização da Ilha de Paquetá; detalhe da fachada dos 
quartos, mostrando em cima da janela do piso superior os vidros basculantes assegurando a circulação de 
ar; vista do playground, circulação protegida pelo cobogó; corte; plantas do térreo e piso superior.



EDIFÍCIO CARAMURU - BAHIA, ARQUITETO PAULO ANTUNES RIBEIRO27

Dentro da proposta do sub-tema, o edifício apresenta no último piso, apartamento com terraço 

jardim. A característica principal está em sua abertura para a paisagem com panos de vidros 

protegidos do sol por um sistema de lâminas móveis. Os bríse-soleil acrescenta a fachada uma 

textura que poderia se dizer que trata-se de uma expressão plástica além do funcional.

primeiro anda
Fig 81. AA n. 42-43, agosto de 1952, pp.24-5. Vistas das fachadas mostrando a proteção solar pelo sistema de 
lâminas móveis. Planta do térreo, planta do primeiro andar, planta tipo dos escritórios e planta do último piso 
com o apartamento e terraço jardim. Fotos Ver

27 Participou da 1a Exposição Internacional de Arquitetura na 1a Bienal Internacional do Museu Arte 
Moderna de São Paulo em 1951. Menção Honrosa para projeto de edifício de escritório.
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DEZ ANOS DE ARQUITETURA. Milton Roberto29, presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil.

É significativo que a produção de dez anos de arquitetura modema no Brasil seja 

apresentada pelo presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB), órgão de maior 

representatividade dos Arquitetos. Milton Roberto deixa claro que a melhor maneira de explicar a 

arquitetura brasileira é através de suas realizações. Ele afirma que o elemento funcional da 

arquitetura é primordial, e que os arquitetos brasileiros se opõem às classificações, as 

especificações e sobretudo às explicações de intenções plásticas que decorrem da função. Nota 

que existe uma consciência comum entre os arquitetos brasileiros e que isto pode ser visto 

através das realizações que serão apresentadas. Acha justo analisar o que foi produzido nesses 

últimos dez anos pela arquitetura brasileira, já que foram eles os primeiros a aplicarem em várias 

realizações os postulados teóricos do movimento moderno. Considera que ainda não fizeram o

em Botafogc 
revista); Ba 
Escola do : 
Azevedo.

Formou jr 
arquitetur 
Falecei

ENBAem 1934. 
um dos mais importantes da 

» do Brasil, IA.B, (1949-1953).

ie 1914, e formou-se pela E 
escritório M.M.M. Roberto, um dos mais 

te do Instituto dos Arquitetos

29 Milton Roberto nasceu em Petrópolis (R. J.), em 29 de março d€ 
junto com Marcelo e Mauricio Roberto o escritório M.M.h 

ura brasileira. Em 1949, foi eleito presidente 
su no Rio em 15 de julho de 1953.

Fig. 82. AA. no. 42/43 agosto de 1952, pp. 26-7. Essas duas páginas ilustram a produção de Dez anos de arquitetura 
brasileira com habitações individuais, edifícios de apartamentos, edifícios de escritórios, construções administrativas, 
escolares, hospitalares e esportivas. À direita, edifício Caramuru na Bahia, foto de Verger. A imagem destaca o edifício 
inserido na cidade e sua relação com a paisagem e os edifícios históricos ao redor. À esquerda de cima a baixo: Casa 

-go. A. Rocha Miranda; Edifício em São Paulo, Artigas (essas duas realizações não serão trabalhadas pela 
3anco da Lavoura em Belo Horizonte, Vital Brazil, foto Silva; Centro Cívico em Curitiba, Redig de Campos; 
> Senai em Niterói e Sanatório em Porto Alegre, M.M.M. Roberto; Estádio no Rio de Janeiro, Orlando
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DEPOIMENTO DE UM POETA - Vinícius de Moraes (texto)30

O segundo texto que apresenta os dez anos de arquitetura é de Vinícius de Moraes, e 

começa destacando que o problema mais importante resolvido pelos arquitetos modernos 

brasileiros foi o da integração da arquitetura com a paisagem. A paisagem brasileira que tem 

uma variação de norte a sul oferece uma variação de riquezas aos arquitetos que chega a ser 

um desafio da natureza em relação ao domínio da plástica. Retoma a história da arquitetura 

moderna no Brasil já contada via Lucio Costa e o grupo de arquitetos do MESP, Oscar 

Niemeyer, Carlos Leão e a participação de Le Corbusier. E fala que a arquitetura moderna 

conquistou os grandes centros urbanos, o interior do país, a floresta e que conquistar uma 

cidade como Salvador, Bahia é um desafio para os arquitetos, chamando a atenção para a 

relação que a arquitetura moderna deve estabelecer com os edifícios históricos, sua tradição 

popular, suas lendas, sua música, etc. A qualidade de sua arquitetura religiosa e colonial, como 

a barroca, a tradição e a arte popular, a beleza de seu povo são desafios para os arquitetos 

modernos. E diz que a arquitetura moderna que encontramos hoje nessa cidade está em 

harmonia com esses desafios. Assim Vinícius levanta algumas questões para a arquitetura 

moderna, a integração com a paisagem e sua inserção nos centros históricos com fortes 

tradições culturais. A foto do edifício Caramuru na Bahia, de Paulo Antunes Ribeiro, que aparece 

na figura 82 ilustra o que diz o poeta.

A seguir a revista irá apresentar algumas realizações dos arquitetos brasileiros nestes 

dez anos subdivididas por categorias: construções industriais, edifícios de escritórios, turismo, 

edifícios de apartamentos, habitações individuais, Cataguazes, construções hospitalares, 

edifícios culturais, construções esportivas.

Nos dois texto que apresentam os dez anos de arquitetura no Brasil encontramos uma 

recepção local.

suficiente para “a humanização da vida urbana”, proposta por Giedion. E afirma que esse 

número da L’Architecture d'Aujourd'hui constitui um testemunho da contribuição da arquitetura 

brasileira para a arquitetura contemporânea.

- :-«A-?rete crítico de cinema e diplomata brasileiro, nasceu no Rio em 19/10/13 e faleceu na 

•ações do IV Centenário da cidade.

Poeta, compositor, intérpre»., — —■—
mesma cidade em 09/07/80. -- - -------- -
festivais de cinema de Cannes, Berlim, Locarno 
dentro das comemorações do IV Centenário da i
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CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS

FÁBRICA PEIXE E DUCHEN31 • SÃO PAULO, OSCAR NIEMEYER

A expressão plástica permitindo a racionalização do espaço.

Fig.83.AA 42-43 pp. 28-29. F 
mostrando a implantação do coi 
Duchen mostrando o detalhe da 
das fachadas e planta

Fabrica Peixe e Duchen, São Paulo, Oscar Niemeyer. A direita fotos da maquete
o conjunto de edifícios, plantas e corte. A esquerda fotos do canteiro de obras da Fabrica 

he da estrutura de concreto que possibilita explorar uma expressão plástica. Elevações 
tas Fotos Landau.

31 Obra premiada na I Exposição Internacional de Arquitetura, I BIENAL de São Paulo, 1951, primeiro 
prémio, na categoria de edifício industrial.
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ATELIÊS EM PETRÔPOLIS, ALCIDES ROCHA MIRANDA

A revista destaca o "efeito plástico” da cobertura da entrada do edifício.

USINA DE MÁRMORE E GRANITO DO BRASIL, SÉRGIO W. BERNARDES

Do ponto de vista “plástico e funcional", é considerado um dos melhores estudos deste 

número destinado à arquitetura industrial.

Éíl

S"i
• ia

enfatizam a integração dos Ateliés com a paisagem. Embaixo.a direita perspectivas do exterior e interior, à esquerda 
plantas , cortes, fachada norte e esquemas de ventilação e iluminação.
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FÁBRICA ■ SÃO PAULO (C. B. L. C.), CARLOS FREDERICO FERREIRA32

Este edifício destinado á C.B.L.C. “Companhia Brasileira de Linhas para Coser”, em São 

Paulo, é destacado pelo esquema de circulação, pela estrutura em concreto armado, fachadas 

de vidro e utilização de bríse-soleil vertical móvel em placas de fibrocimento.
FÁBRICA - RIO DE JANEIRO -AFFONSO EDUARDO. REIDY33

Os desenhos apresentados pela revista destacam as características plásticas do 

conjunto de edifícios destinados à fabricação de sabão.

32 Particsrticipou da I Exposição Internacional de Arquitetura, I BIENAL de São Paulo, 1951, sem obter 
mação.
Jblicado na AR v.108(646):229-30, out, 1950. (mesmo material em escala maior)

Fig.85 AA( 42-43): 32-33
Em cima: Fábnca em São Paulo (C.S.L.C.), C. F. Ferreira, 
circulação, elevações da fachada, corte e planta. Embaixo: 
desenhos, perspectiva, fachadas sudoeste, nordeste, corte 
andar; à direita Unidade Industrial da Sotreq, M.M.M. Roberto, a foto destaca o brise-soleil vertical e o arco central 
(44 metros de vão e 12 de altura), corte do arco principal, corte e detalhe dos brise-soleil, plantas do térreo e primeiro
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CONJUNTO INDUSTRIAL SOTREQ - RIO DE JANEIRO, MARCELO, MILTON E MAURÍCIO ROBERTO (1949)34

Este conjunto, destinado à exposição e venda de tratores e máquinas agrícolas, abriga 

oficinas, área de exposição e administrativa. O destaque está no conjunto formal, de estrutura 

em arcos de madeira laminada de 44, 20 e 12 metros formando um contraste com os elementos 

retos em concreto, que dá ao edifício um caráter particular. Segundo a revista esse conjunto de 

proporções harmoniosas, livre de todas as convenções, se destaca na evolução da arquitetura 

brasileira. As fotos e os desenhos ilustram os principais elementos do conjunto.

As características destacadas pela revista nas construções industriais apresentadas são 

referentes às qualidades plásticas, estruturais, de racionalização dos espaços estudos de 

iluminação e ventilação, utilização de planos de vidros e brise-soleil. Construções 

essencialmente funcionais que buscam soluções formais além do puramente utilitário.

em desenhos e fotos ( 
destacando a escada

--------

s Industrial da Sotreq, M.M.M. Roberto, vista 
> das maquinas em exposição, detalhe do 

sta com a estrutura reta de concreto; Edifício 
i estrutura de concreto armado mais alta do 
a a direita: ABI AssociaçSo Brasileira de

Fig.86. AA 42-43 pp. 34-35. Em cima da esquerda para à direita: Unidade i 
do conjunto, detalhe da escada em caracol e da passarela de observação c 
brise-soleil vertical e duas fotos do arco de madeira laminada que contraste 
CBI-Esplanada, São Paulo, Lucjan Komgold, a foto enfatiza o impacto da « 
mundo na época e sua inserção na paisagem. Embaixo da esquerda para 
Imprensa e Edifício Seguradora, Rio de Janeiro, M.M.M. Roberto.

34 Publicado na LArchitecture d'Aujourd’hui (27):26-30, dez. 1949; com ampla documentação com detalhes 
(Hess e Carlos); Arvhitectural Review 109(649):25-8, jan. 1951, com várias fotos 

i helicoidal e a passarela, a estrutura em arco de madeira e o bnse-soleil vertical.
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EDIFÍCIOS DE ESCRITÓRIOS

vento e chuva.

EDIFÍCIO C. B. I. "ESPLANADA" - SÃO PAULO, LUCJAN K0RNG0LD35 (1947-1950)

Situado no coração da cidade de São Paulo, ao lado de um jardim público projetado pelo 

urbanista francês Bouvard,36 possui uma das mais alta estrutura de concreto armado do mundo. 

Essa escala se destaca no centro da cidade. A diferença de nível entre o mais baixo do terreno 

com o mais alto é de 9,50m. As fachadas foram pensadas para obter proteção contra o sol,

3 Partic- 
premiaç_ 
36 Josept 
Edouard 
estava™ 
GuilF 
cor 
urbí

ticipou da I Exposição Internacional de Arquitetura, I BIENAL de São Paulo, 1951, sem obter 
ação.
aph Antoine Bouvard, urbanista francês, vem para o Brasil em 1911 a convite do banqueiro francês, 
rd Fontaine de Lavelaye e é solicitado pela prefeitura de São Paulo, a opinar sobre dois projetos que 

avam em discussão para o Vale do Anhagabaú: o de Samuel das Neves e o de Victor Freire e Eugênio 
lhem. Bouvard propõe uma segunda solução conciliadora. Realiza, após um estudo da cidade, um 

snjunto de planos sugerindo abertura de vias, criação de parques, a valorização de alguns edifícios e a 
•banização de alguns bairros. É dele a proposta do sistema de avenidas de dois níveis pensado em 

função dos fortes desníveis dos terrenos na cidade. Em 1911 toma-se vice-presidente da CIA City de São 
Paulo.

43 pp. 36-37. Edifício C.B.I. "Esplanada", L. Komgold. À esquerda: fachada leste e uma vista do 
edifício na rua Formosa, planta da localização do edifício ao lado de um jardim público e próximo do teatro 
municipal, planta do térreo e dos andares 23, 24 e 25. A direita: angulo norte-oeste do edifício e detalhe do pórtico. 
As fotos enfatizam o impacto do edifício na cidade, considerado na época um dos edifícios de concreto armado 
mais altos do mundo. Fotos: Albuquerque.
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BANCO DA LAVOURA - BELO HORIZONTE, ÁLVARO VITAL BRAZIL

Colaboraram no projeto o engenheiro Silvio Marbosa, o escultor Alfredo Ceschiatti e o 

arquiteto de interior Heitor Coutinho.

EDIFÍCIO CAVARU - SÃO PAULO, EDUARDO KNEESE DE MELLO

Edifícios com fachadas inteiramente em vidro protegidas por brise-soleil vertical móvel

i"*

EDIFÍCIO “SEGURADORA” - RIO DE JANEIRO, MARCELO, MILTON E MAURÍCIO ROBERTO37

A estrutura livre e a racionalidade do projeto asseguram uma arquitetura essencialmente 

plástica, permitindo uma distribuição espacial adaptável a fins diversos. A criação de um sistema 

de brise-soleil para a fachada mais exposta ao sol representa uma evolução desse elemento 

arquitetural, uma caracteristica da arquitetura brasileira explorada pela revista. Outra 

característica é o mosaico de cerâmica na superfície externa do edifício, de autoria de Paulo 

Werneck, demonstrando o domínio contemporâneo de uma arte antiga.

37 Zodiac, 6 maio de 1960 pp. 116-117

Fig 88. AA no 
fachada e detalhe do brise-soleil, plantas do térreo e 1o andar. Fotos Liberman A direita, Edifício ‘Seguradora’ - 
Rio de Janeiro - M.M.M. Roberto, vista da esquina destacando a superfície curva revestida com painel de Paulo 
Werneck, detalhe do painel e da fachada norte mostrando as persianas pivotantes que funcionam como brise- 
soleil móvel. Fotos Aertsens.
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É destacado o prémio de melhor projeto de estabelecimento comercial, conferido pela I 

Bienal de São Paulo ao arquiteto Álvaro Vital Brasil por esse edifício.

Segundo a revista, o júri38 reconheceu a engenhosa solução da planta, assim como a 

pureza da expressão plástica; mas chamou a atenção para o elemento decorativo, de espírito 

diferente da construção.

A fachada noroeste é protegida por um bríse-soleil móvel pivotante vertical projetado 

pelo arquiteto e fabricado pela primeira vez em cimento amianto. Mais uma vez, nata-se a 

contribuição dos arquitetos para a evolução desse elemento arquitetônico. A parede cega, cuja 

linha côncava segue a curva da praça, foi utilizada para dar ao edifício o seu sentido simbólico, e 

nela foi colocado um caduceu de bronze feito pelo escultor Ceschiatti.

Como sabemos, Giedion e Sakakura faziam parte dos CIAM, e como participantes do júri 

da Bienal levantaram questões defendidas e discutidas nesses congressos, como a boa 

orientação do edifício e suas qualidade da expressão plástica. Acentuam o fato de que esse 

edifício apresenta elementos simbólicos, que vão além das questões puramente funcionais.

Fig.89. AA no. 42/43 agosto de 1 
esquerda: fachada noroeste prote„. 
praça 7 de setembro destacando a 
soleil e plantas do andar tipo, térrec

o a superfície côncava com o caduceu em bronze; fachada leste, detalhe do brise- 
neo e 1o subsolo. Fotos: Landau

38 Júri Premiaçê 

1951: Eduardo F 
Giedion (Sulça -

fão da I Exposição Internacional de Arquitetura na I Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo em 
, Kneese de Mello (Brasil), Francisco Beck (Brasil), Junzo Sakakura (Japão), Mario Peni (Israel), Siegfried 

i - Estados Unidos).
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BANCO BOA VISTA - RIO DE JANEIRO, ARQUITETO OSCAR NIEMEYER, ENGENHEIRO JOAQUIM CARDOZO.

Mais uma vez, o problema da exposição solar é resolvido com soluções diversas de 

brise-soleil.

A forma ondulada explorada na parede de tijolo de vidro da fachada, além de plástica, 

resolve questões funcionais como: melhor disposição dos escritórios, estabilidade da parede e 

iluminação racional do local.

Fig.9O. AA. no. 
de vidro, refletir 
brise-soleil, det 
madeira, planta

x 42/43, agosto de 1952, pp.42-3. Banco Boavista, Rio de Janeiro, O. Niemeyer. Ã esquerda, fachada sul, 

ietalhe3 do ângulo do edifício mosfíando Ts dois tipos de brisè-soleil vertical e horizontal móveis de 

.das do mezanino e piso superior; interior destacando a parede de tijolo de vidro curva. Fotos Landau

p ■ T?
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BANCO DA BAHIA - ILHÉUS, ARQUITETO PAULO ANTUNES RIBEIRO

Destaque para fachada inferior de vidro e para os elementos que asseguram a defesa 

contra o sol na fachada principal.

Lai

[I1
-

1 □
' 2

Fig.91 AA no. 42/43 agosto de 1952, pp.44-5. Banco da Bahia,Ilhéus, Paulo A. Ribeiro. A esquerda: detalhe da 
loggia na fachada, entrada principal. A direita: perspectiva da fachada principal, plantas, hall publico e balcão interior. 
Fotos: Voltaire Frasa

^iEE
■gl3K‘
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DOIS EDIFÍCIOS DE ESCRITÓRIO ■ SÃO PAULO, RINO LEV1

SEDE DE UMA COMPANHIA DE SEGURO. ARQUITETO COLABORADOR, R. CERQUEIRA CESAR

A procura de uma plástica pura, de um projeto claro e simples e a melhor utilização do 

terreno e do espaço são princípios deste projeto. A concepção plástica traz vantagens de caráter 

técnico.

^Edifício Paulista, sede do Banco Paulista do Comércio. Arquiteto colaborador R. 

Cerqueira Cesar.

O destaque é para as fachadas, inteiramente de vidro, sem proteção contra o sol devido 

a orientação do terreno. Estrutura de concreto armado inteiramente independente da fachada.

J1

vidro, detalhe dos escritórios nos andares superiores, planta do banco. Fotos: Scheiler.
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39 Flávio Regis participa com representante da prefeitura do Rio de Janeiro, ver nota 11 do capítulo 3.

EDIFÍCIO DA TELEVISÃO, OSCAR NIEMEYER

Um edifício elevado sobre pilotis em toda a extensão do terreno. Destaque para plástica 

do projeto e para a inserção de elementos plásticos.

-

CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PALÁCIO DO GOVERNO, DAVID AZAMBUJA; PALÁCIO DA JUSTIÇA, FLAVIO A. 

REGIS; CÂMARA DOS DEPUTADOS, OLAVO REDIG DE CAMPOS; SECRETARIA DO ESTADO, SÉRGIO R. 

RODRIGUES. ENGENHEIRO E CHEFE DOS TRABALHOS E. SILVA.

Trata-se de um conjunto de edifícios do governo do Estado e obras culturais do Brasil. 

As obras de arte como esculturas, pinturas e mosaicos trazem o caráter cultural que o projeto 

aspira. O centro cívico é formado pelo jogo dos volumes ao redor de um eixo longitudinal da 

grande praça. O centro da praça e os jardins são destinados aos pedestres. Todos os edifícios 

estão sobre pilotis e procuram uma unidade perfeita do conjunto através da utilização do 

“Modulor'', de Le Corbusier.

A busca por um lugar na cidade como centro político, cultural, de lazer e de atividades 

diversas para a comunidade onde se insere a obra de arte estão ligadas às idéias propostas 

pelos CIAM e, mais precisamente, a idéia de centro cívico como “o coração da cidade”, que será 

apresentada no CIAM de 1951. Flávio Régis39 participou do 7° CIAM de 1949, em Bergamo, 

onde foram apresentadas algumas aplicações da Carta de Atenas.

42/43, agosto de 
. Rodrigues, maqu 

as, corte e plantas.

i.
1952, pp.48-9. À direita: Centro Cívico, D. Azambuja, F. A. Regis, O. Redig de 

naquetes e implantação do conjunto. À esquerda Edifício da Televisão, O. Niemeyer,
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AEROPORTO SANTOS DUMONT- RIO DE JANEIRO, M.M.M. ROBERTO40

As fotos dão destaque para a fachada principal com brise-soleil, o pano de vidro da 

fachada leste voltada para a base de aterrisagem dos aviões, para o grande hall interior 

destacando as colunas de ordem colossal.

Fig.94. AA. no. 42/43, agosto de 1952, pp. 50-1. Aeroporto Santos Dumont, M.M.M. Roberto.
A direita: fachada principal, hall interior. A esquerda, fachada posterior, perspectiva, corte e planta.

40 Publicado: A.A. (13-4):66-69, set. 1947; AR. março, 1947, pp. 83-9; T&A. v.7 (9-12):530,1947.
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HOTEL REGENTE - GÁVEA, RIO DE JANEIRO, OSCAR NIEMEYER41

Destaque para a integração do edifício com a paisagem. Na fachada sul voltada para o 

mar, essa integração ocorre a partir dos terraços e, na fachada norte, brises-soleil em concreto 

fazem a proteção contra o sol sem ocultar a paisagem.

■o

I
o^eJanek^2 OPNiemeyer.À esquerda: maquetes do do"^»^” anda^e

^aXlíde^gos, jardim etc. A direita : maquete do edifício voitado para o mar, mostrando a 

com os blocos verticais das escadas criando uma ruptura na superfície de bnse-soleil. Fotos Landau.

41 Publicado em ARv.108(646):227, out.1950.
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HOTEL AMAZONAS - MANAUS, PAULO ANTUNES RIBEIRO42

42 A revista publica esta obra 

corrige o erro.

Hl

como sendo do arquiteto Artigas. No número 44, posterior, de setembro de 1952, ela

L no. 42/43, agosto de 1952, p. 54, vista do edifício do terraço jardim que°se abre para a paisagem e a

Destaques para o lugar onde se encontra o hotel, Manaus, em plena floresta amazônica. 

O clima em Manaus é tropical e a proteção solar no edifício é assegurada tanto pela sua 

implantação como pelas varandas que protegem os quartos da insolação. A estrutura é de 

concreto armado.

| IMMEUBLES A APPARTEMENTS
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Fig 97. AA. no. 42/43 agosto de 1952, p. 56-7. Edifício de Apartamentos, Rio de^Janeiro,

lica esta obra como sendo também do arquiteto Lucio Costa. No número 44. posterior, de setembro de

L jítí an

EDIFÍCIOS DE APARTAMENTOS

EDIFÍCIO DE APARTAMENTOS - RIO DE JANEIRO, MARCELO, MILTON, MAURÍCIO ROBERTO43

Destaque para a preocupação do projeto, de elaborar a implantação dos edifícios sobre 

o terreno de tal forma que não prejudicasse a vista para o parque Guinle, situado abaixo, 

considerando uma integração com a paisagem. O forte declive do terreno conduziu à solução 

apresentada através dos croquis.

43 A revista public 

1952, ela corrige i

d
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UNIDADE RESIDENCIAL (I.A.P.C.)- SÃO PAULO, EDUARDO KNEESE DE MELLO E HÉLIO QUEIROZ DUARTE

Esse conjunto apresenta uma contribuição para as propostas da arquitetura moderna e 

dos CIAM, pensando a unidade de habitação com escolas, posto de saúde, maternidade, centro 

comercial e um sistema de circulação separado para os veículos e pedestres.

Fig.98.AA no. 42/43 agosto de 1952, p. 58-9. à direita: I 
À esquerda: Edifício (I A.P.I.), E. K. de Mello. Maquete, |

: Unidade Residencial (IA.P.C.), E. K. de Mello e H. Duarte.
, plantas e cortes.
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EDIFlCIO - SÃO PAULO, HENRIQUE E. MINDLIN

Edifícios de apartamentos no centro da cidade com lojas no térreo. Destaque para o jogo 

plástico das sacadas na fachada principal.

Fig.99... 
principal 
fachada i 
do and

39. AA no. 42/43 agosto de 1952, p.60-61. Edifício em São Paulo, H. E. Mindlin. À direita: vista da fachada 
'i~al e sua inserção na cidade, planta do térreo mostrando a estrutura independente. À esquerda, detalhe da 
ada mostrando o jogo das sacadas que são ajustadas altemativamente diante das salas e dos quartos. Planta 
idar tipo e corte mostrando o sistema de circulação do edifício.
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EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS - BOTAFOGO, M.M.M. ROBERTO

Destaque para a implantação dos dois blocos do edifício, com apartamento duplex, que 

seguem a curva de nível do terreno em declive com vista para a baía da Guanabara. As salas e 

os quartos estão orientados para a vista da baía e para uma boa exposição solar. A integração 

com a paisagem é uma das características importantes do projeto.

11 3HÍB

rrra— |
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Fig.100. AA. no. 42/43, agosto de 1952, p.62-63.
Edifício de Habitação, M.M.M. Roberto. , , J
À direita: os dois blocos ligados pelo acesso vertical, detalhe do pórtico de entrada que segue a curva de nível do terreno, 
implantação e croquis mostrando a integração com a paisagem. A esquerda, vista do edifício integrado à paisagem 
fachada principal mostrando as aberturas das salas e dos quartos, detalhe da fachada mostrando a galena de circulação, 
plantas, corte e desenhos dos sistemas de ventilação e iluminação. Fotos: Aertsen.
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HABITAÇÕES INDIVIDUAIS

RESIDÊNCIA DE VERÃO EM UMA FAZENDA EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, RINO LEVI44 (1950-52)

Fig.1O1 .AA. no. 42/43, agosto de 1952, p.65. Residência deverão em uma fazenda em 
São José dos Campos, Rino Levi. Vista de cima da maquete marcando a implantação 
da casa no terreno com o jardim e as formas puras.

44 Participou da I Exposição Internacional de Arquitetura, I BIENAL de São Paulo, 1951, sem obter premiação. Publicada 

em Domus (264-5):40-3, dez. 1951 e Aujourd‘hui Art et Architecture (1 ):34-35, jan./fev. 1955.
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O texto da revista repete praticamente as informações do memorial do projeto existente 

no Arquivo do Escritório Rino Levi.45 Trabalha com a topografia do terreno e abre a casa para a 

paisagem. A sala de estar se beneficia da melhor insolação, prolongando-se até o terraço em 

balanço protegido pelo telhado saliente. Utiliza elementos da arquitetura moderna como formas 

puras, pilotis, escada em caracol com degraus suspensos, rampa, estrutura em concreto 

armado, distribuição do espaço, estudos de ventilação, insolação térmica e acústica.

Fig. 102. 4/t. no. 42/43, agosto de 1952, p.66. Residência de ver 
Levi. Maquete mostrando a fachada da casa que se abre para a |

erão em uma fazenda em São José dos Campos, Rino 
3 paisagem, planta e cortes. Foto: Fleig.

45 O escritório Rino Levi possuía um arquivo com toda documentação de seus projetos em desenhos, textos e fotos, o 

próprio Rino Levi organizava o material e enviava para ser publicado pelas revistas internacionais. Hoje, o arquivo do 
escritório se encontra na biblioteca da FAUUSP.

IS
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RESIDÊNCIA À BEIRA DA LAGOA DE ARARUANA, M.M.M. ROBERTO

Mais um projeto que trabalha a integração com a paisagem e a melhor orientação de insolação

acesso à casa, uma passarela construída sobre 
embarcadouro ou trampolim, plantas, cortes, m< 
alvenaria e madeira, a orientação solar e a aber
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Fig104A4.no. 
pronta inserida

CASA DE FIM DE SEMANA - FRIBURGO, CARLOS FREDERICO FERREIRA

A característica destacada nessa residência é a utilização de materiais locais: pedra, 

argila e madeira. O sistema adotado para a construção é “pau a pique”, método simples e 

tradicional comum no interior do Brasil. Além desse sistema, a casa é sustentada por uma 

estrutura independente de postes de madeira permitindo uma liberdade no tratamento das 

fachadas, sendo considerada perfeitamente apropriada ao clima. Recebeu prémio no VII 

Congresso de Arquitetos Pan-americanos, em Cuba em 1950, na categoria de habitação 

realizada com materiais locais.

42/43 agosto de 1952, p.68. algumas etapas da construção e vista da casa 
na paisagem utilizando os materiais locais.

Fig104A4.no
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RESIDÊNCIA - SÃO PAULO, HENRIQUE E. MINDLIN

Destaque para fachada protegida por brise-soleil móveis em placas de Eternit sobre 

estrutura metálica, mais uma contribuição para o desenvolvimento do brise-soleil. Estrutura de 

concreto armado.

RESIDÊNCIA - SÃO PAULO, VILANOVA ART1GAS

A revista apresenta somente uma foto do volume puro da fachada e a varanda em 

balanço.

Fig. 105. AA. no. 42/43, agosto de 1952, p.69. A direita, fachada do arquiteto Mindlin, plantas e corte. 
A esquerda, fachada do arquiteto Artigas.
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CASA EM PETRÔPOLIS - SÉRGIO W. BERNARDES46

n
lizado,

Mais uma vez, a presença das características de integração na paisagem e utilização de 

materiais locais e pré-fabricados, como a estrutura metálica e as telhas onduladas.

Premiada na 2a Exposição Internacional de Arquitetura, II BIENAL de São Paulo, 1953-4, na categoria prémio para 
jovem arquiteto brasileiro (menores de 35 anos).Trata-se da casa de campo de Lota de Macedo Soares (1951-1953).

Fig. 106. L'Architecture dAujourcfhui. no. 42/43, agosto de 1952, pp. 70-1. vista da casa em construção, 
detalhes da estrutura metálica e da cobertura em telha ondulada mostrando o sistema de construção utiliz 
planta e cortes e fachadas laterais.
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CASA DO ADMINISTRADOR DE UMA RESIDÊNCIA EM PETRÓPOLIS, SÉRGIO W. BERNARDES

Utilização do declive do terreno e utilização de materiais locais, como a pedra e a 

madeira, e estudo da insolação e ventilação.

Fig. 107 AA. no. 42/4- 
Entrada e rampa de í 
casa integrada à pais*

j coberto, sala de estar, vista da 
achada, cortes.

43, agosto de 1952, p.72 
; acesso, terraço aberto e i 

lisagem, planta, fac
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CASA - RIO DE JANEIRO, CARLOS FREDERICO FERREIRA.

As fotos e o desenho da fachada destacam a síntese das artes no painel de Paulo 

Werneck e o brise-soleil destaca, além do funcional, uma expressão plástica.

Si

SSiiiS
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Fig.109. AA. no. 42/43, agosto de 1952, p.74. 
Perspectiva, plantas, corte e fachadas.

CASA DE FIM DE SEMANA - TIJUCA, LIGYA FERNANDES47

A casa foi concebida com jardins e pátios que prolongam o espaço interior. A fachada é 

protegida por brise-soleil vertical de madeira, de um lado, e do outro por tijolo, fazendo um jogo 

de cheio e vazio.

tttttB- 
JL

47 Participa da 1* Exposição Internacional de Arquitetura, I BIENAL de São Paulo, 1951, sem obtenção de prémio.
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Flg110. AA. no. 42/43, agosto de 1952, p.75. Maquete mostrando a vista geral da casa com destaque para o 
jogo das aberturas da fachada

CASA PARA UM MÉDICO - SÃO PAULO, CARLOS FREDERICO FERREIRA

A mesma concepção anterior de pátio com dois blocos de atividades, noturnas e diurnas, 

e a fachada principal sobre pilotis.

s]
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DUAS CASAS COM JARDIM - SÃO PAULO, J. V1LLANOVA ARTIGAS

As duas casas apresentam pano de vidro, pilotis, estrutura independente de concreto armado e 

volumes geométricos. Trabalham com a transparência e interpenetração espacial entre jardim e 

sala de estar e setorização do espaço. A primeira casa apresenta um jogo de rampas e níveis 

desencontrados. A fachada é protegida do sol por elementos vazados.

para proteção do sol, plantas e corte, à esquerda, fachada oeste, leste e vista da sala de jantar, planta e corte. Fotos. 
C. AI.
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CASA DE FIM DE SEMANA DO ARQUITETO - MENDES, OSCAR NIEMEYER

Casa aberta para a paisagem, mas com treliças de madeira que protegem a intimidade 

do interior.

|tj

i 1

E

implantação, plantas e corte mostrando o programa de cada unidade.
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48 Publicado em AF nov. de 1947, AR v.108 (646):223-225, out. 1950.

TRÊS TIPOS DE UNIDADE HABITACIONAL, OSCAR NIEMEYER 48

A revista apresenta diversos tipos de moradias com uma riqueza de variações funcionais 

e plásticas. Cada tipo de moradia foi pensado em função das diferentes famílias, mais ou menos 

numerosa.

Fig. 113. AA. no. 42/43 agosto de 1952, pp. 80-1. à direita Tipo A, detalhe da escada de acesso ao andar superior e 

com jardim, detalhe do brise-soleil de proteção da sala de estar, interior visto da sala de estar para a varanda.
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CATAGUAZES

a

Audácia da Arquitetura e da Arte, Roberto Assumpção de Araújo (Secretário da 

Embaixada do Brasil em Paris.)

Faz uma introdução questionando o motivo da existência de uma intensa concentração 

de uma arquitetura “rigorosamente moderna" em uma pequena cidade de 20.000 habitantes 

como Cataguazes, no coração do Estado de Minas Gerais, a seis horas do Rio de Janeiro. E 

chama a atenção para um grupo literário moderno que, em 1927, funda em Cataguazes a revista 

“Verde", e também para presença de Humberto Mauro, que realiza uma das primeiras 

experiências cinematográficas do país. Na mesma época Francisco I. Peixoto, intelectual do 

grupo da revista “Verde” e também industrial têxtil, contrata Oscar Niemeyer e Roberto Burle 

Marx para a construção de sua residência em 1942, além de reunir esculturas e pinturas de 

artistas modernos. A partir dessa experiência, outros Peixotos contribuem para a formação da 

“moderna” Cataguazes A seguir, os projetos que transformaram a cidade em um centro de 

arquitetura moderna trabalhando o tema da “síntese das artes”. Como já falamos anteriormente, 

o tema da "síntese das artes" é de interesse da revista e faz parte do debate também introduzido 

pelo CIAM no segundo período do pós-guerra.

Residência - 1942,- arquiteto Oscar Niemeyer, paisagista Roberto Burle Marx. (Fig.114) 

(proprietário Francisco Inácio Peixoto)

Destaque para o tema síntese das artes: arquitetura, pintura e paisagismo, nos trabalhos 

do pintor Portinari, o escultor Pedrosa e o paisagista Roberto Burle Marx. Orientada para a 

melhor insolação e melhor vista para o jardim, se abre para a paisagem, prolonga o interior para 

o exterior, utiliza pilotis e brises-soleil móveis.

Hotel, arquitetos G. Lyra de Lemos e Aldary Henrique Toledo, paisagista Carlos Perry. 

(fig.115)

Destaque: interpenetração dos espaços interior e exterior através dos panos de vidros 

nas duas fachadas, assegurando a transparência do edifício.

Cinema e Clube, Aldary Henrique Toledo (fig.115)

Além da função social do edifício para cidade, destaca-se o seu volume simples, 

utilização dos pilotis, brise-soleil, pano de vidro e terraço que se abre para a cidade.

Igreja Santa Rita de Cássia, Edgar Guimarães do Vale (fig.115)
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isolação e íertura da casa para a paisagem e a i

Fig.l 14. A 
vista da fa 
mostrando
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Fig.115. AA. no. 42/43 agosto de 1952, pp. 84-5. em cima; vista do conjunto do hotel destacando marquise em 
concreto armado da entrada; detalhe da entrada principal, vista de noite sobre o hall e o espelho d'água; fachada 
posterior; jardim; proteção do sol pelas venezianas de enrolar; plantas e corte. À direita; perspectiva, corte e plantas 
do cinema e clube. À esquerda, maquete e detalhe da construção da igreja. Fotos: Hess e Lefevre.
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HOSPITAL DE CATAGUAZES, FRANCISCO BOLONHA

Destaque para a unidade na composição plástica do conjunto e para a utilização de “cobogó" e 

treliça para proteção do sol, na galeria do refeitório e sala de jogos.

COLÉGIO DE CATAGUAZES, OSCAR NIEMEYER

O tema síntese das artes é tratado neste projeto com mural de Portinari. Encontramos também a 

utilização de rampas para o acesso ao segundo andar e a proteção contra o sol por brise-soleil 

vertical.

a torre d’água e no interior destaque para o painel em cobogó e a porta de correr em treliça dando unidade ao 
conjunto, planta. Fotos: Carlos Lefevre.
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QUATRO HABITAÇÕES INDIVIDUAIS EM CATAGUAZES, ALDARY HENRIQUE DE TOLEDO, FRANCISCO 

BOLONHA, EDGAR GUIMARÃES DO VALE

A revista mostra o "espírito moderno” existente nessas casas realizadas por arquitetos 

brasileiros, com a colaboração de artistas plásticos como Burle Marx, Paulo Werneck e Anísio 

Medeiros. Tanto a valorização dos espaços integrados aos jardins e varandas como os painéis 

nas fachadas trazem conceitos de síntese das artes.

Souza, arquiteto Francisco Bolonha, painel de Anísio Medeiros, fotos Hess. À esquerda, residência José Peixoto, 

arquiteto Edgar Guimarães, painel de Paulo Werneck.
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49 Publicado em L'AA (27):51 a-51 h, dez. 1949 com amplo material gráfico (plantas, cortes e maquete) e texto.

CONSTRUÇÕES HOSPITALARES

HOSPITAL A. C. DE CAMARGO - SÃO PAULO, RINO LEVIE ROBERTO CERQUEIRA CESAR49

Destaque para o esquema de circulação resolvendo os problemas complexos das 

circulações e ligações internas e externas entre os três edifícios. As fotos destacam os brise- 

soleil da fachada principal e as rampas de ligação entre os edifícios com fechamento em vidro.

Fundação Larragoiti: Hospital e Edifício de Habitação, Oscar Niemeyer

Destaque para o programa e para a expressão plástica.

Fig.118 AA. no. 
conjunto FT'/'®*ra 
esquema  
conjunto.

i|ll
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Ag. 119.; 
que funcic

CASA DE SAÚDE - COPACABANA, PAULO ANTUNES RIBEIRO

Em estrutura de concreto armado, a principal característica da fachada é o jogo dos váos 

dos quartos que se alterna com as aberturas dos banheiros. A posição alternada dos banheiros 

faz o papel do brise-soleil - uma solução económica para proteção contra o sol.

. AA. no. 42/43 agosto de 1952, pp. 94-5. maquete mostrando o jogo da aberturas na fachada 
iona como brise-soleil; detalhe da fachada, corte, plantas.
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SANATÓRIO - PORTO ALEGRE, RIO GRANDE DO SUL, MARCELO, MILTON E MAURÍCIO ROBERTO

Os arquitetos tiram partido plástico do desnível do terreno. Projetam uma suave rampa 

que faz a ligação entre os dois blocos. A elaboração de um sistema de controle do sol e das 

lâminas das janelas permite uma insolação perfeita nos quartos em todas as estações.

, 1952, pp. 96-7. Maquete mostrando o conjunto que se abre para a 
ostrando o sistema de ventilação e de proteção do sol, implantação do

Fig. 120. AA. no. 42/43 agosto de 1 
paisagem desimpedida, cortes mosti 
conjunto e plantas.
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EDIFÍCIOS culturais

MUSEU DE ARTES PLÁSTICAS - SÃO PAULO, AFFONSO EDUARDO REIDY

A revista destaca formas puras em proporções da arquitetura sobre pilotis, o tratamento 

das fachadas, diferente conforme a orientação solar, pano de vidro, brise-soleil móvel e 

elementos vazados de cerâmica (cobogó). Destaque também para a estrutura independente, que 

permite que as salas de exposições sejam inteiramente livres, possibilitando variações no 

espaço.

Da esquerda à direita; fachada norte, elementos vazados, fachada sudeste pano de vidro, fachada sudoeste brise- 
soleil móvet, corte, plantas.



241

50 Arquiteto brasileiro que participa do 7’CIAM em 1949 em Bergamo.
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Escola do Centro nacional de aprendizagem industrial. Os arquitetos tiveram como desafio as 

formas irregulares do terreno, necessidades impostas pelo programa e dimensões previamente 

determinadas para os ateliês, a partir da estrutura importada da Inglaterra proveniente de um 

hangar. O conjunto foi pensado dentro de ótimas orientações em relação à insolação, ventilação 

e fácil acesso aos espaços. ESCOLA DO S.E.N.A.I - NITERÓI, ARQUITETOS MARCELO, MILTON E 

MAURÍCIO ROBERTO, PAISAGISTA ROBERTO BURLE MARX

FUNDAÇÃO "BARÃO DE LIMEIRA" ■ SÃO PAULO, F. A. RÉGIS50

Destaque para a organização espacial dos volumes de formas puras e suas relações 

proporcionais no conjunto.

i :rrg■■

r

—osto de 1952, pp. 100-1. Em cima, vista geral do conjunto da fundação, plantas, 
i o sistema de insolação e ventilação, implantação. Embaixo: detalhe da fachada do pavilhão 
itrada principal mostrando o acesso pelo pórtico e ao piso superior, plantas.

—
J .

Fig. 122. AA no. 42/43 agos 
corte mostrando o sistema < 
das classes e enti



242

iJ. __

i________________ rr í
■ •■■■ ;;?.r h 

í :

INTERNATO DO COLÉGIO PEDRO II - RIO DE JANEIRO, JORGE FERREIRA51

Destaque para a solução encontrada pelo arquiteto para tirar partido de um terreno que 

não apresentava condições topográficas e orientações ideais ao elaborar o programa 

apresentado. Procurou-se conservar os níveis existentes e dar aos ambientes uma orientação 

conveniente. A foto da maquete mostra o equilíbrio plástico do conjunto e sua inserção na 

paisagem, assim como o uso de pilotis, rampas e brise-soleil.

' ' -7 ■

Fig.123.AA.no. 42/43 
destinada ao esporte, c 
plantas. Foto: Landau.
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51 Participou da I Exposição Internacional de Arquitetura, I BIENAL de São Paulo, 1951, sem obter premiação.

Fig.123.AA.no
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52 A revista faz referência à Habitat. Esse Grupo Escolar foi publicado na Habitat (4):34-5 de 1951.

GRUPO ESCOLAR “PANDIÁ CALOGERAS” NO ALTO DA MOÓCA - SÃO PAULO, HÉUO DUARTE52

Destaque para as características de ordem plástica originárias de um programa simples 

com soluções claras e também simples, dando um caráter próprio à proposta ideal em relação às 

construções escolares.

ESCOLA PROFISSIONAL - TERESINA, CARLOS F. FERREIRA

Destaque para a plástica do conjunto e para as soluções funcionais.

Fig. 124. AA no. 42/43 agosto de 1952, pp. 104-5. À direita, vista do conjunto°do$Grupo Escolar, detalhe da fachada,
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CENTRES SPORTI
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CONSTRUÇÕES ESPORTIVAS

PISCINA - SÃO PAULO, ÍCARO DE CASTRO MELLO52

CLUBE LIBANÊS - BELO HORIZONTE, OSCAR NIEMEYER 53

Os dois projetos exploram as qualidades do concreto armado e suas possibilidades 

plásticas, explorando a forma além do funcional. “Soluções simples, racionais e económicas 

determinando a expressão plástica”.

i construção, planta do piso 
dca do conjunto, destaque

■
■ . ■ 

õí

Fig. 125. AA. no. 42/43 agosto de 1952, pp. 106-7. A direita, vista da piscina em cons 
superior e do térreo, corte transversal. A esquerda, maquete destacando a plástic- - 
para as estruturas curvas das fachadas, plantas.

Sí1.
li

52 Participou da I Exposição Internacional de Arquitetura, I BIENAL de São Paulo, 1951 e da II Exposição Internacional 
de Arquitetura, II BIENAL de São Paulo, 1953-4, sem obter premiação.
53 Trata-se do Clube Diamantina, construído na cidade de Diamantina, Minas Gerais, (1954-56).

LM.J íSn|
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54 Participou da I Exposição Internacional de Arquitetura, I BIENAL de São Paulo, 1951 sem obter premiação.

PROJETO PARA U M CENTRO ATLÉTICO NACIONAL - RIO DE JANEIRO, OSCAR NIEMEYER54 (1941)

Embora a revista já tenha publicado este projeto no número especial dedicado ao Brasil, 

de setembro de 1947, apresenta-o novamente por se tratar de um estudo de centros esportivos.

y
B

Fig.126. AA. no. 42/43, agosto de 1952, pp. 108-9. Implantação, perspectiva do ginásio e da piscina, planta 
do vestiário e da tribuna.
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CONTRIBUIÇÕES DOS ARQUITETOS E ARTISTAS BRASILEIROS ÀS PESQUISAS CONTEMPORÂNEAS.

A revista destaca alguns projetos que trouxeram contribuições para a arquitetura 

contemporânea levantando alguns temas dentro do debate da estética arquitetural como: 

síntese das artes e centro cívico na Escola Pedregulho, do arquiteto A. E. Reidy ressaltando 

os azulejos de C. Portinari; a expressão plástica e inovações técnicas na Piscina em São 

Paulo, C. F. Ferreira; integração com a paisagem e uso dos materiais locais e elementos 

tradicionais da arquitetura brasileira com a Colónia de Férias em Tijuca, M. M. M. Roberto;

Fig. 127. AA. no. 42/43, agosto de 1952, pp. 110-111. t 
e corte transversal mostrando a estrutura em concreto ;

CENTRO ESPORTIVO E PISCINA OLÍMPICA - SÃO PAULO, ARQUITETO, CARLOS FREDERICO FERREIRA, 

CONSTRUTOR SOUTELLO.

Sem recorrer às soluções habituais, esse projeto pode ser considerado um dos mais 

válidos nessa categoria, tanto do ponto de vista técnico como do ponto de vista arquitetural.

A característica principal está nos arcos de concreto armado aparente, que permitem a 

abertura ou o fechamento da parte central do telhado, que se encontra em cima das piscinas, 

através de um sistema de corrediças e roldanas. Encontramos também uma solução plástica 

apresentada na criação de uma passarela em concreto armado sustentada por pilotis em ferro, 

marcando a entrada do público.

. Maquete do conjunto, detalhe do trampolim, corte longitudinal 
3 armado e os arcos sustentando a cobertura.
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expressão plástica e integração com a paisagem no Edifício Caramuru, P. A. Ribeiro;

expressão plástica, transparência e integração com a paisagem no Pavilhão das Termas de 

Araxá, F. Bolonha; síntese das artes no Edifício do Instituto Manguinhos no Rio de Janeiro, J. 

Ferreira, com destaque para o painel de Roberto Burle Marx; a plástica no equipamento de J. 

Tenreiro; expressão plástica na Igreja no Rio de Janeiro, M. M. M. Roberto; interpenetração 

espacial, expressão clara e simples, na Habitação em São Paulo, Vilanova Artigas.

r-

Manguinhos; mobiliário de J. Tenreiro; Igreja no Rio de Janeiro, Habitação em
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PESQUISAS FORMAIS DE OSCAR NIEMEYER

A partir de croquis e fotos, apresenta os elementos das pesquisas de expressão plástica 

na arquitetura de Niemeyer: a forma de dois trapézios na fachada dando origem à forma 

inclinada do teto no late Clube em Pampulha, 1942; os arcos e as curvas no “Clube Libanês”, 

1951; a cobertura curva formada por abóbadas da Igreja São Francisco de Assis em Pampulha, 

1943, azulejos de C. Portinari; os arcos estruturais da Fábrica Peixes e Duchen em São Paulo, 

1950; as estruturas em V do Posto de Gasolina em São Paulo, 1952; as curvas do volume do 

edifício Montreal em São Paulo, 1952; os pilotis em V e as formas curvas do Hotel e edifício em 

co-propriedade da Sociedade Quitandinha. A busca de uma expressão plástica que vai além do 

funcional, como dizia Giedion, em suas discussões sobre as questões estéticas apresentadas no 

CIAM.

Fig. 129. AA no. 42/43, 
agosto de 1952, p.115. 
Da esquerda para a 
direita e de cima para 
baixo: late Clube em 
Pampulha, 1942; Clube 
Libanês, 1951; Igreja 
São Francisco de Assis 
em Pampulha, 1943, 
Portfrian^Fãbrica 

Peixes e Duchen em 
São Paulo, 1950; Posto

Montreal em São 
Paulo, 1952.
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EDIFÍCIOS RELIGIOSOS NO BRASIL

Fig. 130. AA no. 42/43, agosto de 1952, pp. 122-3. À direita em cima, igrejas: Nossa Senhora do Rosário, Ouro 
Preto; São Francisco, São João d’EI Rei; São Francisco de Assis e Pampulha (1943), O. Niemeyer. Embaixo, detalhe 
da fachada da igreja da Pampulha, com azulejos de C. Portinari. A esquerda, vistas da maquete da igreja no Rio de 
Janeiro destacando suas curvas, o mural com a proposta de síntese das artes, a distribuição interior e a estrutura e 
transparência do volume. Fotos da maquete: Carlos.

IGREJA NO RIO DE JANEIRO, MARCELO, MILTON, MAURÍCIO’ ROBERTO

A revista faz um paralelo das igrejas antigas, barrocas de Minas Gerais, a igreja 

moderna da Pampulha, de Oscar Niemeyer, com o projeto mais recente dos Irmãos Roberto, 

constatando nos projetos uma liberdade de concepção e uma evolução natural devido às 

inovações técnicas e novas concepções no campo das artes plásticas. A revista acredita que 

esses exemplos abrem nova pesquisa na área de edificações religiosas. Ressalta mais uma vez 

o tema da "síntese completa das Artes Plásticas” no ideal plástico presente nesses projetos, e 

apresenta a igreja da Pampulha como um marco na história da renovação da arte sacra do 

século XX.
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Fig. 1 • 1952, p.116-117. Vista da implantação através da maquete; esquema mostrando 
plantas e cortes.

PROJETOS E REALIZAÇÕES DE 1952 

UNIDADE DE HABITAÇÃO

EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO MAUÁ - PETRÓPOLIS, OSCAR NIEMEYER 55

O tema aqui apresentado, unidade de habitação, faz parte dos debates da arquitetura 

moderna, está presente nos CIAM e já foi tema de outros números desta revista, além de ser o 

elemento primordial das preocupações do urbanismo. Como se sabe, introduzir o sol, a 

vegetação nas habitações era um dos pontos da Carta de Atenas elaborada no 6o CIAM. Esse 

projeto, além de trabalhar com esses elementos introduz também o tema da síntese das artes, 

tendo como proposta um mural de Portinari.

131. AA. no. 42/43, agosto de 1' 
rclpio de distribuição interior; pl

55 Participou da I Exposição Internacional de Arquitetura, I BIENAL de São Paulo, 1951 sem obter 
premiação.
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HOTEL IMPERADOR E EDIFÍCIO DE APARTAMENTOS ■ SÃO PAULO, OSCAR N1EMEYER

Mais uma vez o tema da habitação somado ao programa de um hotel, que deveria ficar 

pronto para as comemorações do 4o Centenário de São Paulo, em 1954. No edifício de 

apartamentos a forma sinuosa do projeto anterior é retomada. A revista chama a atenção para 

as soluções apresentadas pelo projeto que estão ligadas às exigências da vida moderna e que, 

embora pareçam gigantescas e possam em todos os outros países do mundo parecer ainda um 

“mito”, no Brasil elas se realizam.

áta; perspectiva do apartamento tipo A mostrando a sala 
para o terraço e para a paisagem, como as proposta de Le Corbusier; cortes mostrando a distribuição 

lentos e da circulação e a distribuição interior do apartamento tipo A e B; maquete mostrando a situação 
sua inserção na paisagem. À esquerda; vista da fachada posterior, plantas dos apartamentos tipo 
ctiva do hall de entrada. Fotos: Landau.

f
«Wí -

Fig 132. A.A. no. 42/43, a 
que se abre p 
dos apartame 
do conjunto e si 
A,B,C; perspectí
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Fig. 133. AA no. 42/43 agosto 
térreo do hotel e foto da maque 
sobre pilotis e sua integração cc 
cidade, destacando as linhas curvas 
hotel no nivel do restaurante e o e

to de 1952, pp. 120-121. À direita, planta do andar tipo de apartamentos; planta do 
uete mostrando a inserção na cidade, do edifício de habitação de linhas curvas, 
com o hotel. À esquerda, vista do conjunto mostrando sua escala em relação à

rvas do edifício de habitação com as linhas retas do hotel. Planta do conjunto, o 
edifício de apartamentos no nível dos pilotis e do cinema. Fotos: Landau.
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PEDREGULHO56, S. GIEDION57

UNIDADE DE HABITAÇÃO DE PEDREGULHO - RIO DE JANEIRO

escola, destac doo
alta do terren

O texto de Giedion constitui um caso de recepção direta. Destaca o local do projeto, uma

esse nome. Justifica que a posição do arquiteto referente à implantação do conjunto a partir das

condições do terreno em relação à topografia e a orientação voltada para a face oeste, com

zona industrial do Rio de Janeiro, um terreno de forma irregular e relevo acentuado, situado em 
uma encosta de morro. Segundo ele, é a única unidade de habitação58 nesta cidade que merece

Fig. 1:134. AA no. 42/43, agosto de 1952, pp 11 
s alta, abaixo o bloco C e o centro de saúd 
ão do conjunto. À esquerda, em 1° plano des 
riento vazado, bloco C acima e o bloco A na

— (j0 jQfj ja I Bienal de São Paulo que:
ias» c uumu uma audaciosa solução de habitação, onde 
ito constitui um simples exemplo de como toda cidade 
i isolada, surgindo entre bairros formados
: Eduardo Kneese de Mello e Francisco Beck do Brasil, 

ried Giedion da Suíça/ Estados Unidos. Giedion 
imporaine. Editions Girsberger Zurich, 1951, p.220.
Bridgwater, em 1947.

jrados por Le Corbusier e pelo CIAM, conjunto

56 Participou da I Exposição Internacional de Arquitetura, I BIENAL de São Paulo, 1951 obtendo o 1° prémio 
na categoria, organização de grandes áreas.
57 Como já vimos Giedion vem ao Brasil em 1951 para fazer parte 
"considerou esta realização como um exemplo ao Brasil e como u 
já realizou uma obra social. Essa solução de conjuntc 
deveria ser formada. O júri lamenta que a obra fique i 
anarquicamente." O Júri da Bienal foi composto por I 
Juzo Sakakura do Japão, Mario Pani do México, Siegfrie 
publicou esse projeto em: Dix Ans d'Architecture Conter 
Antologia elaborada a partir dos trabalhos do 6o CIAM, E
58 Segundo conceitos de unidade de habitação elaborad 
habitacional provido de eficiente equipamento coletivo.
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assim como nos de Sert. Sert

Ressalta o traço dominante de Pedregulho, a linha sinuosa do Bloco A de sete andares, 

que dá ao edifício sua flexibilidade - quebra a fachada rígida de duzentos metros de 

comprimento - e responde à configuração do terreno e aos objetivos plásticos do arquiteto. Fala 

da leveza das passarelas em concreto armado que ligam o ponto mais elevado do terreno ao 

terceiro andar do edifício, andar de acesso que constitui uma plataforma60 de onde se elevam 

dois andares de apartamentos duplex, ou seja, quatro andares, agrupados dois a dois. Faz uma 
analogia ao princípio da linha sinuosa adotada no dormitório do M.I.T.61, Cambridge, 

Massachussets, de Aalto (194762-1949) e as primeiras propostas de Le Corbusier63 de 1931 

para o conjunto de habitação na cidade de Argel. Cita os elementos complementares da unidade 

situados no nível mais baixo do terreno: ginásio, escola primária, piscina, campos de jogos ao ar 
livre para crianças, centro médico e mercado que determinam o limite deste núcleo urbano64. 

Pondera que os valores plásticos não impediram o arquiteto de preocupar-se com as 

necessidades humanas e o conjunto se destaca do grande caos da massa citadina. E termina o 

texto dizendo: "... quando Pedregulho estiver completamente pronto, o impulso dado por seu 

criador terá triunfado e fará escola”.

Giedion ressalta o resultado plástico do conjunto Pedregulho, salientando como traço 

marcante, sua linha sinuosa e os equipamentos comunitários que o conjunto residencial possui, 
além do caráter não especulativo da construção. Concordo com Clara,65 quando diz que as

excesso de insolação pouco aconselhável para um país de clima quente, será compensada pela 

belíssima vista panorâmica que se descortina das habitações. Segundo ele, Affonso Eduardo 

Reidy, soube fazer deste conjunto, baseado no “jogo dos volumes”, uma realização que possui 

poucos exemplos na "nova arquitetura”. Saint-Dié, de Le Corbusier, que seria um bom exemplo, 

não foi construída. Define o conjunto Pedregulho como a melhor fórmula para um “centro 
cívico”.59

i presente nos planos de cidade de Le Corbusier, s
2ívíco como a quinta função da "Carta de Atenas”.

arcialmente livre que se constitui no terceiro andar e que se abre para a paisagem da Baia, 
s do serviço social, administração, escola maternal, jardim da infância, teatro infantil e 
jogos e convívio dos moradores. Situado no centro do edifício, este espaço coletivo de 
deria ser pensado como sendo um centro civico?
j.ito: BRUAND.Y. Arquitetura Contemporânea no Brasil. São Paulo, Perspectiva,1981.

59 O centro civico está [ 
apresentará o centro cr
60 Plataforma par 
abriga as instalações 
espaços livres parajo, 
serviços comuns poder
61 Ver sobre o assunte
£229-230.
62 A primeira proposta elaborada para o Conjunto de Pedregulho é de 1946. Ver Affonso Eduardo Reidy 
[textos, Nabil Bonduki e Carmen Portinho; pesquisa, seleção e edição e imagens e revisão, Nabil Bonduki 
(coordenação), Elaine Pereira da Silva e Rafael M. Esposei; fotografias, Mareei Gautherot... et al.; versão 
para o inglês, Katica Szabó]
Lisboa, Portugal; São Paulo, SP, Brasil: Editorial Blau: Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 2000, p.82-3
63 Podemos também pensar nas propostas de Le Corbusier para o Rio de Janeiro em 1929.
64 Tema do 8o CIAM de 1951, visto no 2o capitulo.
65 MIRANDA, Clara L. (1998). A crítica nas revistas de arquitetura nos anos 50: a expressão plástica e a 
síntese das artes. Dissertação (Mestrado) EESC-USP, p. 214
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Um conjunto habitacional destinado à baixa renda e próximo ao local de trabalho com 

riqueza plástica e conteúdo social. As comodidades da vida moderna integrando-as às artes, era 

o que estava sendo defendido pelos CIAM na época.

Fig. 13! 
destacé 
jardim c

66 No 6o CIAM de 1947
7o CIAM de 1949 em Berga 
“síntese das artes". Os dek 

ícial Reidy com o proje 
e pon 
partir

escolhas de Reidy, no caso de Pedregulho,68 seu interesse comunitário combinado com a 

qualidade de monumentalidade67 e de aporte plástico-espacial de Burle Marx, Cândido Portinari 

e Anísio Medeiros, estão totalmente afinadas ao programa conceituai que Giedion defende nos 

CIAM do segundo pós-guerra. Encontramos no Pedregulho a síntese do texto “Nove pontos 

sobre a monumentalidade”de Giedion, Sert e Léger. Como vimos no 2o capítulo, o tema da 

monumentalidade chegou a ser uma questão central no debate arquitetônico internacional dos 

anos quarenta e inícios dos cinquenta e protagonizou a discussão das três edições dos CIAM 
pós-guerra.68

135. AA no. 42/43 agosto de 1952, pp. b. A esquerda, várias vistas do conjunto 
cando a sinuosidade do bloco A, os elementos vazados da escola, o painel do ginásio e o 
i de Burle Marx. À direita; vistas do bloco A e implantação do conjunto.

em Bridgwater foi introduzida a discussão relacionada aos problemas estéticos. No 
'-gamo fez parte de uma das sub-comissões dirigidas por Giedion o tema da 
relegados brasileiros do CIAM foram convidados para apresentarem trabalhos, em 

especial Reidy com o projeto do Conjunto Pedregulho e Santo Antonio. Reidy como já vimos no 2° capitulo. 
67 “Nove pontos sobre a monumentalidade”. Texto desenvolvido por S. Giedion, F. Léger e J. L. Sert em 
1943 a partir de um convite por parte dos “American Abstrat Artists” para participar em uma de suas 
publicações. Essa publicação não ocorreu e o texto foi publicado pela primeira vez in: Giedion, S. 
Architektur und Gemeinschaft. Hamburg, Rowohlts Deutsche Enzyklopaedie, 1956, tradução para o inglês. 
Architecture you and me. Harvard University Press Cambridge, Massachusetts, 1958 e para o português. 
Arquitetura e Comunidade. Lisboa, Livros do Brasil (?). O texto reaparece em várias coletâneas recentes 
sobre estudos da arquitetura desse período. Como vimos no 2o capitulo, o conceito de monumentalidade 
será trabalhado pelos arquitetos dos CIAM se transformando em temas tais como “sínteses das artes", 
“centro cívico” e “coração da cidade" que farão parte dos debates e dos CIAM no segundo pós-guerra. 
66 Ockman, J. (1997). Los anos de la guerra: Nueva York, Nueva Monumentalidad. In: Costa Xavier; Guido 
Hartray. (Org.). Sert Arquitecte a Nova York. Barcelona: MACBA. p. 22-49
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O texto é do editorial da revista e recorda que o projeto da unidade de habitação já foi 

publicado na AA n°33, p.64. Trata-se de uma recepção a distância, pois como vimos este 

número foi realizado por Bloc e provavelmente este texto, do editorial, é dele.

UNIDADE DE HABITAÇÃO PEDREGULHO - RIO DE JANEIRO, ARQUITETO A. E. REIDY89, COLABORADORES 

ARQUITETOS E ENGENHEIROS; F. BOLONHA, C. PORT1NHO, F. M. LOPES, S. SANTOS, D. ASTRACAN, G. DE 

SOUZA AGUIAR.

a passarela 
hrises-soleil

89 Como já vimos esse conjunto foi premiado na 1a Bienal Internacional de São Paulo destacando-se 
internacionalmente ao ser publicado em várias revistas: Architectural Fórum 87(5): 101, nov. 1947, Número 
Especial (implantação, perspectiva e corte do conjunto); Domus (229):4, jan, 1948 (texto, maquete, 
implantação, plantas e cortes); L'Architecture d’Aujourd’Hui 20°(25):48, ago.1949 (escola - planta, foto 
maquete Jerry); Architectural Review 108(646):249-258, out., 1950 (maquete, plantas, cortes, elevações, 
fotos); Architectural Record, out., 1950; L’Architecture dAujourd’Hui (33):56-66, dez, 1950(textos editoriais 
texto descritivo, fotos Mareei Gautherot, plantas, maquete); Domus (254):2-4, jan, 1951 (maquete do 
conjunto, fotos Mareei Gautherot); Techniques et Architecture 11 (1-2):18-22, 1951 (plantas, maquetes, fotos 
Gautherot); Architectural Record, jul. 1952; Architectural Review 112(667):16-19, jul, 1952(texto, planta, 
fotos); LArchitecture dAujourd’Hui (52):20-1, jan./fev. 1954 (fotos Aertsens Michel); Progressive 
Architecture, ago 1955 pp 104-109; Aujourd'hui (5):48-9, nov. 1955 (plantas, cortes, maquetes, fotos, 
Gautherot); Architect & Building News 209(6):154, fev, 1956 (texto: An architect visits Brazil Venezuela e 
México - foto do ginásio e da escola); Architectural Record (124), jul. 1958; Zodiac (6).31-32, maio 1960 
(plantas, cortes, fotos); Architecfs YearBook(6):95-108 (texto, plantas, cortes elevações, implantação, 
Fotos: maquete do projeto Jerry, edifícios construídos Gautherot)

. [ ,.| ” Fttztttttittttí A
- ppr "yn

Fig. 136. AA no. 42/43 agosto de 1952, pp. 124c-124d. À direita, vista do Bloco A mostrando sua adaptação ; 
terreno, e o pavimento aberto destinado às atividades coletivas; desenhos da fachada, corte, destacando a p= 
que liga a parte mais alta do terreno com o edifício e plantas; vista da fachada do Centro Médico com os brise 
verticais, painel de azulejos de Anízio de Medeiros e jardins de Burle Marx. A esquerda, detalhe do bloco b cc 
pilotis, varandas e elementos vazados; fachada do Mercado com brise-soleil e jardim de Burle Marx.
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Repete a leitura de descrição do projeto feita por Giedion, referente aos principais pontos 

da obra: abrigar os trabalhadores de baixa renda cuja atividade se desenvolve neste bairro; 

evitar longos deslocamentos cotidianos entre a casa e o trabalho; aliviar os meios de transporte 

e propiciar mais tempo e energia para as atividades culturais, esportivas e recreativas dos 
moradores70.

Apresenta os serviços comuns da unidade que abrigará 570 famílias: assistência 

médica, assistência social, jardins, área para jogos ao ar livre, um ginásio, piscina, uma escola, 

um clube e uma lavanderia automática.

Destaca mais uma vez o terreno acidentado com desnível de cerca de 50 metros e a 

condição topográfica que determinou a forma curva do edifício principal, e de onde se tem uma 

vista panorâmica da baía da Guanabara.

ÉM -3^;
Fig. 137. AA no. 42/43, agosto de 1952, pp. 126-127. Escola^Ginásio de e

detalhe do brise-soleil; sala de aula aberta para o terraço prolongando o espaço e aberturas para a circulação do ar; 
vestiário com cobertura em arcos; detalhe do painel de Burle Marx para o ginásio. Fotos: Mareei Gautherot.

70 a revista destaca a presença das quatro funções da "Carta de Atenas", “habitar, trabalhar, recrear-se, 
circular". Documento do 4o CIAM, Atenas, 1933.
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71 O tema síntese das artes como já vimos esta presente em Le Corbusier, na fala de Léger no 4o CIAM 
estará presente nos três primeiros CIAM do segundo pós-guerra e nos debates das revistas.
72 A revista não cita o painel de azulejo de Anisio Medeiros no Centro Médico.

Chamam a atenção para a tipologia dos apartamentos, concebida após uma análise das 

condições sociais dos moradores, na sua maioria duplex, com exceção dos de uma só peça, 

apresentando vantagens de ordem higiénica, de conforto, de intimidade e melhor utilização do 

terreno.

A quarta função da “Carta de Atenas”, a circulação, aparece no projeto como prevista na 

carta; o acesso dos pedestres aos serviços comuns ocorre sem cruzamentos com as vias de 

tráfego de automóvel. O destaque final é para o tema síntese das artes.71 A escola, segundo a 

revista, deve também contribuir para a educação artística e por esta razão foi proposta uma 

síntese entre pintura, arquitetura e paisagismo, presente no painel em azulejo do ginásio, de 

Cândido Portinari, no painel de mosaico da escola, de Roberto Burle Marx e nos jardins do 
conjunto, que são também de Burle Marx72.

. A esquerda, a revista erra apresentando duas fotos do Parque 
rimo número; fachada e plantas. A direita, detalhe do corredor de 
o como brise-soleil protegendo a fachada e criando um sistema de

Fig. 138. AA, no. 42/43, agosto de 1952, pp. 128-129., 
Guinle de Lucio Costa, o erro é corrigido no p'A“" 
acesso das salas da escola e o elemento vazado 
circulação de ar. A foto explora esse efeito plástic
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Podemos perceber que as fotos exploram a boa implantação do conjunto no terreno, a 

relação de escala e o jogo dos volumes, os sistemas de proteção solar e a síntese das artes, 

através dos painéis e do paisagismo. As formas dos edifícios se encaixam ao terreno, 

explorando uma expressão plástica que vai além do funcional. O conjunto trabalha com as 

quatro funções da “Carta de Atenas" e a quinta função denominada por Sert o “Centro Cívico”, 

apresentando as idéias de espaço público e definindo as noções de centro cívico e núcleo 

urbano, com financiamento público, contribuindo assim para o urbanismo do movimento 

moderno discutido nos CIAM do segundo pós-guerra.

O conjunto Pedregulho trabalha com a função habitar sem se resumir à vida dentro de 

casa, prolongando-se esta para as atividades externas, serviços, instalações complementares; 

alimentícios, ensino, saúde, lazer, tudo ao alcance das mãos, como dizia Le Corbusier.

Como vimos no 2o capítulo, na época da realização desse projeto as questões que 

fizeram parte dos Ciam foram: 2o CIAM Frankfurt (1929), habitação mínima; 3o CIAM Bruxelas 

(1930), loteamento racional; 4o CIAM Atenas (1933), cidade funcional, Carta de Atenas; 5o CIAM 

Paris (1937), moradia e lazer.

No 4o CIAM, 1933, Legér73 participa como convidado e faz uma apresentação em favor 

da colaboração entre artistas e arquiteto.

Em 1936, Le Corbusier fala sobre as questões discutidas nos CIAM e sobre suas teorias 
nas conferências no Brasil e no texto deixado para Lucio Costa: “Arquitetura e as Belas Artes"7<, 

dizendo que: “a arquitetura é considerada como o Canteiro da Síntese das Artes”, onde as 

manifestações artísticas estabelecem sua integração de forma adequada na concepção do 

conjunto, dentro das condições arquitetônicas que lhes são proporcionadas.

Em 1943, Giedion, Legér e Sert escrevem o texto: “Nove pontos sobre 

monumentalidade, uma necessidade humana”,75 já mencionada anteriormente.

Em 1944 Sert junto com Wiener projetam as Cidades dos Motores, para o Brasil, 

trabalhando com as diretrizes estabelecidas na “Carta de Atenas" e em seu livro Can our cities 

survive?75

Na mesma época escreve o texto: “ The human scale in City planning"77, texto que fala 

das questões que envolvem o Centro Cívico, espaços públicos. Esses textos descrevem a nova

73 LÉGER, Fernand. Discorso agli architetti. Casabella, (207):69-70, set./ot., 1955
74 Texto publicado em Revista do Património Histórico e Artístico Nacional, n° 19,1984, pp.53-69. Le 
Corbusier irá retomar esse tema em sua Conferência em Veneza em 1952 Comunicação na Conferência 
Internacional dos Artistas, Veneza, set. 1952 a convite da UNESCO).
75 Publicado pela 1a vez em, GIEDION, S. Architektur und Gemeinschaft. Hamburg, Rowohlts Deutsche 
Enzyklopaedie, 1956. Tradução para o inglês. Architecture you and me. Han/ard University Press 
Cambridge, Massachusetts, 1958 e para o português. Arquitetura e Comunidade.Lisboa, Livros do Brasil
76 SERT, José Luis. (1942).Can our cities survive?: an ABC of urban problems, their analysis, their 
Solutions', based on the proposals formulated by the C.I.A.M., International Congresses for Modem 
Architecture. Cambridge; London : Harvard University Press: H. Milford, Oxford University Press. 
Introdução, Sigfried Giedion, secretary of the C.LA.M.
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Os desenhos do projeto ilustram sua qualidade plástica e a revista destaca o caráter 

essencial do projeto: a implantação dos edifícios, que responde tanto à sua utilidade quanto ao 

aspecto plástico do conjunto; o fato de responder às exigências formuladas pelo programa, 

explorando todas as possibilidades expressas em função dos meios técnicos e do espírito da 

arte contemporânea.

lugar de comemoração do 4o Centenano da cidade de 
II Exposição Internacional de Arquitetura de 1953-1954. 
•45.

monumentalidade proposta para a arquitetura moderna, encontro entre arte, arquitetura, 

urbanismo e história. Apresentam os temas que ocupam a atenção das duas décadas seguintes. 

O texto de Sert apresenta as idéias de espaço público que estarão presentes em seus projetos 

para a América Latina. Definem a noção de Centro Cívico e o Núcleo Urbano, que acarretará 

uma mudança decisiva no urbanismo do movimento moderno e suas contribuições para o CIAM.

A preocupação com a relação entre arte e espaço público é central no trabalho de Sert, 

que se manteve fiel a sua formação mediterrânea, encontrando nos estudos de Le Corbusier 

também um caráter mediterrâneo. Assim como Le Corbusier, fomentou a integração das artes e 

da arquitetura.

Assim, este projeto está totalmente dentro dos princípios da arquitetura moderna, que 

passa por um processo de revisão neste momento nos Ciam, bem como das propostas de 

síntese das artes defendidas nas páginas da AA por Bloc.

EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE 1954 ■ SÃO PAULO - 4° CENTENÁRIO78, OSCAR NIEMEYER, 

HELIO UCHOA CAVALCANTI, ZENON LOTUFO, EDUARDO KNEESE DE MELLO, COLABORADORES: GAUSS 

ESTELITA, CARLOS LEMOS.79

77 SERT, J. L. (1944). "The Human Scale in City Planning." In: PauIZucker. Org., New Architecture and City 
Planning. (symposium). New York: Philosophical Library. p.3 92-412. (segundo Eric Mumford o texto fala 
das questões do centro cívico; nesse mesma época Sert e Wiener estão fazendo o plano da cidade dos 
motores no Brasil.)
78 A importância desse projeto está relacionada ao lugar de comemoração do 4° Centenano^da^cidade^de
São Paulo, a II Bienal Internacional de São Paulo e II " *' ~
79 Correção feita pela revista no número seguinte, n° ■
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Fig. 139 AA no. 42/43. agosto de 1952, pp. 130-131. À esquerda, planta do conjunto; à direita, foto da maquete, 
perspectiva da entrada da exposição.



264

A L'Architecture d'Aujourd'Hui, apresenta a "audácia" dos jovens arquitetos e das 

encomendas dos políticos e empresários brasileiros, contrapondo à autoridade francesa e 

mostrando um caminho que a revista desejaria ver seguido pela França.

Apresenta, assim, a recepção da arquitetura moderna brasileira e assinala a influência 

do ambiente e da tradição nas soluções de problemas arquitetônicos. Destaca uma arquitetura 

moderna que não ignora as diferenças locais em relação às necessidades, costumes e materiais, 

e trabalha com elementos universais mediante soluções que se adaptem às condições 

específicas de seu ambiente nativo.

Uma das hipóteses levantadas nesse trabalho é que a L'Architecture d'Aujourd'Hui, ao 

divulgar a arquitetura moderna, divulga as propostas de Le Corbusier e indiretamente as dos 

CIAM, e encontra na arquitetura moderna brasileira contribuições para essas propostas. _

Apesar de Pierre Vago e a AA patrocinarem as atividades da UIA, a presença de Le 

Corbusier e dos temas debatidos nos CIAM é forte na revista. Neste período, Pierre Vago é 

presidente do Comité de Redação da AA, mas a direção da revista esta nas mãos de Bloc, que 

tem grande ligação com as ideias de Le Corbusier e dos CIAM em relação às propostas de 

síntese das artes.

A grande quantidade de material gráfico apresentado pelas revistas, fotos e desenhos, 

procuram ilustrar as particularidades de cada projeto, na busca de uma arquitetura criativa 

utilizando as técnicas de sua época, explorando novas experiências formais e funcionais, que, no 

caso do Brasil, estão infimamente ligadas às condições climáticas e à integração com a 

paisagem, como foi enfatizado pelas revistas.

Nas leituras feitas nesses dois números especiais sobre o Brasil, um de 1947 e o outro 

de 1952, percebemos que vários fatos constroem a trama de interesse pela arquitetura moderna 

no país.

No primeiro número, de 1947, podemos destacar: a publicação do Brazil Builds e sua 

exposição no MoMA em Nova York e alguns números especiais de revistas especializadas que, 

na época, publicaram essa exposição, como vimos anteriormente neste capítulo; a recepção da 

AA em 1947 ao grupo de arquitetos brasileiros para uma exposição na galeria Maeght, e as 

atividades dos CIAM do segundo pós-guerra, que na época da publicação desta revista realiza 

seu 6° Congresso em 1947, em Bridgwater, Inglaterra com a proposta de reafirmação dos seus 

objetivos. Giedion prepara um material para ser apresentado no congresso, mostrando a 

arquitetura desenvolvida no período de 1939-1945, no qual o Brasil está presente com vários 

projetos. A revista também apresenta o urbanismo dos CIAM a partir do projeto da Cidade dos 

Motores, de Sert e Wiener, para uma cidade no Brasil.
No segundo número de 1952, os temas explorados pelos artigos fazem parte do debate 

arquitetônico internacional dos anos 40 e início dos anos 50 e das discussões dos CIAM, 

contribuindo para o processo de revisão dos princípios da arquitetura moderna efetivado no
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período do segundo pós-guerra. Faz parte também dessa trama a I Bienal Internacional de São 

Paulo, de 1951. Vários projetos apresentados pela revista fizeram parte da I Bienal, participando 

da I Exposição Internacional de Arquitetura. Segundo Giedion, não existia ainda no plano 

mundial um concurso de arquitetura que valorizasse as caracteristicas além do puramente 

funcional, na esfera do espiritual e do emocional, como a literatura, a pintura ou a escultura - 

esse era o significado dos prémios da Bienal de São Paulo.

Vimos também a ocorrência dos três tipos de recepção: recepção à distância; recepção 

direta e recepção local. Em alguns casos na recepção à distância ocorrem erros de informações, 

mas os temas levantados na maioria são os mesmos.

Os temas levantados pela revista e que apresentam as propostas da arquitetura 

brasileira são: síntese das artes, expressão plástica (além do funcional), relação entre a tradição 

local e a arquitetura moderna, a relação com a paisagem tropical e urbanismo, tratando o 

conceito de núcleo, ou seja, as relações humanas criadas a partir dos espaços, trabalhando a 
humanização do espaço urbano, questões levantadas nos CIAM do segundo pós-guerra.1 Assim 

a revista acrescenta à matriz de leitura de Goodwin os temas presentes nos debates dos três 

primeiros CIAM do segundo pós-guerra, propostos por Giedion, Sert, Le Corbusier, Rogers e J. 

M. Richards do Grupo MARS, que estão ligados à “ expressão da arquitetura” e sua relação com 

o espaço urbano.

Apresentaremos, a seguir, uma relação de artigos publicados nas revistas, que tratam de 

um dos temas levantados, a síntese das artes, que também está relacionada à expressão da 

arquitetura e sua relação com o homem e o espaço urbano.

' Ver, ROGERS, Emest N„ José Luis Sert, Jaqueline Tyrwhitt (org.)(1954). // Cuore delia attà: per una vita 
umana delia comunità. Milano: Hoepli. Título original: The heart of the City; tradução de Julia Banfi Bertolotti. 
CIAM.
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A SlNTESE DAS ARTES: ARQUITETURA MODERNA BRASILEIRA NAS REVISTAS

A "síntese das artes" ou “syntèse des arts majeurs"1 tornou-se um dos objetivos dos 

movimentos internacionais, tais como os “ Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna’, 

CIAM, e a "União Internacional dos Arquitetos,” UIA. Nos anos 50, nasce um novo movimento 

internacional, o "Groupe Espace”, criado por André Bloc em outubro de 1951 com a intenção de 

incentivar a colaboração entre arquitetos e artistas plásticos. O apelo em favor de uma síntese 

das artes maiores foi lançado por Le Corbusier no jornal francês Volonté.2

Como vimos no segundo capítulo, após o discurso de Léger no 4o CIAM de 1933, o tema 

síntese das artes será retomado no 6o CIAM de Bridgwater, em 1947, no 7o Congresso de 

Bergamo, em 1949 (Grille CIAM), no 8o Congresso de Hoddesdon, em 1951 (Coração das 

Cidades) e no 9o Congresso de Aux-de-Provence, em 1953 (Carta do Habitat), quando declaram 

a importância da colaboração entre arquitetos, escultores e pintores na elaboração do projeto de 

arquitetura e urbanismo desde o início, considerando que os escultores e pintores são 

especialistas na organização das superfícies e dos volumes nos espaços.

Outra organização internacional que também estuda as relações da arte e da arquitetura 

moderna é a União Internacional dos Arquitetos (UIA). No Congresso de Lisboa, 1953, os 

arquitetos da UIA afirmam em suas conclusões a importância da colaboração entre os arquitetos, 

pintores, escultores e outros artistas e a necessidade de criar condições favoráveis a uma 

integração harmoniosa das artes plásticas na arquitetura contemporânea. Nas conclusões finais 

do Congresso, sugerem que o entendimento mútuo e a colaboração dos arquitetos, pintores e 

escultores deve ser desenvolvida por todos os meios possíveis, começando pelas escolas. E 

consideravam que a intervenção dos artistas num edifício (ou conjunto) deve estar prevista e 

calculada a partir do estabelecimento dos orçamentos previstos, assim como é feito com as 

necessidades materiais e as instalações técnicas.

Como vimos no 1o capítulo, é da mesma época o projeto para uma exposição intitulada 

Art et Architecture consagrada à pesquisa de uma “Síntese das Artes Plásticas - Arquitetura - 

Escultura - Pintura" em Paris, na Porte Maillot em 1950. A preparação desta exposição foi 
confiada a Le Corbusier pela Association pour une Synthese des Arts Plastiques,3 criada em

' Ver LE CORBUSIER.
Revista do Património l 
avec André Bloc".
"Órgão da resistência francesa 
European Architecture - Synthè 
Corporation; OCKMAN, Joan. , 
the collaboration of Edward Eige 
Planning, and Preservation: Rizz»...
3 Comité de direção: Henri Matisse, Presidente: Le Corbusier, primeiro vice-p 
segundo vice-presidente; Paul Breton, tesoureiro administrativo; Mareei Rou; 
Diamant-Berger, secretario adjunto; Marie Cuttoli; Leon Degand; Andr 
membros. Conselheiros Estrangeiros: Peter Bellew, Frank Mac Even; —....

: (1936) L’Architecture et les Arts Majeurs. Trad. port. A arquitetura e as Belas-Artes. 
Histórico e Artístico Nacional (19):53-69, 1984COLLET, Robert. (1967). “Entretien 

Aujourdhui (59-60):8 dez. Especial sobre André Bloc.
ncia francesa no qual Le Corbusier era colaborador. Ver DAMAZ, Paul. (1956). Art in 

ièse des Arts. Preface de Le Corbusier. New York. Reinhold Publishing
1. (org.)(1993). Architecture Culture, 1943-1968: A Documentary Anthologyl with 
":gen. [New York): Columbia University Graduate School of Architecture,

• - ■ ' :—-«-presidente; André Bloc,
jux, secretário geral; Renee 

dré Farcy; François Le Lionnais, 
i; Siegfried Giedion; Henry Moore;
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1949 por André Bloc, Le Corbusier, Fernand Léger e outros. Esta exposição deveria criar 

condições para a arquitetura agrupar várias colaborações e encontros entre os escultores, 

pintores, arquitetos e o público. Embora este projeto nunca tenha sido concluído, a idéia tinha 

sido lançada, e um novo movimento começou no ano seguinte sob o nome de “Groupe Espace”.

Retomando o que já foi visto no primeiro capítulo, o “Groupe Espace” foi criado em 1951 

por André Bloc e um grupo de arquitetos e artistas para realizar uma nova síntese das artes sem 

a qual, segundo eles, nenhuma civilização poderia afirmar sua existência. Os objetivos eram 

preparar as condições de uma colaboração efetiva entre os arquitetos, pintores, escultores e 

outros artistas, e organizar através das artes plásticas o desenvolvimento harmonioso das 

atividades humanas. As atividades do "Groupe Espace” voltavam-se exclusivamente para a arte 

abstrata.

Em 1954, fazem uma exposição em Biot, Cote d’Azur, França, com o objetivo de 

mostrar ao público que os artistas são capazes de criar através da imaginação um mundo onde o 

sonho ainda pode reencontrar o seu lugar.

Neste mesmo ano, a Triennale de Milão será dedicada a este tema e procura mostrar 

em seu programa a relação de unidade entre arquitetura, pintura e escultura, e a colaboração do 

mundo da arte com o mundo da produção industrial.

Conforme já foi visto, a AA tem um ação voltada para a síntese das artes chefiada por 

André Bloc, seu diretor e fundador. Foi visto também que este tema estava presente nos debates 

dos CIAM no segundo pós-guerra. Busca-se, assim, entender como se dá a recepção da 

arquitetura brasileira nas revistas pesquisadas entre 1945 e 1960 e sua relação com o debate da 

época sobre as síntese das artes.

Em 1946, a AA publica cinco números e o Brasil estará presente em dois deles, com 

artigos de Pierre Gueguen,4 que irá tratar do tema Síntese das Artes: arquitetura e escultura; 

arquitetura e pintura. Nos artigos de Guegen temos uma recepção à distância. O primeiro artigo, 

intitulado "Retour d’un sculpteur”5 aparece no 6o número de maio/junho, que tem como tema: 

“Richard J. Neutra, Architecte”. A revista é dirigida por André Bloc, o redator chefe é Pierre Vago, 
o secretário geral Alexandre Persitz, e a correspondente do Brasil é Ghita Lenart.6

O artigo trata da escultura “ Prométhée terrassant de Vautour” ( Prometeu Liberto) de 
Jacques Lipchitz7 para o Ministério de Educação e Saúde, Rio de Janeiro8. Nesta época,

srs; Junzo Sakakura; W.J.H. Sandberg; Sigurd Schultz; Jose Luis Sert; 
íeney.
ite do debate da época. Escreve vários artigos para AA assim com 

jre. Em 1959 escreverá um artigo sobre Burie Mó

Oscar Niemeyer; Eenesto Roger .
Minette da Silva; James John Swee.._,.
4 Critico de arte participa ativamente do debate da épc 
Art d'Aujourd'hui e para Aujourd'hui Art et Architecture 
Aujourd'hui Art et Architecture n° 22, maio/junho.
’ GUEGEN, Pierre. (1946). “Retour d'un Sculpteur”. L'Architecture d’Aujourd'hui. Ano16(6):92-93, maio/jun.
6 Ghita Lenart é cantora lírica, mãe de Pierre Vago, que nesta época está no Brasil, informações 
encontradas em carta entre Rino e Pierre Vago, no arquivo do Escritório Rino Levi.
7 Jacques Lipchitz, de origem lituana, chega a Paris em 1909. Após 1913, participa ativamente do cubismo. 
Entre 1936 e 1937 o governo francês encomenda-lhe uma escultura, Prométhée étranglant le vautour, para 
a entrada ao Pavilhão da Ciência na Exposição Universal de Paris de 1937 a mesma exposição onde a
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nova relação de espacialidade.

»rio

Pode se também perceber, pela foto, a relação que a fachada estabelece com a cidade 

já que a escultura está bem próxima do pedestre que passa pela rua. Para Le Corbusier a 

escultura desempenha um papel certo na concepção da composição plástica arquitetônica como

menor e uma maquete elaborada com a parede e a escultura mostrando em escala as 

proporções pensadas pelo artista para inserir sua obra na arquitetura. A fachada com a grande 

superfície de brise-soleil contrasta com a primeira fachada menor e lisa que irá abrigar a 

escultura. Uma arquitetura que, segundo Guegen, é digna de abrigar uma escultura, que no caso 

tem como função chamar a atenção para a arquitetura.

A foto, como podemos observar, destaca a parede branca, que precede a fachada de 

brise-soleil para a qual, segundo Guegen, Lipchitz foi chamado a “fazer saltar", usando a 

expressão de Le Corbusier9que fala da destruição da parede que abriga uma obra de arte. No 

caso de uma escultura, estabelece uma relação entre a arquitetura e o espaço. (Fig.141)

Jacques Lipchitz retorna a Paris para uma exposição na Galeria Maeght em junho de 1946. 

Assim, o artigo, como já diz o nome, trata do retorno do escultor e analisa seu trabalho fazendo 

referência à arquitetura brasileira. Gueguen destaca as relações entre escultura e arquitetura, 

onde se estabelece uma ligação da arquitetura que abriga a escultura, que por sua vez lhe dá 

ressonância visual. (Fig. 141)

As fotos apresentadas são da fachada do MES, com um modelo da escultura em escala

um todo e pode conferir a esta a possibilidade de salientar um ponto de destaque e criar uma

Guemica de Picasso foi apresentada no Pavilhão Espanhol. A sua reputação vale-lhe uma sala inteira na 
exposição "Les Maitres de L'Art Indépendant" no Petit Palais na mesma época. No fim da Exposição, a 
escultura Prométhée étranglant le vautour foi destruída. Em 1939, o nazismo e a guerra perturbam-no 
terrivelmente e fazem com que realize obras engajadas, essencialmente desenhos. É desta época um 
álbum de 34 desenhos do Prométhée terrassant vautour. Em 1941, emigra para os Estados Unidos. Em 
1946 retoma a Paris por ocasião de uma exposição á galeria Maeght. Entre 1943 e 1944 retoma o tema do 
Prométhée étranglant le vautour para a fachada do ministério da Educação e Saúde, Rio de Janeiro de 
Janeiro. Em 1951 e 1953-54, participa da I e II Bienal do Museu Arte Moderna de São Paulo. Em 1973 
morre em Capri, na Itália.
’ Oscar Niemeyer sugere a Capanema que convide Lipchitz para fazer a ecultura da parede externa do 
auditório. Ver sobre este assunto: CAPANEMA, Gustavo. (1985). Depoimento sobre o edifício do Ministér 
da Educação. Módulo (85):28-32, maio; XAVIER, Alberto, org. (1987). Arquitetura Moderna Brasileira - 
depoimentos de uma geração. São Paulo, Pini, Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Fundação 
Vila Nova Artigas; Edição revisada e ampliada. São Paulo: Cosac&Naify, 2003; HARRIS, Elizabeth Davis 
(1987). Le Corbusier: riscos brasileiros / (tradução, Antonio de Pádua Danesi e Gilson César Cardoso de 
Sousa], São Paulo, SP: Nobel; LISSOVSKY, Maurício e MORAES DE SÁ, Paulo Sérgio. (1996). Colunas 
da educação: a construção do Ministério da Educação e Saúde (1935-1945). Rio de Janeiro, Ministério da 
Cultura, Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional: Fundação Getúlio Vargas, Centro de 
Pesquisa e Documentação da História Contemporânea do Brasil; e sobre a correspondência existente no 
MoMA ver: DECKKER, Zilah Quezado (2001). Brazil Built. The Architecture of Modem Movement in Brazil. 
London, Spon Press, p. 118.

Ver: LE CORBUSIER: “A Arquitetura e as Belas-Artes". (L'architecture etlesArts Majeurs). Um texto 
inédito, apresentado por Lucio Costa In: Revista do Património Histórico e Artístico Nacional (19):53-69, 
1984. Elaborado em 1936 por Le Corbusiera bordo do Zeppelin; LE CORBUSIER. (1946). “Espace 
Indicible". LArchitecture d'Aujourd'hui. Art. número Hors-Série, p. 9-10; "Canteiro de Sínteses das Artes 
Maiores". Conferência Internacional dos Artistas (UNESCO), Veneza, 25 de setembro de 1952. In: 
SANTOS, C. R. et. alli (1987). Le Corbusiere o Brasil. São Paulo, ProjetoíTessela, p. 239-241.
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Segundo Guegen, a implantação do Prometeu na obra se deve ao entusiasmo dos 

jovens da "Escola Brasileira," e embora a foto não mostre a verdadeira grandeza da escultura 

em relação a arquitetura, já se pode perceber o efeito da composição, o esplendor que ela dá a 

arquitetura.

A revista, ao analisar a obra de Lipchitz, apresenta o tema síntese das artes sem usar 

este termo. Uma arquitetura que abriga a obra de arte promovendo a colaboração entre pintores, 

escultores e arquitetos. Como já vimos no primeiro capítulo, a revista promove vários eventos e 

associações neste sentido. É também intenção da revista chamar atenção para edifícios 

públicos como este, dignos de abrigar o “esplendor" da obra de arte.

Em 1944 ano em que Lipchitz termina os estudos do Prometeu, a AR volume 96, 
número 576° de março, publica a maquete do “Prometheus Brasileiro"10. A revista fala de uma 

escultura de estilo fluido. Como podemos ver comparando as fotos dos estudos e da maquete 

do volume apresentados pelas duas revistas, o Prometeu colocado no centro da parede curva do 

auditório não foi realizado na escala prevista, sendo assim, não desempenha o papel que lhe 

fora atribuído dentro da composição como um todo. Percebe-se pelo material apresentado pela 

AR que a escultura toca a parede somente em dois pontos, dando a sensação de um volume 

solto no espaço, a plástica da escultura reflete assim a plástica do edifício. (Fig.142)

O outro artigo de Guegen aparece no 9o número da AA de dezembro de 1946. A revista 

trabalha com dois temas: na primeira parte, Reconstruction en France, e na segunda 

Architecture a LEtranger. Embora o diretor continue sendo André Bloc, o redator chefe Pierre 

Vago e o secretário geral Alexandre Persitz, este número foi preparado sob a direção de Persitz 
e a correspondente do Brasil continua sendo Ghita Lenart. Trata-se da “Chapelle a Pampulha’,11 

do arquiteto Oscar Niemeyer com pinturas de Portinari. 0 artigo começa com a expressão: “que 

surpreendente arquitetura”! E assim como destaca a primeira foto, trabalha as características 

principais da arquitetura aqui apresentada, o uso da curva possibilitada pelo concreto e a 

inserção do painel na arquitetura. Mais uma vez são lembradas as lições de Le Corbusier como 

consultor do Edifício do MES para se dizer que aqui Niemeyer se afasta da linha reta, do 

cartesianismo do “mestre” para conceber o triunfo da linha curva e afirmar sua originalidade.

As lições de Le Corbusier seriam retomadas no mural de azulejo de Portinari da fachada 

posterior. Como já foi citado anteriormente para “fazer saltar,” explodir a parede da fachada 

posterior da igreja, estabelecendo uma relação entre a arquitetura e o espaço.

A revista, ao apresentar as fotos, sem planta ou corte do projeto, deixa claro que quer 

falar de plástica, de volume, mostrando a capela da Pampulha como uma escultura

10 “Brazilian Prometheus”. Jacques Lipchitz. The Architectural Review. Vol. 96 (576)186-107, dez. 1944.
11 GUEGEN, Pierre. (1946). "Chapelle a Pampulha”. LArchitecture dAujourd'hui. Ano 17(9):54-6, dez. Este 
artigo foi publicado também no primeiro número da La Arquitectura de Hoy, de janeiro de 1947, versão 
Castelhana da AA no qual o artigo faz parte da Arquitetura da América Latina apresentada pela revista.
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Ao apresentar a Igreja da Pampulha, a revista segue uma linha de leitura mais técnica 

mostrando fotos tiradas da construção em maio de 1945 e croquis mostrando a fachada principal 

e o interior. A intenção é mostrar novos métodos de construção e novas maneiras da arquitetura 

moderna resolver o projeto de uma Igreja marcando o começo de uma nova época com um alto 

nível de construção-técnica. (Fig. 143)

O editorial deste número introduz a nova arquitetura brasileira com o texto “Lessons 
From Brazil”14, dizendo que apresentará uma série de fotografias de edifícios brasileiros em 

concreto armado, mostrados pela engenheira Carmem Portinho em uma palestra dada no último 

outono na IAAS. A AJ destaca o alto padrão do projeto de arquitetura em concreto armado e 

comenta que os ouvintes da palestra de Carmem Portinho não acreditavam que as estruturas 

eram de concreto armado e não de aço.

Embora o enfoque da revista seja mais para a tecnologia do concreto armado, uma 

página inteira é dedicada para ilustrar um detalhe dos desenhos para os azulejos pintados que 

serão colocados na fachada posterior da igreja sem citar o autor da obra.
Na Architecfs Year Book. 2,1947, Henry-Russell Hitchcock15, no artigo “The Place of 

Painting and Sculture in relation to Modern Architecture" faz uma crítica aos painéis de Portinari 

para o MES no Rio de Janeiro. Escreve que a parede de azulejos pintados por Portinari não é 

uma pintura abstrata como a de Mondrian, mas uma decoração alusiva e simbólica não espacial

arquitetônica, destacando o volume curvo, o ritmo equilibrado da composição da fachada 

posterior, as inovações formais e o mural de Portinari.

Em 1946, os periódicos AR e AJ também dedicam algumas de suas páginas para a 

Igreja da Pampulha.

Primeiro aparece na AJ em 31 de Janeiro12, com um artigo de Sidney Loweth, “Some 

New Architecture in Brazil",13 onde o autor diz que a escola moderna de arquitetos brasileiros 

coloca em prática a frase do Professor Lethaby," devemos construir com espírito de aventura” e 

repete mais uma vez a matriz de leitura de Goodwin.

’ Journal, de 31 
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12 Carta de Le Corbusier a Oscar Niemeyer a ser comunicada a Lucio Costa, Carlos Leão, Reidy, Moreira e 
outros amigos, 18 de fevereiro de 1946. Na carta Le Corbusier diz que um amigo em Londres lhe mostrou o 
The Architects’ Journal, de 31 de janeiro de 1946, com um edifício de Reidy (trata-se da sede da 
administração central da viação férrea do Rio grande do Sul, Porto Alegre, 1944) e que ele fica feliz em 
saber que já é o terceiro que se constrói segundo os princípios que desenvolveu no Rio e que ele sente 
prazer em ver que em algum lugar do mundo os princípios que defende são colocados em prática. In. 
SANTOS, C. R. et. alli (1987). Le Corbusiere o Brasil. São Paulo, Projeto/Tessela, p. 193.
13 Loweth, Sidney .(1946). “Some new architecture in Brazil”. The Architects’ Journal. 103 (2662):105-13, jan.
14 “Lessons from Brasil". The Architects' Journal. 103 (2662): 100-2, jan.
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e deslocada da escala da arquitetura do conjunto do edifício. E salienta que desta forma tem o 

objetivo de ser visto de perto, sendo assim apenas uma nuance na superfície da arquitetura.

Assim também para ele o "Prometheus" de Lipchitz não é essencial à composição da 

parede na qual foi colocado, pois trata-se de uma parede que não tem uma característíca central 

em relação à estrutura do projeto. Mas a escultura, pela riqueza de sua forma, pelo contraste 

detalhado de sua convexidade e concavidade com a curva uniforme da parede que a sustenta é 

um foco de interesse. Potencialmente - talvez não suficientemente claro para o homem na rua - 

ela é também um símbolo conciso da proposta do edifício; não como uma inscrição, mas como o 

real brasão que antes era suficiente por seu leão e por seu unicórnio para indicar, mesmo ao 

analfabeto, a função de certas estruturas governamentais.

Hitchcock, em sua crítica, levanta algumas questões para serem pensadas em relação a 

como se dá a inserção da obra de arte na arquitetura. Pela sua análise do MES, as teorias de Le 

Corbusier em relação à síntese das artes não estão ali presentes.

Outro artigo que discute a colaboração do escultor na arquitetura moderna é de Claude 
Vincent, “The Background and the sculture,”16 publicado na AR em maio de 1948. Claude 

Vincent descreve alguns dos trabalhos de escultores brasileiros que evoluíram em relação às 

demandas especificam ente contemporâneas. (Fig. 144-147)

A revista apresenta o Brasil como um dos países no mundo onde a escultura e a 

arquitetura moderna surgiram juntas, e conclui dizendo que isto aconteceu porque, a partir da 

iniciativa de Le Corbusier, o governo incentivou a colaboração entre os escultores e os arquitetos 

modernos. O texto ilustra alguns exemplos desta colaboração.

O primeiro exemplo apresentado é a proposta de Le Corbusier para uma escultura que 

ficaria em frente ao MES representando o Homem Brasileiro, que seria feita pelo escultor 

brasileiro Celso Antonio. No final, esta escultura não foi realizada e Celso Antonio realizou outras 

para o MES17. Entre elas, uma para o terraço jardim do Ministro e outra para a escadaria do 

Salão de Exposição.

O artigo cita as outras esculturas que foram elaboradas para o MES: Juventude 

Brasileira, de Bruno Giorgi, simbolizando o jovem brasileiro, que substitui a do Homem Brasileiro 

de Celso Antonio no jardim de Burle Marx, em frente ao MES e o Prometheus de Lipchitz para a 

parede externa do auditório do mesmo edifício. (Fig. 144;147)

Como destaca a revista, o artigo não é um estudo exaustivo da colaboração entre os 

escultores e os arquitetos no Brasil, mas, como já foi dito, apresenta alguns exemplos e todos 

eles em colaboração com o arquiteto Niemeyer: escultura de Pedrosa, escultor brasileiro, para o 

jardim de uma casa em Cataguazez; escultura de Alfredo Ceschiatti para o jardim de uma casa;

16 Claude Vicent: (1948). 'The Background and the Sculpture”. Arc/irfecfura/Rev/ew.103(617)203-9, may
17 Ver os documentos sobre as esculturas do MES in : LISSOVSKY, Maurício e MORAES DE SÁ, Paulo 
Sérgio. (1996). Colunas da Educação: A Construção do Ministério da Educação e Saúde (1935-1945). Rio 
de Janeiro, Ministério da Cultura, Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional: Fundação Getúlio 
Vargas, Centro de Pesquisa e Documentação da História Contemporânea do Brasil.



272

e três esculturas para a Pampulha, dois torsos de fêmeas entrelaçados para a Casa do Baile;18 

baixo-relevos para a Igreja de São Francisco e a escultura de August Zamoisky, escultor 

polonês, Carmela, para o Cassino. (Fig. 144;146)

Claude Vincent descreve assim alguns trabalhos de escultores brasileiros que evoluíram 

em relação às demandas de um ambiente especificamente contemporâneo, destacando que o 

Brasil provou que a colaboração entre o escultor e o arquiteto é não somente desejável mas 

também possível, e isto é de grande importância para o futuro das duas artes.

Ainda em 1948, no número 622 de outubro, a AR publica várias fotos da escultura 

Juventude Brasileira de Bruno Giorgi para o MES, mostrando sua relação com o edifício e a 
paisagem19 ( Fig. 148)

Já a AR em dezembro de 1946, com um artigo de Joaquim Cardozo, “Rebirth of the 
Azuleijo”20 - trata-se aqui de uma recepção local - chama a atenção para o uso do azulejo pelo 

grupo de arquitetos modernos brasileiros filiados ao CIAM destacando alguns edifícios entre eles 

o MES e a Capela de São Francisco na Pampulha, com paredes de azulejos desenhadas pelo 

pintor Cândido Portinari.

Neste artigo, Joaquim Cardozo traça uma história do desenvolvimento desta arte até 

chegar no Brasil, mostrando que o uso do azulejo nos edifícios modernos brasileiros está ligado 

ao tradicional uso na arquitetura portuguesa.

Cardozo salienta que o uso do azulejo nas grandes superfícies das paredes foi uma 

iniciativa dos arquitetos modernos filiados ao CIAM que, familiarizados com estes elementos 

decorativos existentes nas igrejas antigas do Brasil, adotaram-no junto com a pintura mural, os 

mosaicos, mármores e granitos.

Como se sabe, Le Corbusier em 1936 como consultor do MES fez alguns desenhos 

sugerindo o uso do azulejo como revestimento, Cardozo não fala de uma influência de Le 

Corbusier nesta escolha, mas cita os CIAM.

O MES foi o primeiro edifício moderno a utilizar esta arte com azulejos formando um 

painel com um desenho original de Portinari. Depois, Oscar Niemeyer usou-os no late Clube da 

Pampulha, Belo Horizonte, mas não com um desenho original e sim uma reprodução de um 

azulejo desenhado, já existente.
Praticamente do mesmo período são os azulejos da Capela de Sâo Francisco, 

Pampulha. O tema escolhido são as passagens da vida de Sâo Francisco de Assis, mais uma

ck, achou muito sugestivo, e i 
>loca-los em um jardim sobre i

i esteve a ponto de joga-las 
i uma das ilhas no lago da

18 Segundo Vincent, na época, Juscelino Kubitschek, 
no lago artificial quando sua filha o persuadiu a coloc; 
Pampulha.
19 “II Juventude”. The Architectural Review. 104(622): 117-28, set.

CARDOZO, Joaquim.(1946). "Rebirth of the azulejo". The Architectural Review.VoL 100 (600):178-82, 
december
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vez os desenhos dos azulejos são de Portinari, que segundo Cardoso estão em perfeita 

harmonia com as curvas e os arcos parabólicos que dão a forma à igreja.

A revista, faz uso de três imagens, e como é de seu costume em uma dimensão bem 

maior que as outras revistas. Em uma delas, destaca o episódio da submissão do Lobo da 

cidade de Agobio, que aparece em detalhe aos pés do Santo na base do painel. Em outra, os 

arcos da fachada representando cenas de São Francisco e os ‘PoverellT e a última, um detalhe 

dos peixes e pássaros, que preenchem todo o espaço em volta das figuras, desenhados na 

mesma direção, com escamas e penas trabalhadas da mesma forma.

Mais uma vez, a revista usa a imagem em grande dimensão para aproximar mais o leitor 

da realidade que quer mostrar, no caso, a igreja da Pampulha, com uma das características da 

arquitetura modema no Brasil, o uso do azulejo como revestimento e como linguagem plástica. 

Embora ainda não falem em “síntese das artes”, estes serão os primeiros exemplos de 

colaboração entre os arquitetos modernos e os artistas plásticos no Brasil. Um resumo deste 

artigo será publicado no numero especial da AA sobre o Brasil, em setembro de 1947. (Fig. 149- 

150)

Em maio de 1947, a AR n° 605, tendo na capa o projeto de um jardim de Burle Marx, 

publica o primeiro artigo sobre o tema jardim moderno no Brasil. O texto de Claude Vincent, “The 

Modern Garden in Brazil”21 coloca algumas questões sobre a separação entre as artes se 

referindo à pintura e à arquitetura. “ Sua reconciliação deve significar murais topográficos na 

entrada da cidade?” Ou é a visão do pintor, mais que o seu pincel, que pode causar esse fim 

assim desejável?” O artigo, ao discutir e ilustrar o trabalho do "pintor de jardins" Roberto Burle 

Marx, procura responder positivamente a segunda questão.

Novamente, as imagens tem grande destaque na revista e são apresentadas fotos de 

vários jardins de Burle Marx: o terraço jardim do edifício do Instituto de Resseguros do Brasil 

(1938), no Rio de Janeiro, de Marcelo Roberto, é destacado com fotos que mostram tanto o 

desenho do jardim como enquadram uma vista da paisagem. Por se tratar de uma recepção à 

distância ocorrem alguns erros de dados. O projeto é apresentado como sendo somente de 

Marcelo Roberto e a é a data de início do projeto é dada como sendo de 1938. A historiografia 
apresenta este projeto como sendo dos Irmãos Roberto e a data de inicio é de 194122. O jardim 

do MES mostra a relação entre a vegetação tropical, os azulejos e a arquitetura modema. (Fig. 

151)

21 VICENT, Claude. (1947). The Architectural Review. “The Modern Garden in Brazil." Vol. 101(605):165-72, 
maio
22 Não foi possível checar as fontes primárias para verificar estes dados.

Chama a atenção para o fato de que o primeiro edifício moderno, a Associação 

Brasileira de Imprensa, ABI no Rio, foi projetado com um terraço jardim, e que toda arquitetura 

moderna no Brasil é projetada utilizando uma vegetação, “para dar descanso aos olhos do sol 

ofuscante”.
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23 BURLE MARX, Roberto. (1947). "Jardins au Brésil”. TechniquesetArchitecturev. 7, n. 7-8, p. 326-327,

Embora a revista não use a denominação de síntese das artes, pode-se pensar nos 

jardins modernos de Burle Marx como uma proposta de síntese das artes entre a pintura, 

paisagismo e arquitetura.
No mesmo ano de 1947, no n° 7- 8, a Techniques et Architecture publica um artigo do 

próprio Burle Marx, "Jardins au Brésil,”23 onde ele apresenta suas idéias sobre a concepção do 

jardim, sua função e sua relação com a arquitetura. Como se sabe, nesta época Burle Marx 

esteve na França em viagem com um grupo de arquitetos brasileiros. (Fig. 152)

Burle Marx diz que não se faz um jardim, e sim se cria um jardim. E como em toda 

criação artística, trabalha-se com elementos de composição ,ou seja, de forma, cor, ritmo e

Vincent, ao relatar o surgimento do jardim moderno no Brasil, apresenta Lucio Costa, 

Atílio Corrêa Lima e Roberto Burle Marx como, os pioneiros.

Costa é destacado mais uma vez como o “mestre”, dizendo que, quando se descobre 

algum efeito plástico novo, ao se questionar os arquitetos, descobre-se quase sempre que 

Costa, diretamente ou indiretamente, tinha algo a ver com aquilo. E sendo assim não se 

espantou quando Burle Marx lhe disse que foi Costa quem lhe pediu para que projetasse o 

primeiro jardim para uma casa moderna no Rio.

Atílio Corrêa Lima, além de arquiteto e urbanista, foi um talentoso “jardineiro”, e destaca 

que todos os seus projetos foram pensados com jardins. Como por exemplo: o plano para Recife 

e Goiânia, o projeto para Barra Mansa e a estação de Hidroaviões do Aeroporto Santos Dumont.

Esta é a primeira leitura que aparece nas revistas européias apresentando Burle Marx 

como o criador do jardim moderno. Vincent diz que Burle Marx é mais conhecido em Londres por 

seus belos desenhos do Morro de Santa Teresa no Rio, e por algumas pinturas a óleo que, 

embora mostrem uma afinidade com a escola francesa moderna, são preponderantemente 

brasileiras em relação à cor. Ao ser questionado sobre seu trabalho de pintor e paisagista, Burle 

Marx diz que faz pinturas com as plantas.

Vincent analisa vários trabalhos de Burle Marx, como por exemplo o late Clube de 

Niemeyer na Pampulha, um edifício de habitação de dez andares em São Paulo, de Rino Levi ( 

Prudência ), Jardim para Araxá junto com Mello Barreto, o edifício da ABI, do Resseguros, o 

MES e os azulejos de Portinari, detalhando a pintura existente em cada jardim, sua relação com 

a arquitetura e com os painéis que são pensados para fazer parte do todo.

O artigo conclui que o Brasil desenvolveu um jardim que acompanhou e deu forma aos 

edifícios modernos. E, assim, recupera o lugar do jardim formal que tinha sido perdido desde o 

século XVIII. Vincent espera que a influência de homens como Burle Marx cresça não somente 

dentro do Brasil, mas em outros países onde o clima é completamente diferente, e diz que a 

idéia do jardim moderno estava já postulada, suas variações necessárias não tinham nenhum 

limite.
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Lucio Costa neste debate retoma as idéias de seu texto dos anos 40, “Considerações 

sobre Arte Contemporânea", e o termo monumentalidade estaria ligado à busca pelo arquiteto de

volume-cheio e vazio. E diz que sua idéia do que deva ser um jardim do ponto de vista estético 

vem da pintura abstrata. Assim, a vegetação para ele tem um valor plástico através de sua cor, 

textura e volume, e trabalha esta vegetação como uma escultura, o volume no espaço. O jardim 

deve preencher outras funções além das puramente estéticas. Para ele, o jardim forma 

naturalmente a transição perfeita entre a arquitetura e a natureza, estabelecendo uma ligação 

entre o homem e a paisagem ao utilizar por exemplo, a vegetação característica, da região. Para 

estabelecer esta ligação entre a arquitetura e a natureza, e entre o homem e a natureza, fala 

que, se faz necessário que o jardim corresponda ao panorama local se tratando de um jardim 

moderno deve expressar o pensamento contemporâneo.

Assim, pode-se concluir que o paisagismo se constitui como artes plásticas assim como 

a pintura, a escultura e a arquitetura e faz parte do todo da composição, estabelecendo a síntese 

das artes

A revista apresenta alguns exemplos dos jardins realizados por Burle Marx: o terraço 

jardim do edifício Resseguros dos arquitetos MMM Roberto - estas fotos, sem autor, apresentam 

também os painéis de Paulo Wemeck; as formas cromáticas do jardim público da prefeitura de 

Petrópolis; os jardins da casa de Kubitschek, na Pampulha, do arquiteto Oscar Niemeyer; os 

jardins do terraço jardim do edifício do ABI também dos Irmãos Roberto, no Rio de Janeiro, com 

o MES ao fundo e os jardins do late Clube da Pampulha, também do arquiteto Oscar 

Niemeyer (Fig. 153)

O processo de revisão da arquitetura moderna no segundo pós-guerra gera um debate 

nas revistas que buscam compreender as questões da arquitetura neste período.

Como retomamos em nossa análise do texto de Costa reproduzido no número especial 

da AA de agosto de 1952, a AR publica em setembro de 1948 um debate intitulado “In Search of 

a new Monumentality,” no qual a revista convida alguns arquitetos e críticos de arquitetura de 

vários países para contribuir com suas opiniões sobre a necessidade de uma nova 

monumentalidade e os meios de adquiri-la. O termo "monumentalidade” é entendido como a 

necessidade de ampliar uma linguagem da arquitetura moderna já concretizada, mas sua 

adequação é discutível. A conclusão aparece em forma de questões que devem refletir no 

trabalho do arquiteto, entre as quais, referente ao tema síntese das artes encontramos a 

seguinte questão :

é possível que a monumentalidade no século XX não encontre a expressão no edifício isolado, 
mas preferivelmente na - nova cidade como um todo, na área urbana reconstruída, etc., ou no tratamento 
em grande escala da típica paisagem do século XX, ou na pintura, escultura, e talvez também, nas artes 

não-visuais?



276

No item síntese das artes, o arquiteto é categórico ao afirmar os motivos que levam a 

separação entre as artes.

Rino Levi lamenta a falta de possibilidades disponíveis ao arquiteto para realizar suas 

obras em colaboração com pintores e escultores. E aponta alguns motivos para que isto não 

ocorra. O primeiro está relacionado ao preconceito em relação ao afresco, ao mosaico ou à 

escultura, que, embora seja justificado por motivo de economia, vemos que os gastos com 

materiais excessivamente suntuosos são maiores em relação às artes plásticas. O segundo está 

relacionado aos pintores e escultores que ao se afastarem da construção, perderam a 

compreensão do assunto, no sentido do trabalho em comum, não querendo subordinar-se ao 

desenho arquitetônico. Este dois motivos levam a separação entre as artes.

Rino Levi, depois de Oscar Niemeyer, é o arquiteto brasileiro mais publicado nas 

revistas. E é também um dos arquitetos brasileiros que realiza a síntese das artes, trabalhando 

em vários projetos em colaboração com artistas plásticos, em especial com o paisagista e artista 

plástico Bule Marx. Os projetos do escritório Rino Levi mais publicados em que ocorre as síntese 

das artes são: o Teatro Cultura Artística, em São Paulo, com painéis de Portinari, a casa de 

campo em São José dos Campos, paisagismo e painéis de Burle Marx, Edifício Prudência em 

São Paulo, painéis e jardim de Burle Marx e a Sede do Banco Sul América, São Paulo, painéis e 

paisagismo também de Burle Marx. \
Em 1950, J.M. Richards publica um artigo na AR, 'The Next Step’, dizendo que os anos

uma expressão arquitetônica que insere questões estéticas além do puramente funcional, obras 

arquitetônicas que se expressam em termos plásticos. Acredita-se que os projetos da arquitetura 

moderna brasileira são destacados nas revistas aqui estudadas por possuírem esta expressão 

plástica além do funcional.

Em dezembro de 1949, no número 27 da AA24, que tem como tema “Architecture 

Contemporaine dans le Monde" o tema síntese das artes será tratado por um arquiteto brasileiro, 

Rino Levi, em seu texto “Arquitetura é Arte e Ciência.” Trata-se de uma parte de uma conferência 

que Rino Levi pronunciou no MASP a convite da Associação dos Médicos Paulistas, em 1948.

Rino divide o texto em cinco sub-temas: Definição de Arte; 0 que é Arquitetura; o Papel 

do Arquiteto; Síntese das Artes e Arquitetura - Art Social?

...A arte é uma só. Ela se manifesta de várias maneiras, quer pela pintura, pela escultura, pela 
música ou pela literatura como também pela arquitetura...25

", Rio de Janeiro, M.M.M.
amargo, São Paulo, Rino Levi e 

jenes Rebouças.
erence. L'Architecture

24 Neste número são publicados também sobre o Brasil, a Fábrica “Sotreq", 
Roberto; na sequência do texto de Rino, o Hospital Antonio Cândido de Can 
Cerqueira César e o Hotel na Bahia de Paulo Antunes Ribeiro e Dióge
25 LEVI, Rino. (1949). "UArchiteture est un Art et une Science”: Confer 
d’Aujourd’hui.(27):50-1, dez.
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vinte e trinta do século XX viram o estabelecimento do que foi classificado de arquitetura 

moderna. Os anos quarenta acharam esta classificação muito simples; a batalha contra os 

estilos tinha sido ganha (torna-se evidente que a arquitetura que tinha assegurado seu lugar 

percorreu um longo caminho antes de desenvolver qualquer equivalente de suas qualidades 

positivas.) O dilema no qual os arquitetos se encontravam pode ser descrito de um modo geral 

pela necessidade de um ideal científico, assim como humano.

Neste artigo, J.M. Richards aponta os perigos da época - incluindo o perigo do próprio 

funcionalismo se tomar um estilo, tão conservador quanto os do passado. Conclui que não se 

trata de abandonar o funcionalismo na busca por uma linguagem da arquitetura capaz da 

satisfazer, por completo, os propósitos que as expressões humanas requerem; e sim de 

compreender que o próprio funcionalismo, por sua natureza absoluta, permite mudanças: não 

reduzindo tudo às generalizações, mas relacionando sempre aos detalhes essenciais mais 

próximos do lugar, do tempo, da finalidade.

Para ilustrar o artigo, Richards apresenta um sumário de imagens das tendências 

estéticas presentes na arquitetura moderna durante os anos 30 e 40, classificando-as como: 

pioneiros; estilo internacional; funcionalismo rotineiro; formalista; neo-clássico; mecanicista; 

estética da máquina; diagramático; pós cubista; orgânico regional e orgânico empírico.

O Brasil aparece na classificação de “funcionalismo rotineiro", com o edifício de 
apartamentos para operários no Realengo, de Carlos Frederico Ferreira26, com uma foto da 

fachada das galerias abertas. Segundo Richards, no final da guerra de 1939 o movimento 

moderno tinha se estabelecido firmemente transformando-se em uma rotina funcional em muitos 

lugares. O projeto moderno dominou as escolas de arquitetura e foi realizado, ainda que com 

diferentes graus de habilidade, por arquitetos em várias partes do mundo. Estava na base desta 

ampla aceitação deste "estilo racional" um interesse novo que apareceu nos anos 40, não como 

uma atitude de recuo aos princípios do funcionalismo, mas como uma tentativa de desenvolver, 

além destas qualidades, um tipo mais positivo e, em particular, uma arquitetura de conteúdo 

mais humano.

Richards, em sua fala, no CIAM de 1947 em Bridgwater, “Architectural Expression" 

retoma esta idéia de uma arquitetura mais humana.
Como vimos no segundo capitulo, através dos congressos dos CIAM o projeto moderno 

do pós-guerra assume novas características, e conforme mostram as revistas o Brasil contribui 

para isto.
Poderíamos questionar a escolha de Richards quanto ao projeto escolhido para 

representar o Brasil neste item, mas talvez a escolha esteja ligada por se tratar de um conjunto 

habitacional social, que caracteriza a arquitetura moderna desenvolvida na Europa e que se

26 Este edifício foi publicado In: Goodwin, P. Brazil Builds, 1943, p, 127-129
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27 Ver GOODWIN, P. Brazil Builds, 1943, p.128

adapta ao clima do Brasil27. Segundo Richards, trata-se de um bloco de apartamentos típico no 

Brasil, um país que, segundo ele, nos anos quarenta contribuiu energeticamente para o 

movimento moderno.

O Brasil aparece em mais duas outras categorias, a diagramática e a pós-cubista.

A diagramática é definida por Richards como um tipo nâo muito 'mecanicista' ou seja 

voltado para uma construção lógica. Para o autor, neste caso, o edifício torna-se puramente 

diagramático - mais um fundo ou uma estrutura para a arte do que um meio da expressão 

artística em sua particularidade. A revista, quando publicou este edifício em seu número especial 

sobre o Brasil em 1944, já havia chamado a atenção para o fato desta forma estar mais 

relacionada a um efeito abstrato que de uso.

A outra categoria em que a arquitetura brasileira é classificada é a pós-cubista, definida 

como derivada diretamente da pura abstração do anos trinta a qual deu origem aos primeiros 

trabalhos de Le Corbusier e do grupo holandês De Stijl. Trata-se de uma arquitetura 

esteticamente ligada aos encantos dos sólidos geométricos e da pintura e escultura abstrata. A 

arquitetura brasileira apresentada é a Obra do Berço, Rio de Janeiro, Oscar Niemeyer, com uma 

contribuição brasileira característica, o brise-soleil.

Richards, dentro de seus estudos junto do grupo inglês do CIAM, na busca de uma 

"expressão arquitetural" conclui, após toda estas classificações, que começa a ser introduzido 

um conteúdo emocional novo na sólida estrutura da linguagem contemporânea. Para ele, os 

arquitetos estão percebendo que as diferenças que nascem a partir de estudos das 

necessidades particulares tendem a aumentar. Dizendo ser muito cedo para rotular e para 

classificar, já que a história, que prospera na classificação, não pode ser escrita enquanto está 

ainda sendo feita. E diz que no futuro se poderá relacionar estas tendências mais claramente.

Assim, nestas páginas da revista, o autor faz uma tentativa de reconhecer estas 

diferenças, ignorando os vários estilos puramente ecléticos, para isolar as tendências que 

parecem possuir um desenvolvimentos lógico do movimento moderno.

Mostra-se, neste artigo, que o debate do CIAM se estende até as revistas com seus 

representantes, e a recepção da arquitetura brasileira neste debate que se constrói no segundo 

pós-guerra, apresentando novas linguagens para o desenvolvimento do movimento moderno a 

tentando entender as mudanças de conceitos do que venha ser chamado de arquitetura 

moderna neste período.
Na AR de 1950, no número 640 do mês de abril, serão publicados três edifícios 

brasileiros tratando do tema “Wall surfaces in Brazil”. Segundo o editorial, os três edifícios 

possuem uma variedade no tratamento das superfícies das paredes, dando lhes mais cor, 

textura e modelação do que se encontra habitualmente nos edifícios modernos de concreto 

armado.
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Os edifícios são: Banco (Boavista), Oscar Niemeyer, Rio de Janeiro; Escola (Senai), Rio 

de Janeiro e edifício de apartamentos (Anchieta), Irmãos Roberto, São Paulo. (Fig. 154-155) 

Embora não seja destacado pela revista em termos específicos, o tema síntese das 

artes está presente em dois destes edifícios. Primeiro, no edifício do Banco Boavista de 

Niemeyer, em cuja fachada sul encontramos um painel abstrato de mosaico de Paulo Wemeck28 

estabelecendo uma relação do edifício com a rua. No mezanino, um mural pintado por Portinari, 

que a revista apresenta como sendo um mural de Henrique Coimbra - na verdade, trata-se de 

um mural cujo tema é a 1a missa rezada no Brasil pelo frei Henrique de Coimbra. Como as 

informações na maioria das vezes chegam para as revistas através de fotografias, livros e 

material enviado para a redação, estes enganos existem, pois nem sempre é feito um estudo 

aprofundado sobre o assunto. Como vimos, trata-se de uma recepção a distância, onde o 

contato com o edifício ocorre através de imagens e textos que trazem informações gerais e 

podem produzir erros, uma vez que não ocorre o contato com a obra. (Fig. 154-155)

No segundo edifício, a Escola (Senai) dos Irmãos Roberto, temos como manifestação de 

uma síntese das artes o painel de mosaico de Paulo Werneck e os jardins de Burle Marx. 

Embora a revista mencione o painel e os jardins presentes na arquitetura, as imagens não dão 

destaque para esta integração, apresentando apenas uma pequena foto do painel de Werneck 

no restaurante (Fig. 156). O artigo trata de superfícies de paredes e as fotos dão maior destaque 

á parede curva de tijolo de vidro do Banco Boavista, de Niemeyer. 0 artigo está trabalhando com 

o tema explorado por Richards, editor da revista, a expressão da arquitetura, que faz a obra se 

relacionar com o homem comum. No caso, tanto o painel voltado para a calçada como a parede 

de vidro curva do edifício estabelecem uma relação com o homem da rua. Este projeto estaria, 

assim, trabalhando com a expressão arquitetônica além do funcional, relacionada no debate da 

“nova monumentalidade" citado anteriormente. ( Fig. 155)

Outro artigo publicado pela AR em outubro de 1950 sobre a síntese das artes foi “Report

28 Paulo Wemeck (1907- 987) nasceu no Rio em 29 de julho. Foi pintor, desenhista e ilustrador de livros 
infantis e colunas políticas de diversos jornais. Autodidata, Paulo Wemeck introduziu no Brasil a técnica do 
mosaico. Contribuiu com seus murais para projetos de arquitetos como Oscar Niemeyer, Marcelo, Milton e 
Maurício Roberto. Fez seus primeiros painéis em mosaico no terraço-jardim do Instituto Resseguros, 
projeto dos arquitetos MMM Roberto. Dentre os painéis realizados destacam-se os localizados nos edifícios 
Ministério da Fazenda, Seguradoras, Marques do Herval, Banco Boavista, no Rio, na Igreja São Francisco 
de Assis, na Pampulha, na Casa da Pampulha que Oscar Niemeyer construiu para Juscelino Kubistchek e 
no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Com mais de 300 painéis em prédios e residências, em todo o país, 
Paulo Wemeck foi um colaborador dos arquitetos modernos. Realizou dois painéis para o Maracanã à 
época da Copa do Mundo, em 1950 (já desaparecidos), fez obras de arte de toda espécie para uma 
centena de agências do Banco do Brasil espalhadas pelo país inteiro. Restam poucas dessas obras, entre 
elas o mural na sede do antigo Banco Boavista, no Rio, ao lado da Igreja da Candelária e voltado para a 
calçada, que continua íntegro, e os painéis para o Edifício Marquês de Herval, na Avenida Rio Branco, que 
estão bem preservados. A convite de Oscar Niemeyer, participou de algumas de suas obras desde a 
Pampulha, nos anos 40, passando pelo Colégio Municipal de Cataguases, e chegando a Brasília, onde 
suas obras ainda podem ser vistas no Itamaraty, no Senado Federal, no prédio da extinta Telebrás (hoje 
ocupado pela Anatei) e até na fachada do BRB, Banco de Brasília, no Setor Bancário Sul. Foi militante 
comunista desde muito jovem, (www.proietopaulowemeck.com.br)

http://www.proietopaulowemeck.com.br
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on Brazil” de Alf Byden.29 Trata-se de uma recepção direta, já que o autor esteve em contato 

com a arquitetura moderna no Brasil.
Byden30 destaca, primeiramente, o fato de que fazemos parte de uma civilização 

moderna, onde a inovação é um prémio. E aponta o perigo da arquitetura moderna se esgotar 

na busca incessante pela novidade, pois quando uma boa solução de algum problema específico 

é descoberta em algum lugar, torna-se conhecida por fotografias no mundo todo; e sendo 

copiada; transforma-se em cliché. E afirma que raramente, e muito recentemente, procura-se 

encontrar no próprio lugar o repertório dos temas do arquiteto moderno.

Para o autor, a arquitetura moderna brasileira, em particular, sofreu este processo, e 

embora muito já se tenha escrito sobre ela, sempre são destacadas as contribuições que ele 

considera menores, como o bríse-soleil e os azulejos. Acha que estas características têm 

particular importância, mas o essencial está em outro lugar. O valor da arquitetura brasileira 

encontra-se no fato de que seus arquitetos usam as técnicas disponíveis e os novos temas 

expressando os objetivos que procuram alcançar. E assim, segundo o autor, o funcionalismo 

adquire vida nova.

Byden admite que, pouco a pouco, os arquitetos perceberam que nem tudo que se fazia 

em nome da função era satisfatório. E assim, tentaram ir além, introduzindo o elemento humano, 

muitas vezes de modo superficial. Afirma que achavam que a falha estava no funcionalismo, mas 

os brasileiros provaram o contrário, mostrando, na prática, que existem outras maneiras de 

desenvolver os dogmas básicos da arquitetura moderna. E aponta que essas outras maneiras 

estão em sua abordagem fundamentalmente simples da arquitetura.

Para Byden, enquanto os arquitetos do hemisfério do norte são aptos a supor que todo o 

avanço deve estar no sentido da complexidade, os brasileiros dedicam-se à simplicidade. O 

primeiro exemplo a ser citado como prova desta abordagem simples é o MES (1936-1945), 

considerado como uma das experiências mais ricas que se conhecem, confirmando o que já foi 

dito muitas vezes.

Ao analisar como isto acontece, conduz a discussão para fora do campo da teoria 

estética, ou seja, para o campo da estrutura social do país. E destaca que, no Brasil, a 

implicação da estrutura social no tratamento das questões públicas tem características especiais, 

reforçando a concentração em determinados problemas e a exclusão de outros. Embora o país 

possua enormes recursos, a riqueza e a cultura estão nas mãos de um grupo seleto, que 

encoraja as artes e permite aos arquitetos modernos projetarem seus edifícios. A classe rica e o 

governo são, assim, os clientes principais da arquitetura moderna no Brasil - para estes são 

construídos os melhores edifícios modernos de blocos de apartamentos “super-caros”, ou de

29 Byden, Alf. (1950). “Report on Brazil". Architectural Review. 108 (646):221-22, out.
30 Alf Byden, arquiteto, nasceu em 1919, formado em Estocolmo. Trabalhou por dois anos nos USA - 
parcialmente para a ONU, e na América do Sul, onde esteve por dois meses com Oscar Niemeyer no 
Centro Técnico de Aeronáutica. Ensinou em Estocolmo, Nova York e Londres na AA, onde foi diretor 
provisório da Escola Preliminar.
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escritórios para o governo, ou estações destinadas às comunicações (aviação, por exemplo). E 

ressalta que, embora a economia geral do país cresça muito rapidamente, as melhorias sociais 

sâo negligenciadas. Conseqúentemente, se constrói pouco na área de habitação social, e 

salienta a importância internacional de um projeto, o Conjunto Pedregulho. Destaca, como já foi 

feito por outros autores, que o planejamento das cidades é incipiente e é considerado com 

frequência como uma ocupação dos engenheiros de tráfego.

Byden vê grandes vantagens dos arquitetos brasileiros em relação aos seus colegas 

estrangeiros, pelo fato de que, embora as escolas de arquitetura permaneçam nas linhas da 

beaux arts, muitos estudantes adquirem um completo conhecimento de cálculo estrutural; isto 

significa que possuem um entendimento real de seu meio de expressão e são portanto capazes 

de darem à estrutura seu lugar apropriado na concepção do projeto. Este conhecimento permite 

também ao arquiteto brasileiro usar e desenvolver métodos e materiais tradicionais, assim como 

o azulejo e os mosaicos, já citados tantas vezes. Resumindo, para Byden, a arquitetura moderna 

brasileira está ainda incompleta: a estrutura desigual da sociedade brasileira até agora só fôra 

capaz de produzir determinados tipos do edifício. A nova estética não é aceita geralmente, e a 

maior parte da boa arquitetura moderna é devida a poucos arquitetos - Lucio Costa, Niemeyer, 

Reidy, irmãos Roberto, e outros poucos. Entretanto, para ele está evidente que existe uma boa 

arquitetura no Brasil, e isto explica o forte interesse que despertou, marcando um 

desenvolvimento estético do movimento moderno que foi visto como superior em relação aos 

outros países.

Enfatiza que, pelas razões já apresentadas, talvez a contribuição mais significativa 

esteja no terreno do edifício do governo - o MES, no Rio, que segundo ele, e pelo que já foi visto 

pelas revistas, ficará certamente como um dos monumentos importantes para uma fase do 

movimento moderno. O Ministério mostrou, pela primeira vez, que a nova arquitetura pode 

resolver exigências técnicas complexas e do planejamento de maneira simples e fora da 

resolução padrão, produzindo um edifício rico na textura e na escala, incorporando com maestria 

e sucesso as artes do escultor, do pintor e do paisagista, ou seja, a sínteses das artes.

A leitura da arquitetura moderna no Brasil feita por Byden é, em parte, a mesma 

desenvolvida por Giedion em seu texto sobre a contribuição da arquitetura brasileira ao 

movimento moderno, no numero especial da AA sobre o Brasil de agosto de 1952, já analisado 

anteriormente. Trata-se do fato de trazer soluções simples a problemas complexos sem excluir a 

organização necessária e o sentido que permite animar as grandes superfícies das estruturas 

vivas e multiformes.
É importante salientar que Byden aponta a contribuição da arquitetura brasileira para 

“um desenvolvimento estético do movimento moderno". Como vimos no segundo capítulo, as 

questões de estética estão sendo discutidas nos CIAM neste período. Estaria, assim, a 

arquitetura brasileira contribuindo para o desenvolvimento destas discussões.
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0 CONJUNTO PEDREGULHO NAS REVISTAS DE ARQUITETURA

A seguir, faremos a análise de uma série de artigos sobre o Conjunto Pedregulho citado 

acima, do arquiteto Affonso Eduardo Reidy, e escolhido porque reúne as questões centrais do 

debate da arquitetura no segundo pós-guerra como: Habitação Social, Urbanismo, Centro Cívico, 

Núcleo Urbano e Síntese das Artes, fazendo assim uma amostragem do que se falou nas 

revistas sobre a arquitetura moderna no Brasil. Todas estas questões foram tratadas em maior 

ou menor grau em vários outros projetos brasileiros e estavam presentes no debate das revistas 

e também dos CIAM, no momento em que se realiza uma revisão dos princípios da arquitetura 

moderna no segundo pós-guerra. Acredita-se que este projeto é o principal exemplo que insere a 

arquitetura moderna brasileira no debate internacional, trazendo uma grande contribuição para 

esta revisão.

Esta leitura já foi iniciada no item anterior sobre os números especiais, particularmente a 

AA de 1952, onde Giedion diz que o Pedregulho é o único conjunto no Rio de Janeiro que pode 

ser chamado de “Unidade de Habitação"31

O primeiro artigo sobre o Conjunto de Habitação Pedregulho aparece no quarto volume, 

número 229, da Domus, de 1948, intitulado, "Escola de arquitetura?" Em 1948 é o ano em que 

se inicia a construção do Conjunto Pedregulho. Mais uma vez, é destacado o espanto em 

relação à nova arquitetura brasileira, já que o projeto desenvolve totalmente, segundo a revista, 

os cânones da arquitetura moderna, que na Europa ainda parecia ser somente um ideal. 

Levantaremos, assim, as diversas recepções deste projeto nas revistas estudadas.
No número 25 de agosto de 1949, com o tema “Uarchitecture et UEnfance", a AA32 

publica na seção "Ecoles Prefabriques” uma foto (de Jerry) da maquete e duas plantas da Escola 

de Pedregulho, destacando a plástica desta composição. 0 desenho do paisagismo já se faz 

presente tanto nas plantas como na maquete. (Fig.159)

Este artigo introduz uma série de desenhos e fotos de maquetes de projetos de Affonso 

Eduardo Reidy e Oscar Niemeyer ainda não construídos: Centro Técnico da Aeronáutica; 

Extensão do Centro do Rio (Estudo de urbanização da área resultante do desmonte do morro de 

Santo Antônio); Flats na praia da Gávea; Teatro no Rio; Fábrica no Rio (Industria Farmacêutica e 

Cosmética, Petrópolis); Casa na Califórnia; e as fotografias do Conjunto Pedregulho, no Rio de 

Janeiro, considerado pelo autor o único importante deste tipo no Brasil. Todos estes projetos 

revelam uma forte expressão plástica. (Fig.157)

'os trabalhos de Le Corbusier e pelos CIAM como conjunto habitacional provido de eficiente 
•letivo.

direção de André Bloc, o presidente do Comité de redação Pierre Vago, o redator- 
itz, e a correspondente brasileira Maria Laura Osser

1 Entendida pelos 
equipamento colei

2 AA continua com a c. 
chefe Alexandre Persitz,
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é a primeira parte de um programa extensivo voltado para trabalhadores municipais de baixa- 
renda com a conciliação da habitação perto de seus lugares de trabalho.35

Como vimos, em seu artigo "Report on Brazil,” Byden descreveu a importância do MES 

deixando claro o avanço que esta arquitetura trouxe para uma fase do movimento moderno.

Destaca porém a negligência, até recentemente, em relação à habitação e ao 

planejamento das cidades no Brasil. A AR apresenta vários desenhos e as primeiras fotos 

publicadas em revistas européias da “unidade da vizinhança Pedregulho,” em construção no 

Rio, sugerindo que esta negligência está sendo remediada, e que o Brasil poderá fazer outra 

contribuição importante para outra fase do movimento moderno.

Primeiramente, o editorial faz uma descrição do projeto apresentando seu programa, um 

desenho que mostra o local anteriormente e uma maquete exibindo o conjunto completo. A 

revista não apresenta nenhuma leitura critica da unidade e descreve seu programa:

O conjunto contempla o programa de uma "Unidade de Habitação”: blocos de 

apartamentos, centro comunitário, centro de saúde, lojas (cooperativa) e lavanderia. Um centro 

de esportes com piscina de natação, ginásio e vestiários, ligados a uma escola primaria. (Fig. 

167-168)

O editorial chama a atenção para o fato de o terreno estar voltado para a face oeste, 

muito exposta ao sol, uma desvantagem em um clima tropical, mas que será compensado por 

uma vista magnífica da baía obtida a partir de cada apartamento.

Voltando a AR numero 646, de outubro de 1950, encontramos o artigo “New 

Neighbourhood at Pedregulho. Affonso Reidy: Architect”33 com uma documentação do material 

apresentado sobre o Conjunto Habitacional Pedregulho.34 Em 1950, são inaugurados os Blocos 

B de habitação, o centro medico, a lavanderia e o mercado (cooperativa). (Fig. 158,166,167 e 

168)

33 “New Neighbourhood at Pedregulho. Affonso Eduardo Reidy Architect”. The Architectural Review. 108 
(646) : 249-58, oct. 1950
34 Esse conjunto foi publicado anteriormente nas revistas Architectural Forum 87(5): 101. nov. 1947, 
Número Especial (implantação, perspectiva e corte do conjunto); Domus (229):4, jan, 1948 (texto, maquete, 
implantação, plantas e cortes); L’Architecture d’Aujourd’Hui20°(25):48, ago.1949 (escola - planta, foto 
maquete Jerry); e posteriormente nas revistas: Architectural Record, out., 1950; LArchitecture d'Aujourd Hui 
(33):56-66, dez, 1950 (textos editoriais e texto descritivo, fotos Mareei Gautherot, plantas, maquete); Domus 
(254) 2-4, jan, 1951(maquete do conjunto, fotos Mareei Gautherot); Techniques et Architecture 11 (1-2): 18- 
22, 1951 (plantas, maquetes, fotos Gautherot); ArchitecturalRecord. jul. 1952; Architectural Review 
112(667):16-19, jul, 1952(texto, planta, fotos); L'Architecture d’Aujourd'Hui (52):20-1, jan./fev. 1954 (fotos 
Aertsens Michel); Progressive Architecture, pp.104-109, ago.,1955; Aujounfhui (5):48-9, nov. 1955 
(plantas, cortes, maquetes, fotos, Gautherot); Architect & Building News 209(6):154, fev, 1956 (texto: An 
architect visits Brazil, Venezuela and México" - foto do ginásio e da escola); Architectural Record (124), jul. 
1958; Zodiac (6):31-32, maio 1960 (plantas, cortes, fotos); Architecfs YearBook (6):95-108 (texto, plantas, 
cortes elevações, implantação, Fotos: maquete do projeto Jerry, edifícios construídos Gautherot).
35 ver nota 32
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0 projeto será todo detalhado por desenhos, acompanhados de explicações dos 

espaços e seguido de fotos, as quais destacam as diferentes texturas das fachadas com alguns 

painéis de azulejos e diferentes dispositivos de proteção contra o excesso de insolação, como o 

elemento vazado de cerâmica e brises-soleil verticais e horizontais. (Fig.166)

A revista não especifica os fotógrafos, mas algumas das fotos podem ser atribuídas a 

Mareei Gautherot, pois serão publicadas em outras revistas36 com os créditos deste fotógrafo.

Assim, a leitura do editorial sobre o projeto é apresentada através dos pormenores dos 

desenhos e das fotos, que exploram com detalhes os brises-soleil e os azulejos considerados 

por Byden, no artigo anterior, como contribuições de menor importância.

Como o MES este projeto também acolhe a síntese das artes mas estas características 

ainda não são destacadas, pois os painéis dos artistas plásticos serão implantados em 1951 com 

a construção da escola e ginásio. A revista volta seu olhar para a unidade de vizinhança e o 

planejamento da cidade que são temas forte para os ingleses e também para os CIAM.

O próximo artigo sobre o Conjunto Pedregulho aparece na AA número 33, de dezembro 

de 1950 - janeiro 1951, que tem como tema "Urbanisme en Amérique Latine”. Tendo como 

Diretor André Bloc, Presidente do Comité de Redação Pierre Vago, Redator-Chefe Alexandre 

Persitz, Correspondente do Brasil Guiseppina Pirro e Membro do Comité de Patronagem Oscar 

Niemeyer.

P. L. Wiener e J.L. Sert, arquitetos e urbanistas que já desenvolveram um plano 

urbanístico para o Brasil para a Cidade dos Motores analisado anteriormente neste capítulo, 

abrem a revista com um artigo sobre o tema fazendo um histórico das condições gerais do 

urbanismo na América Latina. Ao falarem sobre o novo urbanismo, citam a região central do Rio 

de Janeiro reservada aos serviços públicos e ao centro comercial, com a realização do MES sob 

a influência de Le Corbusier, destacando suas qualidades de originalidade e as descobertas de 

novas soluções de arquitetura adaptáveis aos problemas específicos do clima e do lugar.

Com o título “Urbanismo no Brasil”, o editorial da revista apresenta a “Unité d'Habitation 

Pedregulho”, no Rio de Janeiro. Arquiteto: Affonso Eduardo Reidy. Arquitetos colaboradores e 

engenheiros: F. Bolonha, C. Portinho, F. M. Lopes, D, Astracan, G. De Souza Aguiar.

Mais uma vez, trata-se de uma recepção a distância, pois o editorial da revista toma 

contato com as obras através do material enviado para a redação - fotos e desenhos. Dizendo 

que os arquitetos brasileiros desenvolvem as pesquisas plásticas mais marcantes da arquitetura 

contemporânea e que a revista já apresentou em vários números realizações brasileiras 

audaciosas, chama a atenção para o fato já referido anteriormente, sobre a raridade deste tipo 

de projeto no Brasil e que seus estudos são delegados aos engenheiros e não aos arquitetos. A 

revista apresenta dois conjuntos importantes cujos estudos e realizações foram dirigidos pelo 

arquiteto Reidy - o conjunto residencial Pedregulho e o projeto de urbanização do “Morro Santo

36 AA(33), dezembro 1950-janeiro1951; T&A. 11(1-2), 1951.
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de Santo Antonio”.

As primeiras fotos destacam a plástica do conjunto a partir da implantação vista pela 

maquete e pelos desenhos e uma vista particular dos volumes já construídos. Em uma outra 

foto, mais uma vez um destaque é dado à implantação através de uma outra vista da maquete e 

dos desenhos dos corte dos blocos de apartamentos. 0 projeto é novamente ilustrado com 

desenhos e fotos de Mareei Gautherot. (Fig. 160-165)

A AA, apresentando quase que as mesmas fotos da AR, com mais detalhes e mais 

desenhos, explorando também os bríses-soleil, apresenta uma leitura mais descritiva do projeto 

e mais voltada para o urbanismo e à plástica do conjunto. É a primeira publicação depois da 

inauguração dos Blocos B. A escola e o ginásio ainda não estavam construídos. É apresentada a 

maquete onde se percebe a presença do painel na fachada do ginásio. Estão prontos os Blocos 

B, centro medico, lavanderia e mercado (cooperativa). Destaque para o urbanismo e para a 

plástica do conjunto. Pelas fotos, percebe-se que ainda não foram introduzidas as obras 

plásticas, pois os painéis também não estavam prontos e o paisagismo estava em formação. 

Assim, o tema da síntese das artes também não foi explorado.

Um outro artigo publicado pela Domus 254, janeiro de 1951, segue a mesma leitura já 

apresentada dos bríses-soleil com as mesmas fotos de Gautherot já reproduzidas na AR e AA, e 

acrescenta a discussão do formalismo. O editorial destaca a influência de Le Corbusier na 

arquitetura moderna brasileira, e diz que o Brasil é o único pais no qual a arquitetura moderna 

não é um caso isolado, criando uma nova paisagem. Mas coloca em dúvida a efetiva e total 

validade desta arquitetura, dizendo que o extraordinário não é sempre expressão direta de 

modernidade. Chama a atenção para alguns exemplos que exploram somente a questão formal. 

A revista apresenta uma maquete que salienta os edifícios já construídos do conjunto. As fotos 

dão destaque para os diversos bríses-soleil e para as superfícies das paredes das fachadas. A 

revista diz que estão em fase de acabamento - escola, ginásio, lojas e piscina. (Fig.169-171)

Como vimos no 2o capítulo, em 1949 Reidy é convidado por Giedion a participar do 7o 

CIAM para apresentar o Pedregulho. Nesta época, o projeto só tinha sido publicado em maquete 

pela Domus, e depois do Congresso aparece também na AA de agosto de 1949. Apresenta só 

a maquete da Escola e plantas. É tema da revista “L’Architecture et L’Enfance", na qual a escola 

entra na seção de escolas pré-fabricadas.
Na Tecnique & Architecture, número 1-2 de 1951, pela primeira vez aparecem os painéis 

na escola, e o projeto é explorado com sua ligação interior- exterior, com destaque também ao 

brise-soleil. As fotos falam de uma síntese das artes - brise-soleil e integração dos espaços.

(Fig. 172-173)
Como já vimos, em 1951 ocorre a 1a Bienal de São Paulo e o Conjunto Pedregulho 

recebe o 1° prémio como projeto de organização de grandes áreas, conferido pelo júri 

internacional presidido por Giedion. Em 1951, Giedion publica a maquete deste projeto em seu
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livro A decade of new architecture.

Em julho de 1952, a AR publica somente o ginásio do Pedregulho, com os painéis de 

Portinari e Burle Marx. Pela primeira vez, denominam-se os artistas e os painéis. (Fig. 174-175)

O texto do editorial constitui uma recepção à distância. As fotos de Gautherot mostram a 

integração dos espaços internos e externos nas salas de aula, a expressão plástica, a síntese 

das artes e os brises-soleil. A revista fala do ginásio, da escola primária e do edifício de 

habitação em construção, conhecido como “cobra". Chama a atenção para a relação do homem 

comum com expressão arquitetônica da obra, evidenciada pela própria denominação popular do 

edifício. Trabalha, assim, com os conceitos defendidos por Richards e pelo grupo MARS no 

CIAM de 1947 - a expressão da arquitetura e o homem comum. Dentro desta leitura sublinha-se, 

tanto em texto com em foto, o efeito especial das paredes de elemento cerâmico vazado e do 

painel de Portinari.

Na AA de agosto de 1952, número especial já analisado anteriormente, tanto o texto de 

Giedion como o editorial segue uma matriz de leitura do projeto já apresentada pela maioria das 

revistas anteriores. E são salientadas claramente as questões discutidas nos CIAM, ao defender 

a idéia de centro cívico, as questões da Carta de Atenas e das síntese das artes.

A AA número 52, de janeiro-fevereiro de 1954 - depois de uma exposição de arquitetura 

contemporânea brasileira que ocorre em dezembro de 1953 em Paris - apresenta as obras dos 

arquitetos presentes na I Bienal de São Paulo, entre elas o conjunto Pedregulho de Reidy, que 

havia recebido o 1o prémio da Bienal. O tema da revista é arquitetura contemporânea no mundo. 

A revista apresenta as obras dos seguintes arquitetos: Niemeyer, Levi, Bernardes, Reidy, Ribeiro 

e Rebouças, Burle Marx e M’Eckay Dubugras. São apresentados as fotos do Bloco A do 

conjunto Pedregulho em construção destacando mais uma vez a plástica e a implantação do 

edifício. (Fig. 176)

Seguindo a matriz de leitura das revistas anteriores, a L’Aujourd'hu'\ número 5, de 

novembro de 1955, também publica o projeto do Conjunto Pedregulho. Inícialmente faz uma 

descrição do projeto. As fotos de Gautherot destacam o bloco A curvilíneo de habitação em 

construção e as áreas de serviço comum em funcionamento. Os desenhos registram e à 

implantação do Bloco A de habitação em relação ao terreno de grande desnível.

Em 1955, o Conjunto Pedregulho será publicado na Architecfs Year Book 6 
acompanhado de um texto do próprio Reidy, um memorial descritivo37 da Unidade de Habitação 

Pedregulho com um material detalhado em fotos e desenhos. As fotos de Gautherot são, na 

maioria, as mesmas já apresentadas anteriormente. Trata-se de uma recepção local. Reidy 

destaca em seu memorial a perfeita integração das artes da pintura e paisagismo com a

i publicado recentemente In: BONDUKI, N. (2000). Affonso Eduardo Reidy [textos, 
sn Portinho ; pesquisa, seleção e edição e imagens e revisão, Nabil Bonduki 

Elaine Pereira da Silva e Rafael M. Esposei; fotografias, Mareei Gautherot et al.; versão 
>=>,ca Szabó] Lisboa, Portugal; São Paulo, SP, Brazil: Editorial Blau: Instituto Lina Bo e P.M.

37 Este mesmo texto foi 
Nabil Bonduki e Carmer 
(coordenação), Elaii 
para o inglês, Katicr 
Bardi.
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arquitetura, os painéis de Anísio Medeiros, Cândido Portinari e Roberto Burle Marx. Como se 

trata de uma recepção local e do próprio arquiteto, é a documentação mais completa e os dados 

mais confiáveis publicados nas revistas. (Fig.177)

A última revista analisada é a Architecture & Building News de fevereiro de 1956. Trata- 

se de um texto de Gordon Graham depois de uma viagem ao Brasil, Venezuela e México, e 

constitui, assim, uma recepção direta. Relata seu encontro com Lucio Costa, que lhe diz que a 

arquitetura trabalha com três problemas: o problema técnico, de organização do espaço, 

construção e equipamento; o problema social, incluindo planejamento urbano e rural em toda 

sua complexidade lírica, o problema plástico, da expressão arquitetural, e o problema da relação 

entre a arquitetura e as artes visuais. Sabemos que Lucio busca tais idéias em Le Corbusier, e 

como já vimos em seu texto na AA de 1952, justifica sua escolha por este arquiteto. O autor 

acredita que o problema plástico da expressão arquitetural é o mais importante de ser destacado 

neste momento no Brasil, e relata os projetos de vários arquitetos, entre eles o Pedregulho de 

Reidy. Diz que a integração das as artes visuais é uma característica conhecida da arquitetura 

moderna no Brasil.
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Fig. 141. AA (6):92, jun. 1946. MES e escultura de Lipchitz, Prometeu Liberto.
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Maquete mostrando a posição do Prometeu Liberto de 
i de Janeiro.

Fig. 142 AR (576):186, dez 1944. I 
Lipchitz, na parede do MES no Rio
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Fig. 143. AJ, 31 de janeiro, 1946. Igreja Pampulha, Belo Horizonte, Oscar Niemeyer.

/ !



WALL, GARDEN AND SEASCAPE
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Fig. 144 AR(617):203-209, maio, 1948. 
Chopin de Zamoisky, Praia Vermell 
Niemeyer, Cataguazes; escultura o

. Maquete da escultura do Prometeu de Lipchitz; 
elha; escultura de Pedrosa no jardim de uma casa de 
de Ceschiatti, no lago da Pampulha.
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Fig. 145. AR (617):203-209, maio, 1948. 
jardins do MES do Rio de Janeiro.

Escultura de Celso Antonio de Adriana Janocópulos nos



CASINO BEFORE AND AFTE-R

Fig. 146. AR(617):203-209, maio, 1948. Cassino da Pampulha sem a escultura e com a escultura de 
Zaomaoisky.
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Fig. 148. AR (622). 197, out. 1948. Juventude Brasileira, escultura de Bruno 
Giorgi para o MES.
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149. AR. (600):178-82, dez. 1946. Painel de azulejo da Igreja da Pampulha, de Cândido
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Fig. 150. AR (600):178-182, dez. 1946. Painel de azulejo de Cândido Portinari no MES, Rio de 
janeiro.
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THE ROOF GARDEN

Fig. 151. AR (605):165-72, maio , 1947. Terraço jardim projetado por Burie Marx, para o edifício 
Resseguros dos Irmãos Roberto. A revista identifica somente Marcelo Roberto como autor do projeto.



Fig. 152 . T&A (7-8)326-327, 1947. Jardins de Burle Marx e painéis de Paulo Wemeck
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Fig. 153. T&A (7-8)326-327, 1947. Jardins de Burle Mane
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Fig. 155. AR (640):221-226, abril, 1950 Banco Boavista. Painéis de Portinari e Paulo Wemeck

1

Fig. 156. AR (640):221-226, abril, 1950. Escola Senai, Irmãos Roberto, painel de Paulo 
Wemeck.



1950. Maquete do projeto de um Fiat na praia da Gávea, OscarFig. 157. AR (646):227, out. 
Niemeyer.
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Fig. 158. AR (646):249,out. 1950. Maquete do Conjunto Pedregulho. Reidy, Rio de Janeiro.
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Fig 159. AA(25):48, agosto de 1949. Maquete e plantas da Escola Pedregulho, Reidy, Rio de 
Janeiro.
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Fig 160 e 161. AA(33):56-9, dez. 1950-jan.1951. Unidade de Habitação Pedregulho, Rio de Janeiro, 
Reidy.
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Fig.162 e 163. AA(33):60-61; 64-65, dez. 1950-jan.1951. Unidade de Habitação Pedregulho, Rio 
de Janeiro, Reidy. Fotos Mareei Gautherot
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66, dez. 1950-jar 
vanderia.Fotos IV

an. 1951. Unidade de Habitação Pedregulho, Rio de Janeiro, Reidy. 
Marceul Gautherot



Fig. 166 AR (646):255, out. 1950. Conjunto Pedregulho, Bloco B, destaque para o elemento 
vazado.
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ijunto Pedregulho, Cooperativa e lavanderia. A revista faz as 
ter colocado o nome centro de saúde ao lado da planta.

Fig. 167 AR (646):258, out. 1950. Conji 
legendas das fotos certa mas deveria t€
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Fig. 169. Domus ( 254):2, janeiro, 1951. Maquete de implantação destacando 
os edifícios já construídos.

i B - .' ■■■ 
! tír ~ .

sR
y-ãi

■. 1

y-

'. ! , J.S Z. ,*« 

■ .

;-yyl
y<yS

• -.....................wj*”

• J» >•«•• • «* ’

:;:r.....
r’- ’



í

Fig. 170. Domus ( 254):3, janeiro, 1951. Conjunto Pedregulho. Bloco B com destaque para o brise-soleil.

Fotos Gautherot
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Fig. 171. Domus ( 254):4, janeiro, 1951. Conjunto Pedregulho, Rio de Janeiro, Reidy. Fotos Gautherot
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mostrando o painel de Portinari.
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Fig. 172.T&A(1-2):20, 1951. Conjunto Pedregulho, escola e ginásio, 
Fotos Gautherot



Fig. 173. T&A(1-2)22, 1951. Conjunto Pedregulho. Reidy, Posto de Saude.
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Fig.174 AR (667):16-19, jul. 1952.Pedregulho, Escola.
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Fig. 175. AR (667):16-19, jul. 1952. Pedregulho, ginásio com painel de Portinan.
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IITE DHABITATION OE PEDREGULHO A RIO DE JANEIRO

Fig. 176. AA(52):25, jan.-fev. 1954. Unidade de habitação Pedregulho, Rio de janeiro. 
Vista do Bloco A em construção. Fotos Aertsens Michel.



(Deuil)room etc, block Photo Gautherot

Fig.177. Architecfs Year Book (6): 105, 1955. Escola, entrada da para salas de aulas e painel 
de Burle Marx para a escola. Fotos Gautherot.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

I

1
Ao término deste trabalho, com o qual se procurou estabelecer uma base documental 

com vistas a uma reavaliação da arquitetura moderna no Brasil entre 1945 e 1960, podemos 
afirmar que a recuperação e a organização de uma fonte bibliográfica podem trazer novos 
subsídios tanto para a constituição de uma historiografia do Movimento Moderno quanto para a 
revisão da arquitetura moderna. Não obstante os percalços e dificuldades, o exame da 
recepção de nossa arquitetura em solo europeu mostrou como nossas particularidades 
arquitetônicas e urbanísticas - paisagem tropical e urbanismo, expressão plástica além do 
funcional, integração da paisagem com a arquitetura, síntese das artes, relação entre a 
tradição local e a arquitetura moderna, soluções simples para problemas complexos como a 
adaptação climática - tiveram destaque no âmbito das discussões que se faziam a respeito dp 
Movimento Moderno.

Como vimos, o percurso para se chegar a esse corpus começou com exame do 
conteúdo das revistas francesas, inglesas e italianas no século XX, tendo em vista sua 
interferência no desenvolvimento da arquitetura moderna; seguiu pela análise dos congressos 
dos Ciam no século passado, com destaque para os três que se seguiram ao segundo pós- 
guerra, nos quais se debateram a “síntese das artes” e a “expressão emocional’ ou “expressão 
plástica”, temas que também foram assunto das revistas e da arquitetura moderna brasileiras 
desse período, concretizando uma interlocução, como vimos, entre brasileiros e europeus; e 
culminou na reflexão mais detida de revistas e artigos, com a qual se pôde vislumbrar a 
formação de uma trama de leitura da arquitetura moderna brasileira.

Como resultado desse percurso, vimos que a recepção dessas revistas pôde ser 
classificada de três formas: primeiro, vimos a “recepção a distância”, quando as fontes dos 
artigos são imagens e textos das obras em exame; em seguida, a “recepção direta’, quando o 
artigo escrito teve com base o contato in loco do seu autor com a obra; e, por último, a 
“recepção local”, quando o autor do artigo é brasileiro ou estrangeiro que tenha vivido no Brasil.

Desse modo, recupera-se uma fonte bibliográfica que estava dispersa e desarticulada 
e que, ao ser organizada, buscou-se verificar sua importância na constituição de uma 
historiografia do Movimento Moderno.

Muitos dos artigos constituem uma recepção a distância, onde, como vimos, os dados 
são fornecidos por meio de fotos, livros, material enviado para a redação etc. Não ocorre o 
contato com a obra, e isso compromete como fonte para a constituição de uma historiografia. 
Nesses casos, podemos apenas confiar nas imagens como registros dos edifícios, mas 
algumas vezes até mesmo as fotos podem estar trocadas.

As imagens das revistas são importantes, no entanto, como fonte histórica, pois 
registram o estado original dos edifícios no Brasil e servem assim como um banco de dados de 
uma arquitetura que atualmente muitas vezes se encontra demolida ou descaracterizada.
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No que se refere às características da arquitetura brasileira, o exame da recepção de 

um único projeto, o Conjunto Pedregulho do arquiteto Affonso Eduardo Reidy, mostrou como a 

arquitetura moderna brasileira era lida pela comunidade dos arquitetos e críticos europeus. E 

não só. Testemunhamos como nossa arquitetura foi lida como uma nova contribuição vinda do 

outro lado do Atlântico para a revisão que se procurava fazer no Movimento Moderno, no pós- 

guerra. Além disso, a interlocução entre Europa e Brasil, nesse aspecto, também se deu, como 

se viu no segundo capítulo, nos Congressos dos CIAM, em que nossa arquitetura contribuiu de 

forma indireta para o debate através das revistas, uma vez que os delegados brasileiros não 

chegaram a comparecer aos Congressos.

Este trabalho relacionou os debates que ocorriam nas revistas nesse período com os 

temas abordados pelos CIAM. Ao destacarmos os agentes e ações dos CIAM e seus vínculos 

com as revistas, seus editores e colaboradores pudemos perceber o conjunto das suas 

relações e das interações no qual se inseriu o interesse pela arquitetura moderna no Brasil. No 

entanto, percebeu-se que a contribuição da arquitetura brasileira para a revisão do movimento 

moderno segundo esses debates não está explicitada textualmente pelas revistas assim como 

ocorre com a historiografia, como se sabe.

A inserção da arquitetura moderna brasileira no âmbito da arquitetura mundial trouxe, 

portanto, novas perspectivas para esta, como a realização da síntese das artes como uma das 

propostas da revisão do Movimento Moderno no pós-guerra, ou mesmo reafirmando a 

introdução de um valor lírico à arquitetura contemporânea, algo ausente nos edifícios 

puramente funcionais.

Podemos dizer que, no Brasil, a síntese das artes está presente desde as primeiras 

manifestações da arquitetura moderna - a Casa Modernista de Warchavchik, com o 

paisagismo de Mina Klabin.

Acreditamos que a síntese das artes e a expressão plástica fazem parte de uma 

questão estética e social. É o modo da arquitetura e do urbanismo chegarem ao “homem 

comum”, e isto pôde ser verificado por meio da análise da recepção do conjunto Pedregulho.

Para finalizar, vale destacar que o que se propôs com este trabalho foi sublinhar alguns 

pontos, verificar alguns fatos estabelecendo uma relação entre eles para construir uma história, 

mas não uma única história. Não há também nas revistas uma busca pela interpretação de 

uma unidade de significados, valores e conceitos da arquitetura moderna com a intenção de 

fornecer um quadro de referências únicas, mas um quadro da produção arquitetônica que 

contribua para o desenvolvimento da arquitetura contemporânea.
Assim como esta abordagem, outras podem advir da base de dados constituída aqui. 

Decerto é possível propor novas pesquisas, depois deste primeiro esforço de organização, 

tanto numa perspectiva mais panorâmica - abordando outros períodos que o examinado aqui - 

quanto mais focalizada e pontual.
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