
O Alvo do Olhar estrangeiro 

 

Nelci Tinem 

 

Entre os anos quarenta e cinqüenta, são muitos os esforços para difundir 

internacionalmente a arquitetura moderna e, ao mesmo tempo, buscar exemplos 

específicos de novas formas de utilização desse ideário, que pudessem ampliar e 

convalidar o movimento. Este é o caso da revista francesa L’Architecture d’Aujourd’hui, 

da inglesa Architectural Review e da italiana Casabella, todas com fortes vínculos com 

os CIAM. Também pode ser incluída nesse grupo a norte-americana Architectural 

Fórum que, como tantas outras, está vinculada a uma entidade de representação 

profissional, instância regional que media as ações dos CIAM. 

 

Principalmente, L’Architecture d’Aujourd’hui dá ampla cobertura a toda essa produção 

moderna em busca de uma expressão específica que a vincule ao lugar e lhe dê 

identidade. São muitos os números monográficos dedicados a países situados fora da 

Europa, principalmente aqueles em que se destacam novas propostas plástico-formais, 

como Brasil e Tunísia. (Figura 1) 

 

O Brasil se enquadra perfeitamente no perfil buscado, uma arquitetura eminentemente 

moderna, fiel aos princípios funcionalistas, que privilegia a proposta plástico-formal e 

fala desde um lugar específico. Não descarta a tradição, mas também não se aferra a 

ela. Essa convivência tranqüila entre tradição e modernidade interessa particularmente 

à revista Architectural Review, que tem neste tema seu mais antigo objetivo, e, de certa 

forma, à Casabella, que vive internamente essa questão da conciliação do racionalismo 

moderno de caráter internacional com a arraigada tradição italiana. 

 

Da questão do futuro e da planificação, nenhuma está mais cuidada que a Architectural 

Forum, principalmente no que se refere à indústria da construção, embora todas, sem 



exceção, tenham suas antenas voltadas para o crescimento e desenvolvimento das 

cidades. 

 

Se o Brasil é reconhecido por sua arquitetura, não ocorre o mesmo com a planificação 

urbana. Há uma quase unanimidade a respeito da ausência de planificação das 

cidades brasileiras e da ausência de planos amplos e gerais visando frear a 

especulação crescente e incontrolada, a concentração desmesurada e problemas 

similares. Kidder-Smith e Marshall pela Review, Woodward-Smith pela Forum e Bloc, 

Persitz e Giedion pela Aujourd’hui reclamam dos governantes ações tão firmes como 

as que possibilitaram a implantação da arquitetura moderna no país. 

 

Por trás do «algo irracional no crescimento da arquitetura brasileira», detectado por 

Giedion (1952), está a pergunta não formulada, mas subentendida não só em seu 

artigo, mas em todos os que se dedicaram ao tema: por que a autoridade que promove 

a arquitetura não faz o mesmo com a planificação urbana? A resposta se encontra nas 

análises dos próprios articulistas: a explosão construtiva provocada pela arquitetura 

interessa a indústria da construção, um dos pilares do desenvolvimento nacional; as 

medidas de planificação urbana, por outro lado, não interessam aos proprietários de 

terras urbanas, que inviabilizam qualquer medida com a intenção de disciplinar esse 

rápido crescimento das cidades brasileiras de grande porte.  

 

É Persitz, porém, quem, com não mais que duas imagens, revela por um lado a exata 

noção da amplitude da nova arquitetura no país –os edifícios modernos do Ministério 

da Educação e da Associação Brasileira de Imprensa, entre os mais numerosos velhos 

edifícios ecléticos do centro do Rio de Janeiro (Figura 2)– e por outro, a ausência de 

normas urbanas disciplinadoras que permite a construção de edifícios tão altos e tão 

próximos que acabam por provocar sombras sobre a praia de Copacabana. (Figura 3) 

          



L’Architecture d’Aujourd’hui é, sem dúvida, dentre as revistas estudadas, a mais 

entusiasmada com a vitalidade inventiva e a ousadia da arquitetura brasileira. 

Convivência com a tradição, liberdade formal e fidelidade ao Movimento Moderno são 

as qualidades que marcam a avaliação da revista. Porém, além da admiração por 

essas qualidades, está a questão do apoio do governo brasileiro, apoio que não se deu 

na França, país adotado por um dos mestres da arquitetura moderna. De certa forma, a 

atenção dada ao Brasil está vinculada a um certo desencanto da revista em relação às 

autoridades francesas. 

 

Essa arquitetura de caráter oficial, caracterizada «como ousada e inventiva» pela 

revista francesa (Bloc 1947), é também uma arquitetura cara e sem limites técnicos 

que, na Review, tem duas avaliações divergentes: para Max Bill (1954) vai desembocar 

em uma arquitetura excessivamente formalista e sem sentido de responsabilidade; 

para Biden (1950) se revela como una contribuição importante que aponta um caminho 

alternativo ao desenvolvimento das idéias modernas e permite a sobrevivência do 

racionalismo. Estas divergências contemplam objetivos distintos. 

 

 

A natureza e o clima são as condições físicas que, segundo articulistas como Persitz, 

Kidder-Smith, Rogers e Woodward-Smith, sublinham a referência ao lugar dessa 

arquitetura fiel aos princípios modernos. (Figura 4) Da mesma forma, a consciência da 

especificidade de sua cultura, assim como o vínculo com a tradição histórica, também 

contribui para caracterizar essa manifestação. Rogers, em Casabella, atribui a 

especificidade dessa produção à sua identificação com os «motivos orgiásticos» 

oferecidos pela diversidade paisagística e climática do país, a empatia com o lugar. 

(Figura 5) Woodward-Smith, na Forum, confessando certa incapacidade de entender o 

país, se pergunta como pode um país subdesenvolvido como o Brasil produzir «uma 



arquitetura tão vibrante e moderna». A explicação que encontra se sustenta em outra 

contradição: é uma arquitetura que nega seu passado colonial e deseja ser moderna, 

ao mesmo tempo que a repropõe apoiada nessas mesmas tradições coloniais. Este 

duplo vínculo com o movimento internacional e com o lugar, tão elogiado por 

Woodward-Smith, é em essência o mesmo caminho alternativo sublinhado por Biden 

na Review. 

 

Na busca de um caminho que conciliasse o ideário moderno e a tradição, a Review 

conta com os testemunhos de Kidder-Smith e Sitwell. (Figura 6) O primeiro, seguindo 

Goodwin, entende que a adaptação da tradição construtiva portuguesa aos costumes e 

ao clima da colônia deu especificidade à manifestação arquitetônica brasileira, 

enquanto que o segundo chama a atenção não só para a coexistência pacífica entre o 

novo e o antigo, mas também para a harmonia com o entorno e a unidade do conjunto, 

«algo fresco e inusitado para a maioria dos ingleses». Essa contribuição brasileira 

indica um caminho mais ameno e menos radical, coerente com a revista, de afirmação 

da arquitetura moderna. 

 

 

 

A Forum, na mesma linha, mas com um matiz distinto, entende que essa arquitetura 

nega a submissão às influências estrangeiras, ao mesmo tempo em que busca 

repropô-la com padrões ancorados na cultura nativa. Porém, aponta que sua principal 



proeza foi a de não cometer «o equívoco de dar as costas à arquitetura internacional». 

Este comentário, de certa forma, já havia sido feito por Biden (1950) na Review e pelo 

próprio Niemeyer (1947) em Aujourd’hui. 

 

O formalismo é uma preocupação dos anos cinqüenta. Das revistas estudadas só a 

norte-americana Architectural Forum não demonstra interesse pelo tema. Tanto 

Pevsner (Review), Bloc (Aujourd’hui), como De Carlo (Casabella) alertam para o perigo 

da «busca incessante da novidade». Porém, enquanto De Carlo declara o formalismo 

sucessor do academicismo e Pevsner aponta o possível retorno de um novo 

academicismo, Bloc, ainda que com restrições à «novidade ou a excentricidade a 

qualquer preço», vê com entusiasmo triunfar «uma grande preocupação com a 

estética». É Rogers, porém, quem debaterá o tema, tanto com Bill e Gropius, na 

Review, como com o mesmo Bill, De Carlo e indiretamente com Giedion na revista 

Casabella. (Figura 7) 

    

Max Bill (1954), a título de defender os princípios racionalistas do ideário moderno, 

acusa a arquitetura brasileira de abusar da liberdade formal e de não ter 

responsabilidade social, preferindo «ser fotogênica e espetacular que atender às 

necessidades funcionais». Menos radical Gropius (1954), ainda que critique as ações 

políticas em relação à cidade, considera que há um avanço na construção de habitação 

coletiva e no uso do brise-soleil transformando a experiência brasileira em um 

movimento vigoroso que desenvolve uma postura própria em relação à arquitetura 

moderna. Rogers (1954), por sua vez, apesar de suas duras críticas à arquitetura 

brasileira, aponta o «fracasso da crítica frente à súbita importância de construções e 

novidades arrogantes em aparência». Para ele, Giedion vê um novo tipo de liberdade 

nessa produção, mas fracassa em perceber quando ela «degenera em licença e 

capricho», enquanto que Bill é incapaz de apreciar uma arte distinta da sua. Critica, 

simultaneamente, a visão excessivamente otimista de um e a opinião carregada de 



preconceitos do outro, defendendo uma crítica que considere o contexto, o tempo e o 

lugar. 

 

Esse debate se repetirá na revista Casabella, onde um artigo de Rogers, similar ao 

publicado pela Review, reafirmando suas posições, é contestado por Max Bill, que 

mantém sua posição, e afirma haver sido vítima da má fé de jovens arquitetos que 

desfiguraram seu pensamento, publicando um texto que provocou a ira de Costa. De 

passagem, ataca Giedion afirmando que sua «tarefa não é adular». Aqui fica clara a 

divergência entre Bill, cujo objetivo é preservar mais ou menos intactos os princípios 

que esgrimiram os primeiros modernos, e Giedion, que busca novas formas de 

expressão fiéis a esses princípios para garantir a sobrevivência do movimento. Rogers 

critica os dois e assume a defesa da arquitetura vinculada ao lugar, que corresponde à 

preocupação dos italianos e à posição de Casabella nesse momento. 

 

               

 

Finalmente, há o tema dos mecanismos de controle solar e luminoso amplamente 

estudados e utilizados na construção dessa arquitetura vinculada ao lugar; 

mecanismos que vão colaborar com a definição de uma arquitetura muito específica, 

caracterizada como aberta, leve, simples e livre, estreitamente vinculada à integração 

das artes e ao desenvolvimento das propriedades plásticas do concreto. (Figura 8) 

L’Aujourd’hui trata do tema como território lecorbusierano, onde sobressai a invenção 

brasileira. Calsat, Persitz e o próprio Le Corbusier afirmam que os edifícios brasileiros 

são exemplos privilegiados na utilização, apropriação e integração ao projeto, do brise-

soleil moderno proposto pelo mestre francês. Da mesma forma, Kidder-Smith, Gropius, 

Sitwell e Biden, na Review, admiram as soluções interessantes de integração destes 

recursos à construção. Biden vai além, considera tanto o brise-soleil como o azulejo 

contribuições menores e entende que, em um momento em que a questão da função é 



tratada de forma restritiva e o funcionalismo muito mal tratado, o mais importante é 

que, seguindo um caminho essencialmente funcionalista na resolução dos problemas 

técnicos, os brasileiros haviam vislumbrado um novo caminho e reinterpretado 

esteticamente os pressupostos da arquitetura moderna sob uma visão própria, dando-

lhe uma sobrevivência. Biden oferece, como já podia ser vislumbrado na análise de 

Giedion e de Woodward-Smith, o principal elemento na compreensão do êxito da 

arquitetura moderna no panorama internacional, e do interesse do CIAM na difusão 

dessa produção. 

 

Por motivos e objetivos específicos e distintos, a arquitetura brasileira atraía a atenção 

dos meios de difusão entre os anos quarenta e cinqüenta. A Review, por exemplo, 

encontra no vínculo com a tradição, enunciado por Costa e reafirmado por Goodwin, a 

coincidência com seus objetivos. L’Architecture d’Aujourd’hui contrapõe a audácia dos 

jovens arquitetos modernos e os encargos dos políticos e empresários brasileiros à 

timidez da autoridade francesa. Casabella se serve do Brasil para centrar-se no debate 

do formalismo, preocupação última dos arquitetos italianos. A Forum dá ênfase à 

questão do desenvolvimento dos mecanismos de controle solar e luminoso, conforme a 

tônica da revista. 

 

Nos primeiros anos após a II Guerra Mundial, há certa surpresa e perplexidade com a 

amplitude e qualidade dessa produção que propõe formas renovadas sem distanciar-se 

em demasia do ideário moderno. Os artigos publicados nesse momento estão 

preocupados em superar a chamada crise do movimento moderno, e buscam 

manifestações que proporcionem uma sobrevivência destas idéias. Identificar a 

influência dos grandes mestres e resgatar o vínculo indissolúvel entre arquitetura e 

cidade proposto pelo movimento moderno são tarefas prioritárias desses importantes 

meios de difusão apoiados pelos CIAM.  

 

São estas as preocupações que orientam a crítica à arquitetura brasileira encontrada 

nas revistas dos anos quarenta. Ainda que persistam algumas dessas questões na 

década seguinte, a preocupação com o formalismo é a dominante nos anos cinqüenta. 

Em meio às contestações à arquitetura moderna, equivocadamente confundida com o 

Estilo Internacional, há uma reação defensiva que passa a tachar de formalista e 

irresponsável o que não corresponde exatamente aos cânones modernos. E da mesma 



maneira que manifestações singulares de culturas específicas são evitadas pelos 

críticos e historiadores, a mesma liberdade e ousadia plástica brasileira que havia 

provocado admiração nos anos do pós-guerra passa a ser vista com certa 

desconfiança, e é objeto de polêmica, como as desenvolvidas nas páginas da Review e 

da Casabella, a respeito a seu formalismo e irresponsabilidade. Paradoxalmente, essa 

mesma década de cinqüenta é o momento tanto de intensa difusão como de 

consolidação da produção brasileira no mapa da arquitetura moderna. 

 

Esse “olhar estrangeiro”, que dominou a crítica à arquitetura brasileira até o final dos 

anos oitenta, lançou luzes sobre os mecanismos de controle climático e o caráter 

“plástico e sensual” dessa produção, concentrou seu foco sobre o território e a 

natureza, contestou as ações de planejamento urbano, mas deu pouca atenção a uma 

característica importante que lhe dá identidade, apontada rapidamente por Hitchcock e 

mencionada por Goodwin, seu “caráter aberto” que, ainda que tenha em Wright o 

modelo, se configura como uma forma muito particular de uso do espaço. (Figura 9) 

 

 


