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RESUMO 
 
Tem-se como propósito no presente artigo relatar dentro da arquitetura brasileira, os elementos remanescentes do 
período moderno para o contemporâneo, destacando assim as características do primeiro período citado ainda existentes 
na atualidade, como as formas orgânicas, inspirações surrealistas, experimentos futuristas e tecnologias de construção. 
Procurou-se analisar também as características do modernismo através da escola carioca, tendo como referência Oscar 
Niemeyer, mostrando a relação da nova geração de arquitetos com o legado dos “mestres” nacionais. Compreendendo 
os paradigmas modernos e comparando-o com a contemporaneidade, nota-se no trabalho do arquiteto João Filgueiras 
Lima traços nítidos desse período, que os autores chamam de modernismo em movimento, uma arquitetura que sem 
reverenciar um tempo já passado, sabe nele encontrar riquezas. 
 
PALAVRAS-CHAVE : Arquitetura Moderna Brasileira, Arquitetura Contemporânea Brasileira, João Filgueiras Lima, 
Análise Formal. 
 
1. INTRODUÇÃO 

 

Dentre a transição do período arquitetônico moderno brasileiro para a prática 

contemporânea, observa-se que permaneceram características da fase vista, nas obras atuais. 

Assim, o problema de pesquisa parte da indagação: quais os paradigmas da arquitetura 

moderna que podem ser observados na arquitetura contemporânea brasileira? De modo a responder 

o proposto, buscou-se estabelecer como hipóteses que a arquitetura contemporânea brasileira 

referencia-se na arquitetura modernista e em seus grandes arquitetos, da mesma maneira que está 

em busca pela sua expressão arquitetônica do séc. XXI. 

Como objetivo geral, a pesquisa procurou analisar o modelo de uma geração emergente que 

em suas obras estabelece diálogos com várias linguagens e gramáticas arquitetônicas, a partir, de 

citações e retomadas de questões próprias da produção modernista histórica. Já como objetivo 
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específico, foi proposto resgatar os principais parâmetros da produção modernista para estabelecer 

contexto com a expressão formal; assim como apresentar as vertentes essenciais da arquitetura 

contemporânea para designar a correlação com o movimento moderno, com o intuito de identificar 

a relação da nova geração de arquitetos com o legado da Escola Carioca e seu mestre Oscar 

Niemeyer; analisar a produção do arquiteto João Filgueiras Lima e suas características 

contemporâneas e referências modernistas especialmente na expressão espacial; concluir qual é a 

relevância da arquitetura moderna brasileira para a prática arquitetônica contemporânea no Brasil. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 RESGATE DOS PRINCIPAIS PARÂMETROS DA PRODUÇÃO MODERNISTA QUE 

ESTABELECEM CONTEXTO COM A EXPRESSÃO FORMAL 

 

O Modernismo brasileiro é marcado pela busca da afirmação da identidade nacional e, ao 

mesmo tempo, pelo desejo de atualização da linguagem, da internacionalização. Do movimento 

pendular dessas tendências surge a singularidade, a particularidade que diferencia a experiência 

modernista brasileira do universalismo do Movimento Moderno internacional (LUCCAS, 2005). 

No plano mundial, Luccas (2005) diz que a arquitetura moderna assumiu um caráter de 

desenvolvimento e progresso, na tentativa de conduzir a uma profunda transformação da sociedade 

e do Estado, e na crença de uma mediação na evolução de uma sociedade hierárquica para uma 

sociedade funcional, sem classes. Assim, para o autor, a arquitetura moderna desenvolveu-se a 

partir de três princípios gerais: 

1) A prioridade do planejamento urbano em relação ao projeto arquitetônico;  

2) A rigorosa racionalidade das formas arquitetônicas, entendidas como deduções lógicas a partir de 

exigências objetivas; 

3) O recurso sistemático à tecnologia industrial, à padronização, à pré-fabricação em série. 

 Com foco na segunda característica, ou seja, na expressão formal arquitetônica moderna, 

percebe-se que os projetos modernistas eram marcados pelo racionalismo e funcionalismo, além de 

características como formas geométricas definidas, falta de ornamentação – a própria obra é 

considerada um ornamento na paisagem; separação entre estrutura e vedação, uso de pilotis a fim de 

liberar o espaço sob o edifício, panos de vidro contínuos nas fachadas ao invés de janelas 
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tradicionais; integração da arquitetura com o paisagismo, e com as outras artes plásticas através do 

emprego de painéis de azulejo decorados, murais e esculturas (PAIM, 2010). 

De acordo com Paim (2010), o Ministério da Educação e Saúde do Rio de Janeiro foi a 

primeira obra moderna de repercussão nacional. Orientado por Le Corbusier o edifício do ministério 

foi concebido de acordo com os fundamentos modernistas, representando a ruptura com as formas 

arquitetônicas ornamentadas com motivos historicistas e simbólicos que eram usadas na época. 

Le Corbusier é famoso por declarar: "A casa é uma máquina para viver". Essa afirmação não 

é simplesmente traduzida no desenho de uma linha de montagem em escala humana; Em vez disso, 

o design começa a assumir qualidades inovadoras e avanços encontrados em outros campos da 

indústria, em nome da eficiência (KROLL, 2010). 

Em resposta a suas aspirações e admiração de design mecanizado, Le Corbusier estabeleceu 

os cinco pontos da arquitetura, uma lista de elementos prescritos a incorporar no design. Estes 

pontos podem ser pensados como a interpretação moderna de Le Corbusier dos dez Livros de 

Arquitetura de Vitruvius, não literalmente no sentido de um manual instrucional para arquitetos, 

mas sim uma lista de verificação dos componentes necessários do projeto (KROLL, 2010). 

Formulados em 1927, esses cinco pontos orientaram de modo parcial a concepção das suas 

primeiras casas, especialmente na definição de um repertório formal que se adequasse às novas 

possibilidades tecnológicas recém-surgidas, especialmente a impermeabilização e as estruturas em 

concreto armado. A importância da tecnologia na definição desse novo repertório formal é revelada 

pelo próprio arquiteto. Segundo Le Corbusier, ”a consideração da técnica vem em primeiro lugar, 

antes de tudo, e constitui sua condição o fato de ela trazer dentro de si consequências plásticas 

inevitáveis, e de levar algumas vezes a transformações estéticas radicais” (MACIEL 2002). 

Segundo Maciel (2002), anteriormente trabalhada por outros arquitetos, a estrutura em 

concreto armado e a impermeabilização das coberturas, criando terraços habitáveis, surgem no 

repertório corbusiano após sua temporada de trabalho no escritório do arquiteto francês Auguste 

Perret, um dos pioneiros no desenvolvimento destas novas técnicas. Le Corbusier se apropria 

daquele repertório tecnológico e o repropõe como um novo repertório arquitetônico, 

potencializando utilizações diversas através dos pontos que o autor mostra a seguir: 

1) Pilotis, liberando o edifício do solo e tornando público o uso deste espaço antes ocupado, 

permitindo inclusive a circulação de automóveis; 

2) Terraço jardim, transformando as coberturas em terraços habitáveis, em contraposição aos 

telhados inclinados das construções tradicionais; 
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3) Planta livre, resultado direto da independência entre estruturas e vedações, possibilitando 

maior diversidade dos espaços internos, bem como mais flexibilidade na sua articulação; 

4) Fachada livre, também permitida pela separação entre estrutura e vedação, possibilitando a 

máxima abertura das paredes externas em vidro, em contraposição às maciças alvenarias que 

outrora recebiam todos os esforços estruturais dos edifícios;  

5) A janela em fita, também consequência da independência entre estrutura e vedações, se trata 

de aberturas longilíneas que cortam toda a extensão do edifício, permitindo iluminação mais 

uniforme e vistas panorâmicas do exterior. 

A utilização destes Cinco Pontos para uma Nova Arquitetura aparece já nas primeiras casas 

projetadas pelo arquiteto, embora restrições diversas como dimensões reduzidas de terrenos ou 

excessiva complexidade programática tenham impedido sua realização integral. Apenas na Villa 

Savoye tais pontos são integralmente realizados, e o próprio Le Corbusier reconhece a casa como 

uma síntese do seu trabalho anterior, reunindo soluções criadas para vários de seus projetos de 

residências anteriores (MACIEL, 2002). 

A Villa Savoye torna manifesto um novo modo de ver e viver no mundo. Para isso, utiliza a 

tecnologia de ponta da época, tornando explícitos os operadores que permitiam a sua realização 

arquitetônica. É um manifesto de um novo modo de vida que se expressa em uma nova e 

diferenciada articulação dos usos que toma lugar nos espaços que o conceito da Promenade 

Architecturale possibilitava. O edifício foi construído utilizando-se de uma tecnologia inovadora do 

concreto armado que se mostrava através de um repertório formal sintetizado pelos Cinco Pontos 

por uma Nova Arquitetura. Contudo, as premissas de projeto definidas pelos Cinco Pontos, embora 

tenham sido apresentadas pelo arquiteto como requisitos para uma nova arquitetura, dita moderna, 

constituem-se apenas em um dos diversos repertórios formais possíveis (MACIEL, 2002). 

Após a divulgação do movimento moderno, Paim (2010) diz que ouve uma subdivisão em 

várias tendências estilísticas. Um exemplo é o Rio de Janeiro, que teve a fusão dos princípios 

Modernistas europeus com a herança nativa que resultaram em uma arquitetura de formas mais 

livres, dentro disso evidencia-se a originalidade de Oscar Niemeyer, que abandona o funcionalismo 

exagerado dos ideais modernos e utiliza em suas obras formas curvas mais livres, que buscam a 

beleza, não um resultado final com base somente em sua função. 
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2.2 AS VERTENTES ESSENCIAIS DA ARQUITETURA CONTEMPORÂNEA PARA 

DESIGNAR A CORRELAÇÃO COM O MOVIMENTO MODERNO 

 

De acordo com Montaner (2016), a arquitetura contemporânea apresenta diversas formas 

orgânicas e de inspiração surrealista, que vão desde as formas mais artesanais e serenas aos 

experimentos futuristas, dinâmicos e digitais. Apesar do estilo orgânico ter começado nas primeiras 

décadas do século XX, com obras de Antoni Gaudi, Josep Maria Jujol, Frank Lloyd Wright ou 

Alvar Alto e tenha sido definido com base nas interpretações de Bruno Zevi em meados do século 

XX, sua aceitação continua até os dias de hoje. Além das referências orgânicas, alguns dos autores 

contemporâneos têm introduzido em suas referências procedência surrealista. A contemporaneidade 

do organicismo na arquitetura relaciona-se com a vontade de inventar criaturas singulares, às vezes 

com a intenção de gerar momentos inimitáveis na cidade e no território que, todavia, não faria 

sentido multiplicar. 

Para Cavalcanti e Lago (2005), os arquitetos contemporâneos apresentam uma forte 

influência e inspiração nos projetos modernistas históricos brasileiros dos anos 1940 e 1950, o qual 

foi o período mais proveitoso e de maior reconhecimento internacional. A qual descartados os mitos 

do papel de transformação social do país através da arquitetura, o moderno é tido como linguagem e 

não apenas como ideologia. Sob certo ponto de vista, os arquitetos de hoje em dia citam 

características do modernismo, assim como os pós-modernistas citavam elementos de estilos 

pretéritos, gótico, romântico ou neoclássico. 

Há um consenso tácito de que a arquitetura contemporânea possui inspiração no passado 

recente da modernidade. O fato é que ressurge, ao longo dos anos 90, uma arquitetura progressiva 

em sintonia com ideais construtivos, como a síntese e rigor das formas, além da retomada da 

confiança na tecnologia, em substituição mais dosada ao habitual fetiche da arquitetura moderna 

pela mesma. Vale lembrar o caminho inverso percorrido pela produção pós-modernista, negando 

conquistas tecnológicas importantes, como os grandes vãos, e transmitindo aparência estereotômica 

a seus edifícios, ou seja, utilizando vedações com o aspecto de paredes autoportantes, em 

detrimento da suspensão própria das estruturas independentes. Essa prática buscou amparo em 

argumentos sólidos como a crise do petróleo desencadeada em 1973, que questionou a viabilidade 

das cortinas de vidro e abriu passagem para retorno de fachadas com predomínio de paredes sobre 

aberturas, como forma de conservar energia; um modelo que atingiu sua provocação máxima em 
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edifícios como o Portland (1980), de Michael Graves, contando com as obras de Aldo Rossi e 

Mario Botta entre seus melhores exemplos (LUCCAS, 2008). 

Segundo Luccas (2008), a arquitetura contemporânea ainda olha bastante para trás e assume 

isso, ao contrário do modernismo que negava o seu olhar para o passado. Porém a arquitetura 

contemporânea olha também para frente, mostrando determinação e otimismo, com uma 

perspectiva de horizonte maior, ela se nega a ficar dentro de limites conhecidos, fazendo citações de 

grandes obras, tomando modelos do passado a serem copiados ou adaptando timidamente 

precedentes exemplares às contingências do projeto. 

Ocorre algo similar na conjuntura atual. A aparência sintética de obras contemporâneas 

remete à arquitetura moderna. O principal ponto de contato entre ambas, porém, parece não parece 

consistir na utilização de formas ou repertórios semelhantes, mas no retorno de uma acentuada 

abstração presente no processo de projeto, após um período no qual prevaleceram modelos tipo-

morfológicos e imagens referenciais tomadas de forma mais literal. Também é oportuno mencionar 

fatores menores, mas igualmente importantes, que contribuem para transmitir esta semelhança entre 

os dois períodos, como a presente revalorização do design moderno produzido ao longo de mais de 

meio século: móveis, luminárias e outros acessórios criados por Mies van der Rohe, Le Corbusier e 

Charlotte Perriand, Arne Jacobsen, Achille Castiglione, Harry Bertoia e os Eames, entre muitos 

outros, estão mais presentes que nunca nos interiores despojados das numerosas publicações sobre a 

arquitetura atual, estimulando a ilação entre moderno e contemporâneo (LUCCAS, 2008). 

A produção desta geração está mal começando. É, todavia, um despontar que se apresenta 

bastante promissor e que permite uma reflexão comparativa importante sobre as referências 

históricas dos quais se nutre e as condições atuais de sua produção. Algo de interesse parece estar 

no ar: um modernismo revisitado, com alguns aspectos descartados e outras questões recolocadas 

em movimento. A arquitetura contemporânea brasileira necessita se vista, criticada e colocada em 

relação com a arquitetura jovem internacional (CAVALCANTI e LAGO, 2005). 

 

2.3 A RELAÇÃO DA NOVA GERAÇÃO DE ARQUITETOS COM O LEGADO DA ESCOLA 

CARIOCA E SEU MESTRE OSCAR NIEMEYER 

 

Sintetizando a trajetória da arquitetura moderna no Brasil, o primeiro conceito aplicado ao 

seu surgimento, apresenta as raízes da Escola Carioca, a partir do pensamento de Lucio Costa. 

Nessa perspectiva de busca de uma arquitetura nacional, Lúcio Costa, como integrante de um 
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projeto de governo, elaborou uma construção ideológica no sentido de garantir legitimidade e 

aplicação de algumas políticas dentro das diretrizes traçadas. A partir dos anos 1930 a 

modernização econômica e a modernização ideológica tornaram-se parte do projeto de 

desenvolvimento nacional (SANTOS, 2006). 

Para Cavalcanti e Lago (2005) o modernismo visto de maneira simplificada e tendo como 

referência a figura de Oscar Niemeyer, identifica a relação da nova geração de arquitetos com o 

legado dos “mestres” nacionais. 

O sopro de ar puro levado à Escola de Belas Artes do Rio pela direção efêmera de Lucio 

Costa foi suficiente para que se formasse de imediato um grupo ativo, pronto a lançar-se por novos 

caminhos e decidido a impor-se na primeira oportunidade (BRUAND, 2005). 

Segundo Bruand (2005), a ascensão do arquiteto Oscar Niemeyer nesta época foi fulgurante. 

Apaixonado por sua profissão, não vacilou em enfrentar sacrifícios financeiros para poder trabalhar 

ao lado de Lúcio Costa. Nas obras de Niemeyer, nota-se que o predomínio de curvas, constituía um 

meio elegante de romper a ortogonalidade e o rigor do estilo internacional. Ele, de fato, sempre 

rejeitou para o meio brasileiro, uma arquitetura dura e fria, de “tendência europeia”, ou uma 

arquitetura social que só iria “empobrecer a arquitetura brasileira no que ela tem de novo e de 

criativo, ou apresentá-la de forma enganosa, artificial ou demagógica”. Pode-se encontrar nas 

principais obras de Niemeyer, a sua imaginação fértil, seu senso escultórico nas massas e espaços, a 

leveza característica de todas as suas realizações, enfim, sua vontade de utilizar ao máximo as 

possibilidades plásticas do concreto armado. 

Talvez mais do que qualquer outro arquiteto moderno, Oscar Niemeyer tenha feito valer a 

liberdade em arquitetura, a liberdade sem amarras em expressar-se contra as limitações impostas 

pela história; a liberdade cultural de pronunciar-se em alto e bom som contra as injustiças de uma 

realidade colonial persistente e contra as banalidades da tradição acadêmica europeia; a liberdade 

instintiva de tirar suas ideias da topografia brasileira e de traçar projetos de acordo com suas curvas. 

A arquitetura de Niemeyer é antes de tudo uma vigorosa celebração do tropical e do erótico, das 

paisagens mágicas e do sensual modo de vida do Rio de Janeiro em que nasceu (UNDERWOOD, 

2002). 

A poética de Niemeyer exerceu considerável influência em seus pares, liderando o processo 

de criar uma linguagem própria e reconhecidamente brasileira. Uma das características mais 

positivas da arquitetura modernista brasileira foi o domínio absoluto da tecnologia do concreto 
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armado. Na maioria dos projetos de Niemeyer e Reidy, por exemplo, as formas são indissolúveis da 

técnica: uma vez resolvida a estrutura, o prédio estava pronto (CAVALCANTI e LAGO, 2005). 

Para alguns, o modernismo teve o seu fim no universo arquitetônico. Outros julgam que ele 

se constitui em amarra e peso, como algo pertencendo a outra época. Inúmeros autores, com os 

quais Cavalcanti e Lago (2005) concordam, pensam a dita pós-modernidade como um 

desdobramento de questões colocadas ainda dentro do universo moderno. Modernismo que pode, 

ainda hoje, pelo menos no caso do Brasil, trazer várias questões úteis (CAVALCANTI e LAGO, 

2005). 

Ao contrário de alguns países nos quais grupos almejam cristalizar um modernismo 

nostálgico e formalista, a nova geração brasileira pratica o que poderíamos chamar de um 

“modernismo em movimento”. Sem ilusões ou desejo de recuperar um passado glorioso, sua 

releitura serve, de base inicial para explorar novos contextos e experimentar novas combinações e 

tecnologias (CAVALCANTI e LAGO, 2005). 

Para Cavalcanti e Lago (2005), um modernismo em movimento, mais dialético e 

conciliador, começa a se delinear nos mais jovens arquitetos brasileiros. Uma arquitetura múltipla e 

plural praticada por profissionais que, sem reverenciar um tempo já passado, sabem nele encontrar 

riquezas e não fardos. 

Um dos princípios gerais do modernismo era, em alguns casos, a indefinição de fronteiras 

entre prédios e espaço urbano, entre domínios público e privado. A construção do edifício do 

Ministério da Educação e Saúde criou não só um belo prédio, como um espaço para a cidade do Rio 

de Janeiro entre seus pilotis. No bairro novo da Pampulha e, sobretudo, no Parque do Ibirapuera, é 

lançada a ideia do passeio arquitetural: intervenções arquitetônicas que possibilitam um melhor 

aproveitamento e fruição da paisagem e do meio-ambiente. É perceptível a influência desses 

traçados monumentais em alguns parques projetados por arquitetos contemporâneos 

(CAVALCANTI e LAGO, 2005). 

Portanto, Cavalcanti e Lago (2005) afirmam ser notável na produção atual, a filiação a 

posturas e linhagens que tiveram suas matrizes e prédios paradigmáticos lançados pela primeira 

geração de modernistas brasileiros. Como se os arquitetos contemporâneos utilizassem esse 

precioso legado para voltar a atingir uma linguagem inconfundivelmente brasileira, cosmopolita e 

internacional. 
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2.4 ANÁLISE DA PRODUÇÃO DO ARQUITETO JOÃO FILGUEIRAS LIMA E SUAS 
CARACTERÍSTICAS CONTEMPORÂNEAS: REFERÊNCIAS MODERNISTAS, 
ESPECIALMENTE NA ESPACIALIDADE 

 

João da Gama Filgueiras Lima, popularmente conhecido como Lelé, é carioca de 

nascimento, radicado em Salvador e um arquiteto atuante em todo o país. Participou como 

protagonista de um dos momentos mais importantes do modernismo brasileiro, o nascimento de 

Brasília, projetando, construindo e colaborando com outros arquitetos, como Oscar Niemeyer. Ele 

foi capaz de desenvolver ao longo de sua carreira uma obra única, mesmo no contexto 

internacional, extremamente ligada a dois aspectos básicos da construção: o clima e a pré-

fabricação. (KOPINSKI, 2005)  

De acordo com o programa cultural Itaú, a obra de João Filgueiras Lima, o "Lelé", destaca-

se pela combinação entre a exploração da industrialização na construção civil - a criação de 

componentes pré-fabricados em série - e o recurso da forma livre, frequentemente sinuosa, herdada 

de seu convívio com Oscar Niemeyer (1907). Em ambos os sentidos, sua trajetória se inicia em 

1957, no canteiro de obras de Brasília, onde Lelé trabalha usando inicialmente a madeira (nos 

alojamentos de operários), e depois o concreto armado (nos edifícios residenciais das superquadras 

e nas instalações da Universidade de Brasília - UnB). É nessa experiência inaugural que toma 

contato tanto com a urgência de desenvolver soluções técnicas que atendam à construção rápida e 

em grande escala quanto com a poética formal de Niemeyer, deduzida com base na plasticidade do 

concreto armado.  

O interesse por uma arquitetura industrializada, segundo Sergio Kopinski Ekerman surge 

desde o momento em Brasília, quando Lelé vê-se obrigado a construir um sem número de 

acampamentos e barracões em madeira. Algo que, sem a devida racionalização, tomaria uma 

eternidade para ficar pronto. Desde o princípio, no entanto, a ideia de fazer arquitetura, mesmo na 

provisoriedade, acompanhou o ofício do arquiteto. Mesmo estas construções transitórias em 

madeira ganharam atenções especiais, revelando-se um primeiro campo de experimentações.  

  Um levantamento da arquitetura brasileira dos últimos quinze anos demonstra algumas 

continuidades importantes em relação aos projetos de meados do século, mas ao mesmo tempo 

retrata uma mudança impressionante no gênero de projetos executados pelos arquitetos. Enquanto 
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nos anos 1940 e 1950 os projetos de maior porte eram vistos como oportunidades para uma 

arquitetura experimental e inovadora, agora estes experimentos ficam confinados a edifícios 

menores. A exceção a essa diminuição generalizada em termos de escala da arquitetura inovadora 

são os projetos de infraestrutura de João Filgueiras Lima, cujas escolas e hospitais construídos com 

sistemas pré-fabricados são uma continuação direta do período heroico da arquitetura brasileira. 

(FORTY E ANDREOLI, 2004) 

Quando se trata sobre questões ambientais, um tema de grande relevância contemporânea, o 

arquiteto declara a Rafael Frank (2008): 

Eu continuo trabalhando da mesma forma que sempre trabalhei. Já trabalhava as questões 
ambientais, de humanizar. Quando me formei em arquitetura, dava-se muita importância ao 
sol, à ventilação natural. Acho que depois da guerra houve um funcionalismo que perdeu 
essas características. Hoje, essas questões estão voltando e as pessoas pensam que estou 
nisso. Não existe trabalho de arquitetura sem considerar as questões ambientais. Aprendi 
muito com o Oscar (Niemeyer) sobre a relação com o espaço, com o entorno. Ele é minha 
grande inspiração, absorvo a arquitetura dele dentro da minha competência. A ideia de 
priorizar sistemas naturais começou com meu trabalho no ambiente hospitalar. Você 
precisa humanizar esses locais. Por exemplo, a luz artificial é um problema. Há 30 anos, 
não se pensava em sustentabilidade e não havia problema de fornecimento energético. Era 
uma questão de humanização do projeto. Já a climatização por meio de ventos foi uma 
forma de controlar a infecção hospitalar.  

É através da arquitetura hospitalar empregada nas unidades dos hospitais Rede Sarah, que é possível 

analisar as suas características arquitetônicas mais marcantes. Respaldado em Giancarlo Latorraca e 

em suas análises as obras de Lelé, é viável afirmar que suas obras apresentam a sinuosidade tanto 

nas suas coberturas funcionais, como na sua distribuição espacial (Figura 01). Simultaneamente, 

utiliza-se da racionalidade construtiva em seu uso de pré-fabricados, aspecto empregado em grande 

escala atualmente. Aspectos estes, que muito carregam o espirito modernista de Lelé, e o tornam 

também um arquiteto atual. 
 

Figura 01 – Croqui do Centro Comunitário da Rede Sarah unidade de São Luís – MA 

 

Fonte: Rede Sarah (2017) 

 



 

 

Anais do 15º Encontro Científico Cultural Interinstitucional e 1º Encontro Internacional - 2017 
ISSN 1980-7406 

 

A respeito da inspiração formal e espacial do arquiteto Lelé, o próprio afirma (MENEZES, 

2004, pg.48) 

Tenho uma relação emocional , afetiva, muito forte com Oscar Niemeyer. A arquitetura 
dele é feita com mais liberdade de que a minha, porque usa concreto, não a repetição, que é 
a base de uma arquitetura industrializada. A técnica do concreto indicava o uso plástico do 
material, despertando melhor o senso criativo do profissional do que uma técnica 
industrializada. Oscar sempre achou que a industrialização era uma coisa que tinha de ser 
feita, mesmo em concreto, mas sempre criticou as pessoas que copiavam em concreto um 
modelo que propunha, por exemplo, Mies Van Der Rohe. Então, não que ele não goste, até 
acha que se pode ser criativo dessa forma. É claro, a arquitetura industrializada é uma 
expressão diferente, em aço, uma repetição. Eu respeitava a posição do Oscar e procurava 
sempre receber essa influência, sobretudo do espaço, da arquitetura.Admiro Oscar 
Niemeyer, acho um arquiteto maravilhoso, a capacidade criativa, a coisa da forma que ele 
domina, uma arquitetura em que os espaços interiores são lindos, mas é claro que não 
conseguiria fazer a arquitetura que ele faz. Isso em causa frustração, tenho de me contentar 
em fazer o que sou capaz. 

Em relação à forma, Lelé confessa a Cynara Menezes (2004) que a forma pode evoluir, que 

é possível ter uma expressão muito bonita utilizando uma linguagem atual, afirma que Oscar 

Niemeyer é um exemplo disso. No entanto, a arquitetura deve se situar sempre cronologicamente, 

ser uma expressão do período que esta.  

Do mesmo modo, referente à arquitetura contemporânea, ele declara (MENEZES,2004, 

pg.103): 

Para mim, a arquitetura continua moderna. Eu, Paulo Mendes, Oscar, talvez sejamos 
mesmo os últimos modernistas, nunca mudamos. Se fosse necessário mudar, teríamos 
mudado: fiz arquitetura com tijolo e agora estou fazendo uma arquitetura industrializada. 
Mas a expressão moderna não veio para virar moda e ser apagada. Aqueles preceitos que 
foram básicos para a fixação da arquitetura moderna continuam válidos, não vou abrir mão 
deles de jeito nenhum. Meu mestre continua sendo Oscar Niemeyer. Não vou adotar um 
outro agora. 

Em vista disso, conclui-se que o arquiteto João Filgueiras Lima se destacou por sua 

capacidade de invenção, apuro técnico e valorização da cultura construtiva brasileira. Não só 

reconheceu as possibilidades técnicas e tecnológicas de seu tempo e as dificuldades sociais do 

Brasil, como trabalhou com afinco ao longo da vida para ultrapassá-las com uma obra engenhosa, 

equilibrada em princípios e atitudes humanistas: buscou uma arquitetura que harmonizasse o 

homem e o meio natural, contribuindo para a emancipação social da coletividade. Além do aporte 

ideologicamente engajado na defesa das camadas mais pobres e necessitadas, suas obras valorizam 
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a beleza e criatividade das formas inventadas pelos mestres que o antecederam, fugindo da mera 

cópia e respeitando um legado rico e inspirador. (GUERRA, 2015) 

 

3. METODOLOGIA 

 

Este trabalho concentra sua metodologia na Pesquisa Bibliográfica. 

Segundo Marconi e Lakatos (1992), a pesquisa bibliográfica é o levantamento de toda a 

bibliografia já publicada, em forma de livros, revistas, publicações avulsas e imprensa escrita. A sua 

finalidade é fazer com que o pesquisador entre em contato direto com todo o material escrito sobre 

um determinado assunto, auxiliando o cientista na análise de suas pesquisas ou na manipulação de 

suas informações. Ela pode ser considerada como o primeiro passo de toda a pesquisa científica. 

 

4. ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 

Na contemporaneidade, o Modernismo vem se consolidando como patrimônio histórico e 

cultural e ressurge como nítida referência nos conceitos e práticas da produção arquitetônica 

recente. Nesta perspectiva, é necessária e urgente a revisão crítica de suas proposições, das fraturas 

no seu projeto utópico de transformação social, da sua importância na cultura brasileira e o exame 

de sua permanência (MARQUES, 2006). 

De acordo com Marques (2006), é notável a permanência do moderno na produção 

contemporânea da arquitetura, como podemos verificar nas diversas publicações e exposições de 

trabalhos de jovens arquitetos. Essas arquiteturas têm em comum a unidade entre linguagem 

estrutural e arquitetônica; a experimentação de novas possibilidades técnicas; a clareza formal; a 

potencialização da expressividade dos materiais; a linguagem a um só tempo moderno e 

contemporâneo. Os arquitetos modernos recorreram ao legado colonial barroco para reconhecer a 

identidade nacional, para conciliar tradição e inovação, para ancorar as novas proposições políticas, 

sociais, estéticas, culturais e os arquitetos contemporâneos recorrem analogamente ao legado 

moderno. 

Não se trata, contudo, de ironia, retomada decorativa ou de uma postura nostálgica. 

Construídos hoje sem a iniciativa maciça do Estado, os projetos mais interessantes são feitos em 

pequena escala para clientes particulares. O moderno serve de referência para que se possa voltar a 

avançar na linguagem arquitetônica e estrutural (CAVALCANTI e LAGO, 2005). 
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Para Marques (2006), hoje, com a complexa sociedade, com o agravamento dos efeitos 

perversos do subdesenvolvimento, com a consciência de que a identidade brasileira é múltipla e que 

a nossa cultura é plural, o que fazer no “país do futuro” para retomar a modernização perdida e 

seguir conciliando inovação e tradição? O retorno ao moderno, agora com o devido distanciamento 

histórico, temporal e uma visão crítica menos apaixonada, sugere que há uma necessidade de 

recuperar a dimensão ética da arquitetura.  

Para que a modernidade não seja uma condenação e se efetive e para que a arquitetura não 

se restrinja ao problema da forma e não se omita quanto às suas responsabilidades em um mundo 

tão complexo, contraditório e cheio de desigualdades, devemos, sim, ser ainda modernos, no sentido 

de operar algumas proposições sugeridas por Marques (2006) em seu artigo que tem como objetivo 

analisar a significância da arquitetura moderna na contemporaneidade, que seguem na tabela 

abaixo. 

 
Tabela 1: O equilíbrio de ações modernas na arquitetura contemporânea 

Ações propostas 
1. Exercer a vocação humanista da arquitetura; 
2. Realizar uma pesquisa continuada de novas técnicas construtivas; 
3. Manter o equilíbrio fundamental entre a responsabilidade social, coletiva e o trabalho individual, 
autoral de criação artística; 
4. Manter a postura “antropofágica”; 
5. Trabalhar coerentemente o sistema construtivo e a linguagem formal, utilizando da melhor 
maneira os recursos disponíveis; 

Fonte: Marques (2006) 
 

 Dentre as ações propostas acima, referente às ações modernas na arquitetura contemporânea, 

buscou-se correlacionar tais itens com as obras de Lelé Filgueiras, com o propósito de analisar a 

presença destas características em sua carreira. 

Dupré (2004) afirma que João Filgueiras Lima revela um cuidado com a humanização da 

arquitetura, com a tecnologia e com a forma. Ele conhece engenharia como poucos arquitetos, 

usando todos os recursos que a tecnologia pode oferecer, tudo isso em beneficio do ser humano. 

Deste modo, afirmando a ação de exercer a vocação humanista da arquitetura. 

 A respeito de pesquisas para novas técnicas construtivas, é através deste ponto que Lelé se 

sobressai, de acordo com o CAU (2017), Lelé foi o criador de soluções para construções pré-

fabricadas e em série. Aprimorou um método de trabalho desenvolvido a partir dos primeiros 

alojamentos para operários, utilizando inicialmente a madeira e depois o concreto armado. Anos 

depois, desenvolveu processos de industrialização de argamassa armada. 



 

 

Anais do 15º Encontro Científico Cultural Interinstitucional e 1º Encontro Internacional - 2017 
ISSN 1980-7406 

“Uma obra original (talvez única e de difícil taxionomia), comprometida e de 

comprometimento, realizada por um profissional que soube passar do discurso fácil para a difícil 

prática, fazendo da sua arquitetura um instrumento real de transformação social” assim Yves 

Bruand (1981) referia-se a Lelé, afirmando o equilíbrio entre a responsabilidade social, coletiva e o 

trabalho individual, autoral de criação artística presente em suas obras. 

Referente à postura antropofágica, de acordo com Guimarães (2003) Lelé foi enviado à 

Europa e a União Soviética, para conhecer novas tecnologias e aplica-las no Brasil, assim Lelé 

afirma, (GUIMARÃES, 2003, pg.29-30). 

“Então, eu fui com o objetivo de ver o que estava sendo feito nos países mais 

desenvolvidos. Essa experiência foi importante, mas não teve um papel decisivo sobre a 

minha formação; só quando voltei pra o Brasil eu trouxe esses conhecimentos para tentar 

fazer uma fábrica na Universidade com jeito nosso, que não tinha nada a ver com aquelas. 

Existia apenas a apropriação daqueles aspectos técnicos, mas utilizando espaços de acordo 

com o nosso clima, com a nossa questão social.” 

 

Enquanto a Rede SARAH de Hospitais exemplifica a ação de trabalhar coerentemente o 

sistema construtivo e a linguagem formal, utilizando da melhor maneira os recursos disponíveis; 

Assim, o Programa Cultural Itaú, afirma que Lelé consegue adequar perfeitamente os projetos às 

necessidades tecnológicas e ambientais do programa hospitalar, estabelecendo um roteiro de 

princípios que estruturam todos os edifícios da rede: flexibilidade e extensibilidade da construção, 

criação de espaços verdes como desafogo visual, padronização de elementos construtivos, e 

iluminação natural e conforto térmico dos ambientes por meio de sistemas naturais. Esses últimos 

aspectos ajudam no processo de cura dos pacientes. Desta maneira, Lelé constrói uma obra de 

responsabilidade pública baseada no principio da inclusão e consegue oferecer à população espaços 

agradáveis e eficientes. 

Deste modo, esses parecem ser os elementos essenciais que constituem o mínimo 

denominador comum compartilhado por um considerável número de projetos e obras na arquitetura 

contemporânea. São os fios que, entrelaçados, compõem tramas mutáveis que assumem diferentes 

formas e configurações, principalmente a partir do movimento dos sujeitos que os incorporam. 

Talvez o resgate dessas proposições possam colocar a arquitetura no rumo certo das trilhas da 

modernidade e promover uma equilibrada conciliação dos tempos: passado, presente e futuro 

(MARQUES, 2006). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com foi afirmado ao longo da pesquisa, são evidentes os vestígios do período arquitetônico 

modernista brasileiro na arquitetura produzida atualmente. Parte-se da concepção modernista dos 

cinco pontos da arquitetura, afirmado por Le Corbusier, que caracterizam as obras modernistas com 

planta livre, fachada livre, janela em fita, terraço jardim e presença de pilotis. 

Além destas características arquitetônicas que se repetem na prática arquitetônica 

contemporânea, é notória a influência que as antigas escolas e seus mestres produzem nos dias de 

hoje. Buscou-se destacar a Escola Carioca e seu representante Oscar Niemeyer. O qual inspirou e 

inspira a arquitetura brasileira a ser nacionalista, instigou a liberdade arquitetônica em suas formas 

orgânicas e demonstrou domínio no uso do concreto armado, técnicas tão vigentes na arquitetura 

contemporânea. 

A fim de demonstrar essa influência, analisou-se a produção arquitetônica de João da Gama 

Filgueiras Lima, o Lelé. Discípulo de Niemeyer, pioneiro do modernismo, Lelé se sobressaiu em 

suas obras através do uso racionalizado de pré-fabricados, da utilização da iluminação e ventilação 

naturais, através de um exímio uso da espacialidade e desenvoltura formal orgânica. 

Deste modo, conclui-se que a arquitetura contemporânea brasileira assimilou múltiplos 

atributos do período arquitetônico modernista brasileiro, com o propósito de enriquecer o período 

atual, ainda em formação. 
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