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RESUMO 
A pesquisa tem como objetivo mostrar a importância do arquiteto e urbanista Lucio Costa para a arquitetura moderna 
brasileira. Utilizou-se como marco teórico o livro Lucio Costa: Sobre a arquitetura, um compilado de publicações do 
próprio Lúcio, trazendo informações de todo o período de transição do modernismo por volta de 1930, contextualizando 
o passado, dentre outras pesquisas bibliográficas. Buscou-se também abordar as técnicas que revolucionaram e foram a 
chave da arquitetura modernista, a maneira em que Costa enxergava tal evolução, e algumas características que 
desempenharam o papel dele no Brasil na implantação da nova arquitetura. Criando assim um projeto de identidade 
nacional, mesmo apesar de se influenciar nos conceitos de Le Corbusier, criando alguns pontos de adesão diferenciados. 
Além disso, mostra sua participação na direção da Escola de Belas-Artes (E.B.A.), que é até hoje referência de seus 
pensamentos e análises de obras as quais definiram sua época. 
 
PALAVRAS-CHAVE : Lúcio Costa; Arquitetura Moderna; História da Arquitetura; Modernismo Brasileiro; Escola de 
Belas-Artes; Le Corbusier; 
 
1. INTRODUÇÃO 

 A arquitetura moderna no Brasil é o tema da presente pesquisa, principalmente relacionada a 

respeito da visão de Lucio Costa, arquiteto e urbanista de grande importância na história da 

arquitetura brasileira. 

Se tratarmos dos precursores do modernismo no Brasil, Lúcio Costa foi um dos principais 

protagonistas o qual difundiu ensinamentos que marcaram a história da arquitetura moderna 

brasileira. Fundamentando-se nas teorias de Le Corbusier, como base de seu discurso, associou-se 

com a arquitetura antiga colonial, sem negar as tradições passadas mesmo sendo construído sobre o 

pensamento evolucionista, buscando estabelecer assim a criação de um projeto de identidade 

nacional. (SLADE, 2007, p.47). 

A fim de conscientizar os leitores, eis aqui um estudo das principais publicações de Lucio 

Costa durante o período de transição para o modernismo, buscando através de revisões 

bibliográficas, investigar o passado, os processos e a maneira como pensava Costa. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO OU FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Lucio Costa nasceu na França, em 1902, o seu pai, oficial do governo, participava de uma 
missão oficial na Europa, onde desde cedo Lucio cresceu e teve a oportunidade de conhecer e 
vivenciar com diferentes culturas. Segundo Slade (2007), Costa antes de construir seu discurso 
sobre o modernismo, o jovem arquiteto o qual se formou na Escola Nacional de Belas Artes – 
ENBA, produziu muitas obras ecléticas e neocoloniais que foram frequentemente ignoradas e 
desvalorizadas, inclusive por ele, que posteriormente voltou-se contra a Escola e o ensino 
acadêmico, assim como o ecletismo que estava sendo feito.  

Além de ser o principal produtor de conteúdo teórico do modernismo arquitetônico 
brasileiro, Costa foi também o primeiro a construir um edifício modernista no Brasil, o qual é a 
primeira obra mundial de grande escala com base nas diretrizes corbusianas, o edifício sede do 
Ministério da Educação e Saúde Pública (MESP) no Rio de Janeiro, construído entre 1937 e 1943. 
Na mesma época, Lúcio Costa auxiliou na criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (SPHAN), medida considerada antagônica, visto que o modernismo defendia a ruptura 
total do passado, porém, diversos fatores fizeram com que Lúcio Costa considerasse que o 
modernismo deveria valorizar a tradição. (OLIVEIRA; BERTU; PEREIRA; GIMMLER NETTO; 
MANOELA; 2015, p. 5 a 7)  

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

Na evolução da arquitetura passamos por diversas transformações, e essa fase de transição 
para a nova arquitetura contemporânea, que surgiria então por volta de 1930, foi de muito tumulto, 
incompreensão e confrontos, principalmente a luta de iconoclastas, que estavam em busca do 
rompimento de tudo o que precedeu contra as forças dos iconólatras, que negavam tudo o que vinha 
surgindo. Havia um desajuste entre a nova arquitetura e as condições da sociedade, porém, foi um 
período cuja a importância ultrapassava todos aqueles que precederam, pois eram extremamente 
radicais e profundas as mudanças à espera das necessidades que estavam surgindo nas cidades. Um 
quebra-cabeça se formava, mas não era uma antecipação miraculosa, pois desde o século XVIII 
muitas experiências vieram se somando paralelamente, e, toda uma nova técnica construtiva já se 
existia, porém alguns interesses entravaram, de certo modo, a marcha uniforme dessa evolução 
comum. (COSTA, 1962) 

 Desde os tempos primitivos a sociedade vem sofrendo mudanças sucessivas e periódicas, 
sempre adaptando às novas circunstâncias e condições de vida que atuavam. Porém tudo isso teve 
duas coisas em comum: o esforço muscular e o trabalho manual. Toda a economia até o início do 
século passado se baseou nisto e também limitou as possibilidades da arquitetura. Costa cita que 
fazendo uma análise dos inúmeros e admiráveis exemplo que nos ficaram, existem duas partes 
independentes: uma permanente e acima das considerações de ordem técnica; outra motivada por 
imposições da ultima, juntamente com as do meio social e físico. As técnicas manuais, seus 
segredos e minúcias eram transmitidas de pai a filho no engenho. 
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 Porém, com o surgimento da máquina – a grande indústria – a cadência do ritmo do passado 
foi perturbada, desencadeando a crise da arquitetura contemporânea. Costa fala que é normal que 
ela seja diferente das que precederam, mas isso não a impede de se guiar nos mesmos princípios e 
regras que elas têm de permanente.  

Uma nova realidade assim surgia no início do século XX, resultando daí novas formas de 
expressão, um novo horizonte na caminhada sem fim. A obra de arte adquire um rumo preciso e 
unânime: a pintura e a escultura se desintegram do conjunto arquitetônico.  

Assim tem sido, e ainda o será enquanto não atingirmos – se é que 
atingiremos – a um grau de evolução que nos permita ascensão normal e 
contínua – substituindo-se (para desespero dos bons quixotes) o “elevador” 
aos penosos arrancos da “escada” (COSTA, 1962, p.21). 

De todas as artes existentes, a arquitetura, devido a sua razão utilitária e social, é a única que 
não se pode permitir a uma individualidade total, a não ser de forma muito particular. Dadas as 
exigências de ordem social, técnica e plástica a que, necessariamente tem que seguir, as 
oportunidades de fuga são bastante restritas. 

 

[...] se, em determinadas épocas, certos arquitetos de gênio revelam-se aos 

contemporâneos desconcertantemente originais (Brunellesco no começo 

do século XV, atualmente, Le Corbusier), isto apenas significa que neles 

se concentram em um dado instante preciso – cristalizando-se de maneira 

clara e definitiva em suas obras – as possibilidades, até então sem rumo, 

de uma nova arquitetura. Daí não se infere que, tendo apenas talento, se 

possa repetir a façanha: a tarefa destes, como a nossa – que não temos 

nem um nem outro – limita-se em adaptá-la às imposições de uma 

realidade que sempre se transforma [...] (COSTA, 1962, p. 24). 

 

Lucio Costa compara a evolução da arquitetura com a evolução tecnológica dos carros, pois 
ambos trabalham com o conforto estético visual e aerodinâmico, térmico e acústico, ergonomia, a 
de utilização e tudo mais que cumpra as necessidades conforme a tecnologia evolui. O homem 
durante todo esse tempo veio dominando a técnica em ambos os lados. Então se ainda é difícil para 
alguns, aprender na arquitetura o verdadeiro sentido dessa transformação, é só analisarmos a 
evolução dos meios de transporte, os resultados magníficos que se chegou e mesmo assim não 
espanta tanto, pois estamos familiarizados com essa forma corriqueira de inovações nos dias atuais. 

 

2.2 A IMPLANTAÇÃO DO MODERNISMO NO BRASIL 

 A revolução artística que estava acontecendo no continente Europeu durante a década de 

1920, foi uma grande influência nos pensamentos do arquiteto Lucio Costa, que largou o Ecletismo 
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no final da década e começou a projetar com o estilo moderno. No início, por ele não haver clientes, 

desenhou diversas “casas sem dono”, croquis que muitas vezes não chegaram nem a ser construídos 

(GOMES, PEDROSO & BRAGA; 2008). 

Costa (1962) criticava os engenheiros e arquitetos americanos, pelo fato de que eles não 

valorizavam o próprio passado e não compreendiam do instante excepcional que estavam vivendo, 

ao contrário dos europeus, que os admiravam por sempre caminharem para o avanço, utilizando da 

melhor maneira as possibilidades dos materiais e da técnica fantástica que os americanos não 

souberam utilizar.  

No passado a função estrutural dos edifícios eram as paredes, que do alto até embaixo eram 

mais espessas até ancorarem no solo, dando suporte a todo o projeto. A nova técnica empregava 

uma ossatura independente, alterando todos os valores plásticos tradicionais, uma transformação 

radical de todos os antigos processos de construção. Uma revolução surgia com a nova técnica, 

criando uma nova hierarquia de construção, uma responsabilidade de arcar com os mesmos riscos e 

preocupações do passado. O novo sistema poderia ser tanto em concreto armado como metálica. No 

lugar das antigas paredes, o vidro entrava para fazer os fechamentos laterais dos edifícios, 

deixando-os translúcidos. Parede e suporte agora possuem funções diferentes, se diferenciando 

quanto ao material, espessura e aos fins. É este o segredo de toda a nova arquitetura. A chave do 

arquiteto moderno. Os “pilotis” soltos no espaço, de Le Corbusier. Conseguindo-se assim novos 

formatos plásticos, novas possibilidades e os famosos grandes vãos que embelezaram a arquitetura, 

sem contar a luminosidade dos panos de vidro (COSTA, 1962). 

 

[...] porquanto foi ela o trampolim que, de raciocínio em raciocínio trouxe às 

soluções atuais – e não apenas no que se relaciona à liberdade da planta, mas, 

ainda no que respeita à fachada, já agora denominada “livre”: pretendendo-se 

significar com essa expressão a nenhuma dependência ou relação dela a 

estrutura. [...] teve como consequência imediata transferir as colunatas – que 

sempre se perfilaram, muito solenes, do lado de fora – para o interior do 

edifício, deixando assim às fachadas (simples vedação) absoluta liberdade de 

tratamento: do fechamento total ao pano de vidro; [...] (COSTA, 1962, p.29). 

 

Após se decidir sobre a implantação do modernismo no Brasil e estudar as diferentes 

correntes mundo a fora, Lúcio Costa apresentou um pensamento diferenciado baseado em 

princípios corbusianos juntamente com estudos da arquitetura colonial no brasil. 
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O embasamento justificativo e legitimador formulado por Lucio Costa para a 
implantação da arquitetura moderna no Brasil foi norteado pela doutrina de 
Le Corbusier, que serviu de base ao discurso que buscava associar 
modernidade à tradição e ao vernáculo. O discurso de Lucio Costa em defesa 
da arquitetura moderna brasileira foi construído sobre o pensamento 
evolucionista, mas sua teoria nunca negou a continuidade com o passado e 
relacionava a produção moderna a uma tradição que, de fato, também fazia 
parte de seu propósito estabelecer (SLADE, 2007 p.47). 

 

2.3 DIREÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DE BELAS-ARTES 

No início dos anos 1930, após convite de Sr. Francisco Campos, Lúcio Costa assume a 

direção da Escola Nacional de Belas-Artes (ENBA) e consequentemente, influenciado no 

movimento modernista, propõe uma mudança radical não só na organização, mas em toda a 

orientação de ensino, tanto no curso de Arquitetura como nos de Pintura e Escultura. Para ele, o 

ensino que havia antes era falho, necessitando de uma mudança geral. Dr. Rodrigo Mello Franco 

declarou que a intenção do Governo era de justamente transformar o movimento político, cultural e 

artístico da vanguarda dos intelectuais, de acordo com as novas demandas da sociedade. 

(CORDEIRO, 2012) 

 Lúcio Costa, de acordo com Cordeiro (2012), durante sua rápida passagem como diretor na 

Escola Nacional de Belas-Artes (ENBA), entre dezembro de 1930 a setembro de 1931, teve como 

proposta de Reforma a implantação das disciplinas de Urbanismo e Paisagismo, incluindo a 

separação da Arquitetura das demais Belas Artes, dando identidade própria, que cuidasse dos 

impactos urbanos e das novas técnicas de construção. Inicialmente a ideia foi rejeitada, foi somente 

em 1946 que ela seria então implantada, com a fundação da Faculdade Nacional de Arquitetura da 

Universidade do Brasil (atual UFRJ).  

 

2.4 – CONSTRUÇÃO DA VILA MONLEVADE 

 A Vila de Monlevade, localizada próima a Sabará, Minas Gerais, objeto de concurso 

promovido pela Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira. 

 Devido ao terreno com aclividade acentuada, como eles haviam diferentes obras a realizar, 3 

pontos foram adotados com soluções possíveis de se atender. 

1 - Evitar os inconvenientes, difíceis sempre de remediar, dos delineamentos 

rígidos ou pouco maleáveis, procurando, pelo contrário, aquele delineamento 

que se apresentasse como mais elástico, tornando assim fácil a adaptação 

conveniente às particularidades topográficas locais; 
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2-  Reduzir ao mínimo estritamente necessário as despesas com movimentos 

de terra que, supérfluo se torna frisar, tanto poderiam encarecer o custo 

global da obra; 

3-  Prejudicar o menos possível a beleza natural do lugar a que se refere, 

muito a propósito, o programa (COSTA, 1962). 

 As vantagens então dos pontos é de trazer economia nos movimentos de terra, fundações, 

construção das paredes (externas e divisórias), armação da cobertura e melhor orientação. 

Compensando o gasto das armações de ferro, os poucos pilares e vigas necessários, graças ao 

aproveitamento dos sistemas de balanços, além da escada de desenho simples, com pisos soltos de 

concreto sem revestimento. Podemos notar também a presença do telhado estilo colonial, com 

telhas Eternit como na Figura 5 exemplificada no corte, característica de Lúcio Costa ao mesclar a 

arquitetura moderna com o estilo colonial brasileiro. 

 Fazendo uma análise das plantas, podemos notar a comunicação direta entre quartos e sala 

comum, com o intuído de evitar um “espaço perdido”. Solução chamada de ambientes integrados, e 

isso funciona graças a sala a qual se abrem tantas portas é de dimensão reduzida, sem contar por ser 

a única da casa, servindo tanto de sala de estar e jantar, comprometendo assim o conforto de certa 

forma, pela circulação obrigatória, ruídos de portas, etc. 
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                                  Figura 1                                                                                           Figura 2 
     Modelo de Planta Baixa A e B das casas da Vila                         Modelo de Planta Baixa A e B das casas da Vila                

  
Fonte: COSTA, 1962, p. 43, 44 

Além disso, outro requisito que seria adotado é o sistema construtivo padronizado por Le 

Corbusier e P. Jeanneret, um dos princípios fundamentais da arquitetura moderna, mais conhecido 

como os “pilotis”. O uso deste se dá em função de não necessitar de tantos movimentos de terra 

para implantar a obra, sem contar de que permite com que acima da laje tenha sistemas construtivos 

leves, econômicos e independentes da subestrutura, o que era uma das principais partes do 

anteprojeto. Costa (1962) fala que os pilotis também fazem com que mantenham (para todas as 

casas) uma orientação vantajosa e uniforme, pois havia poucos pontos de contato com o terreno. A 

área de circulação livre criada abaixo fornece também proteção do sol e da chuva, trazendo um 

espaço mais agradável, valorizando o imóvel. 
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                                                  Figura 3 e 4 Croqui de Lúcio Costa, casas sobre pilotis 

 

 
Fonte: COSTA, 1962, p. 45 

 

Figura 5 Corte e detalhes construtivos 

 
Fonte: COSTA, 1962, p. 46 
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2.5 -  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

 Trabalho elaborado com Oscar Niemeyer, Affonso Eduardo Reidy, Carlos Leão, Jorge 

Moreira e Ernani Vasconcellos, tendo Le Corbusier como consultor. Mais um projeto de extrema 

importância na história da arquitetura modernista brasileira, obra a qual foi objeto de estudo 

demorado e criterioso.  

Para atender a importância da obra, diversas propostas foram realizadas, destacando-se os 

que foram executados por Le Corbusier, arquiteto francês o qual teve grande importância no 

modernismo, e que estava no Brasil em 1936, a convite do Ministério da Educação e Cultura, 

apresentando dois anteprojetos, um na Av. Beira-Mar (Fig. 7) e outro no terreno escolhido, 

localizado na Esplanada do Castelo (Fig. 8). (COSTA, 1962) 

 

Os projetos de Le Corbusier serviram-nos de guia para a solução definitiva 

com a adoção do partido de bloco simples, por ele proposto, do qual as 

vantagens são evidentes quanto a orientação uniforme da salas e à 

simplicidade e clareza da disposição interna. Localizamos, porém, o bloco de 

forma diversa (COSTA, 1962 p. 57). 
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Figura 7                                                                                            Figura 8 

 
Fonte: COSTA, 1962, p.57 

 Porém, ao invés de mantê-lo no alinhamento da Av. Graça Aranha, de acordo com a 
proposta de Corbusier no segundo estudo (Fig. 8), Costa (1962) afirma que resolveram dispor o 
edifício centralizado no meio da quadra (Fig. 9), o qual apresentou vantagens em ponto de vista 
urbanístico, além de permitir a vista para a baía, objetivos que o ilustre arquiteto Le Corbusier 
apresentou como ponto de partida. (Fig. 7).  

 Além disso, abandonou-se as soluções usuais de circulação comum e a disposição das salas 
em alas duplas. Segundo Costa (1962), foi adotado uma solução nova, com vantagens nas 
circulações independentes para público e funcionários, com maior aproveitamento de área, assim 
como melhoria nas condições de ventilação e iluminação. (Fig. 10). 

 Além disso, o projeto contou com o “brise-soleil”, proposto por Le Corbusier para a Argélia. 
Um sistema que é responsável pelo controle de temperatura através de uma barreira que protege os 
raios solares de atingirem as aberturas como um todo. Com a inclinação do sol e a sua trajetória 
estudadas, Lucio Costa (1962) afirmou que seria preferível ser constituído por placas horizontais, 
pois da outra forma, verticais, perderia a visibilidade ao externo. 
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                            Figura 9                                                                                     Figura 10 

 

Fonte: COSTA, 1962, p. 58 

2.6 – PAVILHÃO DO BRASIL EM NOVA IORQUE (1938-1939) 

 Trabalho realizado por Lúcio Costa em parceria de Oscar Niemeyer destinado à Feira 
Mundial de Nova Iorque, realizada em 1939. 

As expressões formais excessivas em um pavilhão de exposições, deve-se, sobre tudo ser 
balanceada (ou até mesmo evitada). Logo, segundo Costa (1962), levando-se em consideração os 
reais motivos e objetivos da construção, os quais resumem-se em acolher o publico a fins artísticos. 
Este ato de acolhimento, pode ser construído através de formas mais puras, levando em 
consideração sempre a harmonia e equilíbrio. Tais características, são empregadas frequentemente 
na contemporaneidade. 
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Figura 11 Croqui de Oscar Niemeyer para o Pavilhão 

 
Fonte: COSTA, 1962, p. 95 

A adoção de um partido diferenciado para o Pavilhão francês destaca-se no espaço. 
Agregando formas vazadas que proporcionam a mescla de construção/espaço, que por sua vez trás 
consigo a espacialidade de aproveitamento da paisagem, junto a topografia, que expõe curvas 
suaves em contraposto a horizontalidade.  

 

 

3. METODOLOGIA 

O encaminhamento da pesquisa aborda uma prévia consulta de fontes bibliográficas, pois 

segundo Marconi e Lakatos (2003), a pesquisa bibliográfica abrange toda bibliografia tornada 

pública como “[...] jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses [...]”, tendo como objetivo 

final colocar o leitor em diante de todo o material teórico referente ao tema da pesquisa sobre 

determinado assunto. (MARCONI & LAKATOS, 2003, p. 183) 

 Não há como compreender os motivos e razões da arquitetura moderna sem entender como 

era feito antes. Para melhor entendimento do tema, buscou-se citar toda uma contextualização 

histórica associada com a visão do próprio arquiteto Lúcio Costa o qual é foco do tema.  

 

4. ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 Afirmou-se, após a reflexão, de que Lúcio Costa cumpriu seu papel em difundir a 

arquitetura moderna  no Brasil, de forma que fosse diferenciada e valorizasse o período colonial 

brasileiro. O fato de ter dirigido a Escola Nacional de Belas Artes e ter buscado aplicar um diferente 

modo de ensino, também foi de grande importância, sendo o primeiro a buscar falar sobre 
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Urbanismo e Paisagismo dentro da escola, acelerando o processo das mudanças para a transição 

para o movimento moderno. 

 Visto também tantos outros relatos de Lúcio, pode-se afirmar quanto a sua relevância para 

todo o pensamento modernista que começava no Brasil, mesmo que na época fosse tanto criticado 

por diversas pessoas, hoje é um dos nomes mais influentes e deixará para as gerações futuras muitos 

ensinamentos tanto sobre arquitetura, quanto história, urbanismo, artes e esculturas e os 

movimentos que influenciaram sua época. 

 Também podemos notar a participação de outros arquitetos ícones como Le Corbusier e 

Oscar Niemeyer em projetos como o edifício do Ministério da Educação e Cultura, que após 

diversas propostas foi que se conseguiu chegar a uma solução extraordinária. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Portanto, após revisadas diversas publicações de Lúcio Costa e analisando suas obras, 

podemos afirmar que ele foi realmente muito importante para a arquitetura, tendo grande influência 

principalmente no modernismo brasileiro, um ícone que representou mundialmente inclusive ao 

lado de um dos arquitetos mais importantes do Brasil, Oscar Niemeyer. Com as pesquisas 

bibliográficas foi que se pode ter um entendimento maior sobre como o movimento moderno 

chegou e foi disseminado principalmente por Costa, o qual escreveu diversos documentos, 

argumentando a sua opinião em relação a diversos assuntos que rondavam na revolução de 1930. 

 Podemos ver também que após a reforma de Lúcio Costa na Escola Nacional de Belas Artes, 

fez com que impulsionasse o modernismo no Brasil, influenciando na criação de um ensino muito 

mais completo na escola. 

 Vimos projetos de sucesso como o da Vila Monlevade, onde Lúcio mesclou o uso de pilotis, 

influenciado de Le Corbusier, fazendo a inserção de telhados coloniais, por exemplo, técnica que 

valorizada a história do Brasil e também criava uma identidade própria na arquitetura do país, de 

maneira que se atendesse as necessidades, houvesse economia e cumprisse todas suas funções. 
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