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RESUMO 
Este artigo objetiva analisar a importância do modernismo e dos arquitetos modernistas que avançaram a 

arquitetura nacional, abrangendo o contexto do movimento moderno e o cenário brasileiro da época, para melhor 
compreensão dos fatos e dos princípios renovadores que compuseram as obras arquitetônicas concebidas por estes 
profissionais. Fundamenta-se este na linha de pesquisa de autores como Lauro Calvalcanti, Aracy Amaral, Renato 
Fiore, Igor Fracalossi, Denise Ivamoro e Lucia Oliveira. Para isso apresenta-se a contextualização do período moderno 
para identificar seu estranhamento na época de 1920 a 1943, contextualização do Modernismo no Brasil, identificando 
as referências europeias e brasileiras. Explanando os arquitetos pioneiros e protagonistas do modernismo e apresentando 
as primeiras obras com características Modernistas no Brasil. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa abordou o início do período moderno, realizada pela vinda dos arquitetos 

europeus para o Brasil. Justificou-se o presente trabalho devido ser um dos períodos mais 

importantes no Brasil, pois houve inovações na arquitetura, como início de um processo afirma a 

identidade de nossa cultura e representando novas possibilidades técnicas. 

O problema da pesquisa, com que contexto se deparou o modernismo no Brasil no período 

1920 à 1943? 

Intencionando a resposta ao problema da pesquisa, foi elaborado a seguinte hipótese, na 

década de 20 chegaram os arquitetos europeus que iniciaram a implantação do modernismo no 
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Brasil, no decorrer dessa inserção a arquitetura brasileira se deparou inicialmente com o 

estranhamento e a aceitação. 

Elaborando-se como objetivo geral, o contexto histórico do início do modernismo no Brasil, 

as primeiras obras executadas e os arquitetos pioneiros de relevância para a implantação do 

movimento no país.  

 Para o entendimento desse objetivo, foram formulados os seguintes objetivos específicos, 

contextualizar o período moderno para identificar seu estranhamento na época de 1920 a 1930; 

Contextualizar o Modernismo no Brasil identificando as referências europeias e brasileiras; 

Apresentar os arquitetos pioneiros e protagonistas do modernismo e Apresentar as primeiras obras 

com características Modernistas no Brasil. 

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA. 

 

2.1 CONTEXTO HISTÓRICO na década de 20. 

 

 De acordo com Oliveira (2001), os europeus que visitavam o Brasil, eram a maioria 

estudiosos e cientistas que vieram conhecer os trópicos, foram eles os principais responsáveis pela 

construção do país, conhecidos como “naturalistas”.  

Os primeiras concepções sobre moderno ocorreram durante o Renascimento, principalmente 

na Itália, na passagem do século XIX para o XX, a modernidade transformou em um evento cultural 

e econômico, destacando-se no período das duas Guerras Mundiais. (MINDLIN, 2000) 

No Brasil, Cavalcanti (2006) diz que diferentemente da República Velha, bibliotecas e 

palácios, restrito a teatros, estavam estabelecendo mercado de obras públicas, no Rio de Janeiro a 

prefeitura convidou o urbanista Alfred Agache para fazer o plano da cidade. O autor ressalta que os 

modernistas conseguiram impor suas ideias e conduzir suas correntes para o estilo, o mesmo autor 

afirma que no século XX, a rixa pela construção é a parte mais trabalhosa para um arquiteto, que 

colocam regras para seu funcionalismo, a prefeitura carioca cedeu licença para edificar para os 

pedreiros portugueses, sob o título de arquiteto-construtor, em 1890, foi inventado no Rio de 

Janeiro o setor de Censura de Fachadas, que exercia o controle estético das novas edificações, 
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exemplo disso foi posteriormente a criação em São Paulo a primeira casa moderna no Brasil, feita 

para aprovação da prefeitura, nos anos 1930 foram abolidos os setores de censura de fachadas nas 

duas cidades, momento no qual os acadêmicos continham o campo de arquitetura.  

Ribeiro (1997), afirma que no século XX, a vanguarda é uma função possível da 

modernidade e conceito dúbio de origem topológica e militar, termo apropriado por artistas que 

existiram entre as Guerras do século XX, para apelidar os movimentos artísticos modernos que 

acompanharam as utopias revolucionárias nos múltiplos países europeus, as vanguardas artísticas 

possuíam características de caráter militar, revolucionário e utópico, crendo que a arte tem a missão 

de estabelecer um novo homem e um novo mundo e uma nova ordem social, rompendo a distância 

entre a arte e a vida. O autor afirma também que o modernismo é um conceito espaçoso que 

engloba a vanguarda, contudo a vanguarda deve ser pensada dentro do conjunto de uma sociedade 

moderna, inserida no contexto de modernização cultural, política e econômica.  

Segundo Mindlin (2000), no Brasil, a mudança da monarquia para a República, estreada em 

1889, só se completou nos anos 30, período em que o mundo rural passou a ser urbano, passou da 

economia agraria para a industrial e do antiquado para o moderno, as manifestações culturais e 

intelectuais foram intensas, os anos 20 e 30 divulgaram o sentido de renovação artística, política e 

social,  a partir de 1930, a preeminência acadêmica passou a ser contestada, com exposições de 

Lasar Segall e Anita Malfatti, manifestada na Semana de Arte Moderna em 22.  

De acordo com Simioni (2013), o estopim do movimento modernista foi em 1922 na cidade 

de São Paulo, a semana da Arte Moderna, realizada no Teatro Municipal de São Paulo, é 

considerado um divisor de águas na história da arte brasileira, esse entendimento do modernismo 

como movimento predominantemente paulista foi reafirmada em estudos publicados na década de 

1970. 

Foi palco de intensas mudanças no cenário cultural brasileira, as influências externas, da 

Europa por exemplo e as internas foram geradas pelas mudanças políticas e econômicas do início 

do século. (OLIVEIRA, 2012) 

Segundo Simioni (2013), à apresentação de Anita Malfatti, provocou confrontos devido 

Monteiro Lobato criticar severamente suas obras, considerava suas obras deformidades de mau 

gosto, gerando reações de jovens como Oswald de Andrade, Menotti del Picchia e Emiliano Di 

Cavalcanti. 
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Oliveira (2012), afirma que as críticas de Lobato à arte de Anita Malfatti, podem ter afetado 

a pintora, mas não as intenções de renovação cultural, o que Lobato alcançou foi se afastar do 

modernismo, Mário de Andrade difundiu sua Pauliceia Desvairada, representação da realidade de 

São Paulo no início do século, a São Paulo que se decompunha no maior centro agroindustrial do 

Brasil, dando também um pé inicial a Semana de Arte Moderna, em linhas gerais, os modernistas 

alvitraram a reconstrução da cultura brasileira por meio da valorização de elementos nacionais 

partindo de uma revisão crítica do passado nacional, abolindo os recalques da colonização. 

Mindlin (2000), diz em seu livro que a vida dos jovens arquitetos estava ligada com a vida 

dos jovens intelectuais como Carlos Drummond de Andrade, Mário de Andrade e Gilberto Freyre, 

tentaram modificar o pais colocando em prática as ideias vanguardistas alastradas na década 

anterior.  

O movimento modernista no Brasil, ao lado com a arquitetura mundial, fez com que a 

liberdade formal abreviasse a percepção de esgotamento do raciona, funcionalismo. O Brasil 

produziu como exemplo grandes arquitetos da história, Oscar Niemeyer, Lúcio Costa Affonso 

Reidy, Sérgio Bernardes, Vilanova Artigas, Rino Levi e Lina Bobardi, e outros vindo de fora que 

para inserir o modernismo, como Gregori Warchavchik que fez a primeira casa modernista no 

Brasil, na cidade de São Paulo e Le Corbusier. (MINDLIN, 2000) 

 

2.1.1 Primeira casa modernista no Brasil - Casa da rua Santa Cruz (1927-1928). 

 

De acordo com Fiore (1990), Gregori Warchavchik, nasceu em 2 de abril de 1896, em Odessa 

Ucrânia, onde começou os estudos de arquitetura.  

  Warchavchik, veio para o Brasil como imigrante, aguçado pelas intensas transformações 

geopolíticas e culturais por que passava o mundo ocidental no início do século XX. (INVAMOTO, 

2012) 

A principal particularidade dos trabalhos do arquiteto, procede do seu pioneirismo na 

introdução de uma linguagem arquitetônica moderna na obra inaugural, sua residência situada na 

Rua Santa Cruz, em São Paulo, após adquirir escritório próprio edificou a casa, no bairro da Vila 
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Mariana em 1927. (RAMOS. GHIRARDELLO, 2016). De acordo com Invamoto (2012), o 

arquiteto casou-se com Mina, permitindo o arquiteto a inserir-se no mundo dos endinheirados de 

São Paulo, sua primeira obra foi a casa para a família Klabin, projetada em 1927 e edificada em 

1928, em terreno herdado por Mina da gleba da Vila Mariana.  

A casa, segundo Ramos e Ghirardello (2016), tinha características construtivas iniciais, 

baseadas na conciliação espacial de planos e sobreposições, que conservar-se no futuro, os projetos 

do arquiteto Gregori, tinham linhas retas e limpas, janelas de canto, terraços e platibandas de 

cobertura, que se tornaram elementos de identificação do arquiteto.  

A obra é deposta de ornamentação para obter aprovação da prefeitura e composta por 

volumes prismáticos brancos, Warchavchik, revelou para o secretário do CIAM, que encarou 

dificuldades no decorrer da edificação, desde a aprovação até mesmo o alto preço dos materiais 

como cimento e vidro, o jardim foi projetado por sua esposa Mina Klabin que empregou espécies 

tropicais. (FRACALOSSI, 2013) 

 

Imagem 01: Primeira Casa Modernista do Brasil 

 

Fonte: Archdaily 

 

 



 

 

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

 

Na visão de Cavalcanti (2006), uma análise do campo arquitetônico nacional não pode ser 

feita sem estar vinculada ao internacional, especialmente, ao francês, isso se deu, devido à ausência 

de oportunidades no mercado estatal europeu para criadores de novas formas, devido aos campos 

arquitetônicos nacionais já constituídos e hegemonicamente dominados pelas escolas mais 

tradicionais nas poucas construções efetuadas durante a crise, o que fez com que arquitetos como 

Donat Agache, Le Corbusier e o italiano Marcello Piacentini se interessassem em agir no nascente 

mercado estatal brasileiro.  

O mesmo autor acrescenta que o momento de origem de formas novas coincide, no Brasil, 

com princípios de concepção do campo arquitetônico, já que os arquitetos modernos conseguem 

constituir um discurso sobre a construção que atribuem aos seus pares, a setores intelectuais 

responsáveis pela política cultural do governo e, com o reconhecimento internacional, a setores 

mais abertos da sociedade brasileira. (CAVALCANTI, 2006) 

 

2.2 CONTEXTO HISTÓRICO, na década de 30. 

 

Esse processo de modificação que se iniciou com uma revolução estética abanca com a 

consultoria de Le Corbusier no prédio do Ministério da Educação e Saúde (1936), é difundida 

através de ações da Política da Boa Vizinhança (1940-45), chega á maioridade por andamento do 

projeto da Pampulha (1942-43) e atinge seu auge na construção de Brasília (1956-60), fechando o 

ciclo que se convencionou chamar de Alto Modernismo na arquitetura brasileira. (CAVALCANTI, 

2006) 

Cavalcanti (2006) afirma que, a arquitetura moderna brasileira se forma, diferente do que 

ocorreu na Europa, o local de origem do movimento, por meio de encomendas estatais, o Brasil 

atravessava, na década de 1930, um andamento de certa potência econômica, notabilizando-se um 

esforço governamental na definição de sua modernização, o governo de Vargas almejava imprimir 

sua marca nas formas da capital federal, e elege como uma de suas preferências a construção de 

palácios para abrigar ministérios e órgãos públicos da nova administração, Lucio Costa, Oscar 

Niemeyer, Carlos Leao, Affonso Eduardo Reidy, Jorge Moreira e Ernani Vasconcellos 

desenvolviam o grupo que constrói, com Le Corbusier, a sede do MES (Ministério da Educação e 

Saúde), referência e divisor de águas da revolução moderna na construção, o autor afirma que Lucio 
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Costa, Oscar Niemeyer e Carlos Leao constituem, com outro moderno, José de Souza Reis, o 

núcleo inicial de arquitetos do Sphan. Costa, Reidy e Vasconcellos são encarregados pelos 

principais projetos e textos a respeito de moradias popular no Brasil.  

Segundo Cavalcanti (2006) os arquitetos modernos brasileiros invadem a posição de 

dominantes graças a múltiplos movimentos que confirmam a sua superioridade em face dos 

competidores acadêmicos e neocoloniais nas duas extremidades do campo: a popular e a erudita, a 

abolição de ornatos, a estrutura aparente, a planta “livre”, a ideia de protótipo e a probabilidade de 

reprodução industrial, muito mais que opções formais, eram oferecidas como justificativas éticas do 

movimento moderno, não só as casas do rico e do pobre seriam igualmente despojadas, como 

haveria possibilidade de, com esse despojamento, gerar casas operárias em larga escala, gostar ou 

não das formas modernas deixa de ser uma orientação estilística para se virar uma necessidade 

política e social, como enfatizava “corbusianamente” Lucio Costa. O autor relata ainda que os 

arquitetos modernos, não imunes de certo determinismo espacial e etnocentrismo, esperavam, com 

seus projetos, instruíssem os mais pobres ensinando os modos adequados de morar.  

Os arquitetos modernos, no pólo erudito, alcançam grandeza especial em relação à 

competência de criar monumentos, sejam eles destinados ao futuro, sejam nomeados do passado, 

essa é a distinção própria e específica do modernismo arquitetônico brasileiro, capaz de explicar a 

extensão de sua vitória como influentes do campo, deve-se aqui, portanto, relativizar a 

historiografia vivente, que relata a construção do MES como o exclusivo marco inicial do 

movimento moderno, resultante do bom convívio com o aparelho cultural estatal, a ocupação de 

postos no Sphan. Dominantes nesse pólo, Lucio Costa e equipe deliberam o que deve ser 

sacralizado, o que deve permanecer para a posteridade e o que pode ser demolido. Como exemplo, 

o aspecto da cidade do Rio de Janeiro, passou pela prancheta de Costa tanto no que se refere ao 

centro antigo – no qual exemplares do estilo eclético, de autoria dos acadêmicos de belas-artes, 

foram em sua maioria abolidos, tendo sido dada permissão para demoli-los – quanto no que toca ao 

plano-piloto da Barra da Tijuca, originalmente projetado de acordo com os preceitos do urbanismo 

ortodoxo moderno (vias expressas, gramados entre os prédios, setores separados por destinação de 

uso etc.) (CAVALCANTI, 2006) 

 Na visão do mesmo autor, Costa e Niemeyer, o primeiro como urbanista e diretor de 

arquitetura e história do Sphan e o segundo como arquiteto de grandes projetos, principalmente na 

espera pública, conferiu-lhes largo domínio no campo arquitetônico brasileiro. Dessa forma os 

arquitetos modernos brasileiros conseguiram realizar o sonho de todo revolucionário: o controle dos 
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pólos eruditos e populares, além do reconhecimento de sua sabedoria sobre o passado e o futuro. 

(CAVALCANTI, 2006) 

Luccas (2005) alega que Lucio Costa possuía pensamento intelectual e político, propondo 

uma arquitetura moderna brasileira sob a unidade da teoria de uma expressão nativa, a qual logo 

mostrou-se mais ampla e complexa do que ele supunha; estabelecendo um constructo teórico que 

buscava dar sustentação à produção exótica, aos olhos estrangeiros, da escola carioca rumo ao êxito 

internacional. 

Cavalcanti (2006) relata que longe ainda da “unanimidade modernista” de Brasília no final 

dos anos 30 e início dos 40, os arquitetos disputavam com os simpatizantes das correntes 

neocolonial e acadêmica o privilégio de serem escolhidos pelo governo para efetuar as construções 

de seus ministérios e repartições. A seleção de formas arquitetônicas concretas que simbolizassem 

no Rio de Janeiro, então capital federal, o estilo e a face pública de um Estado que se queria “novo” 

envolveu disputas, explicitações de diferenças e conquistas de aliados em domínios não-

arquitetônicos, além da mobilização da opinião pública, por meio dos jornais, por ocasião dos 

concursos para a edificação dos ministérios da Fazenda, Trabalho e Educação e Saúde. À exceção 

do prédio do MES, considerado marco canônico da arquitetura moderna e, como tal, 

exaustivamente louvado, as outras duas sedes ministeriais permaneciam pouco estudadas. A análise 

comparativa dos estilos dos três edifícios, associada ao exame das disputas para suas realizações, 

possibilita um entendimento contextual da época e da própria produção moderna. 

Desde a década de 40, os arquitetos modernos conquistaram a posição de dominantes, 

pondera Cavalcanti (2006) ao vencerem o debate com seus oponentes neocoloniais e acadêmicos 

nas seguintes frentes: a construção de monumentos estatais para o Estado Novo, a instauração de 

um Serviço de Patrimônio responsável pela constituição de um capital simbólico nacional, com a 

seleção e a guarda das obras consideradas monumentos nacionais e, finalmente, a proposição de 

projetos de moradias econômicas, para a implantação, no país, de uma política de habitação 

popular. As duas outras bases do tripé de implantação e domínio do campo arquitetônico, por parte 

dos arquitetos modernos, são a participação em concursos e encomendas do Estado para a 

construção dos monumentos que formarão a face futura da nação que se queria constituir e os 

princípios e normas de atuação desse grupo quando nomeado, em 1937, para fundar e dirigir o 

Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Sphan).  

Com a dominância dos arquitetos modernos, foi difundido os seus modelos construtivos. O 

mais renomado arquiteto brasileiro, Niemeyer, criador, com Lucio Costa, de Brasília (obra 
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construída com a totalidade de seus edifícios em tal estilo), é o autor de projetos monumentais para 

as mais variadas administrações federais, estaduais e municipais, da década de 1940 até nossos dias. 

(CAVALCANTI, 2006)   

 

2.2.1 O ministério da educação e saúde. 

 

 Conduzido por Gustavo Capanema, o Ministério da Educação e Saúde, preocupava-se com a 

educação e principalmente com a formação de um novo homem. Se destina a compor, preparar e 

afeiçoar o homem do Brasil. Era preciso aumentar o nível das camadas populares, sendo necessário 

para isso “desenvolver a alta cultura do país, sua arte, sua música, suas letras”. (CAVALCANTI, 

2006) 

 De acordo com Cavalcanti (2006), a sede do Mês, além de agrupar todos os órgãos sob sua 

direção, deveria simbolizar o esforço renovador, dando formas a uma ação voltada para o futuro do 

Brasil. É obtido, da prefeitura, um terreno ocupando quarteirão inteiro na Esplanada do Castelo, 

compreendido entre as ruas Graça Aranha, Araújo Porto Alegre, Imprensa e Pedro Lessa. Em abril 

de 1935, promove-se um concurso de anteprojetos arquitetônicos.  

 

Imagem 02: Obra vencedora, primeira colocada. 

 

 

Fonte: CAVALCANTI, 2006. 
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Imagem 03: Croqui original antes de Le Corbusier 

 

 

Fonte: CAVALCANTI, 2006. 

 

 

 

 

 

Imagem04: Ministério da Educação e saúde.  

 

Fonte: Vitruvius 
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Segundo Cavalcanti (2006), Archimedes Memória era docente de grandes composições e 

diretor da Enba. O seu projeto “marajoara”, vencedor, não obteve pareceres muito calorosos 

daqueles que o apoiaram para a primeira colocação; sofre, por outro lado, críticas severas de 

Batalha, o representante do Instituto Central dos Arquitetos, que afirma parecer ele muito mais um 

pavilhão de exposições do que um ministério. O segundo declive de reação dos modernos à 

desclassificação, certamente mais efetivo do que o artigo em revista de circulação restrita, deu-se 

junto ao gabinete do ministro, em cuja equipe encontravam-se os mais fortes aliados: Carlos 

Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Rodrigo Melo Franco de Andrade e Mário de Andrade. 

Capanema estava bastante descontente com as formas que a sede de seu ministério assumiria, caso 

realizado o projeto de memória. Nada mais contrário a seu desejo de “tradução” arquitetônica de 

uma ação voltada para o futuro e a formação do novo homem brasileiro do que uma sede mesclando 

estilo neoclássico e elementos decorativos alusivos a uma fictícia civilização marajoara que haveria 

existido durante a Antiguidade, na região norte do Brasil. Em janeiro de 1936, foram pagos os 

prêmios aos projetos vencedores, ao mesmo tempo que, em sigilo, resolve o ministro buscar outras 

soluções para a sede do Mês.  

 Em 11 de fevereiro, Cavalcanti (2006) apresenta que, Capanema exibe em carta ao 

presidente Vargas, sua insatisfação com os planos selecionados pelo concurso, e solicita a 

autorização para contratar Lucio Costa e equipe. O arquiteto avalia que três outros projetos, além do 

seu, mereciam ser considerados com características modernas: os de Carlos Leão, Affonso Reidy e 

Jorge Moreira. Propõe a formação de uma equipe, pois o trabalho em equipe poderia resultar em um 

projeto melhor e mais significativo do que aquele realizado individualmente. Foi constituída então, 

a equipe integrada por Affonso Eduardo Reidy, Carlos Leão, Jorge Moreira, Ernani Vasconcelos e 

Oscar Niemeyer. O autor também afirma que o modernismo na arquitetura brasileira foi, sobretudo, 

uma reinterpretação das ideias de Le Corbusier e, em menor medida, daquelas de Walter Gropius. 

 Pontos em comum entre Le Corbusier e Gropius é e ruptura que o modernismo traz do 

passado. Para o arquiteto brasileiro e seu grupo, o apoio do mestre europeu era fundamental no 

sentido de legitimar sua atuação junto ao ministro Capanema e, com isso, assegurar a autoria das 

obras da sede do MÊS e da cidade universitária na disputa com os acadêmicos e neocoloniais. 

(CAVALCANTI, 2006) 

 De acordo com Costa, conforme Cavalcanti (2006), “o maior legado de Le Corbusier foi o 

próprio Oscar Niemeyer”. Oscar Niemeyer tocado pelo gênio do mestre, vê despertar a sua própria 

genialidade na condução do projeto da sede do Mês, origem da arquitetura moderna brasileira. 
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2.2.2 Conjunto da Pampulha. 

 

  De acordo com Romullo Baratto (2016), o conjunto da Pampulha é  formado pela Igreja de 

São Francisco de Assis, a Casa de Baile, o Iate Tênis Clube, o Museu de Arte da Pampulha (antes 

Cassino), a residência de Juscelino Kubitschek, o espelho d'água e a orla da Lagoa no trecho que os 

articula, o conjunto foi tombado pelo Iphan em 1997, sendo a igreja, incluindo suas obras de arte, 

tombada em 1947, como o primeiro monumento moderno a receber proteção federal no País. 

 Segundo o site da web ArchDaily (2016), o Conjunto Moderno da Pampulha foi declarado 

Patrimônio Mundial da Humanidade, durante a 40ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial da 

Unesco, realizada entre os dias 15 e 17 de julho, no Centro de Convenções de Istambul, na Turquia. 

A indicação da Pampulha foi ratificada pelos 21 países integrantes do Comitê, por consenso.  

  Souza (2012), relata que a Igreja de São Francisco de Assis, projetada pelo renomado 

arquiteto Oscar Niemeyer e inaugurada em 1943, é parte do projeto arquitetônico 

da Pampulha encomendado pelo prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek. Este conjunto é 

um marco da arquitetura moderna no Brasil e no mundo, abrigando vários ícones do modernismo 

brasileiro. Além disso, as placas de trânsito que apontam o caminho para Belo Horizonte, aparece 

na forma da Igreja, que acabou como o símbolo da cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Figura (05)  Igreja de São Francisco de Assis 
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                         Fonte: ArchDaily 

 

Baratto (2016), declara que o edifício do Cassino foi um marco na arquitetura modernista 

mundial, sendo inaugurado em 1942. Construído para compor o conjunto arquitetônico da 

Pampulha, o prédio foi projetado por Oscar Niemeyer a pedido do então prefeito de Belo Horizonte, 

Juscelino Kubitschek. O uso do edifício como Cassino foi interrompido em 1946, quando foram 

proibidos os jogos de azar no Brasil. Ficou sem uso até 1957, quando foi criado o Museu de Arte 

de Belo Horizonte, atual Museu de Arte da Pampulha. Embora a edificação tenha passado por uma 

série de reformas para adaptação como Museu (1957-1959, 1984, 1995-1996, e 2005), ainda são 

necessárias adaptações de uso e restauro dos elementos arquitetônicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Figura (06): Museu de Arte /Pampulha 
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             Fonte: Archdaily. 

 

 

 Nobre (2015), descreve que olhando para a Casa do Baile não é de todo fundamental referir 

o nome do autor, pois ele por si próprio emana o seu jeito de fazer arquitetura. A curva é algo que 

lhe é natural, mas é na forma como se integra e funde com a paisagem que afirmamos 

determinantemente a identidade do autor. Implantada numa ilha artificial junto à também artificial 

lagoa da Pampulha em Belo horizonte (criada para o efeito) a casa foi ligada à avenida Otacílio 

Negrão de Lima por uma ponte de concreto de cerca de 11 metros. De facto, o concreto é um 

material muito presente não só neste projecto mas em todo o conjunto de Pampulha. 

 Nobre (2015), ainda explana a origem deste projeto tem nele associada uma tendência social 

de grande impacto por todo o mundo entre os anos de 1900 e 1945 denominada ‘Belle Époque’ ou 

‘Anos Dourados’. Esta tendência é intimamente relacionada com uma cultura boêmia assente em 

padrões de ostentação e luxo. Oriunda da Europa, é marcada por construções com padrões fora do 

comum e jogos entre materiais pouco convencionais. No Brasil o impacto foi mais tardio devido à 

falta de instalações que albergassem atividades tão especificas como dança, jogo, casinos, entre 

outros. 



 

 

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

Figura (07): Casa da pampulha.     

 

Fonte: ArchDaily 

 

3. METODOLOGIA 

 

Neste trabalho, as perspectivas metodológicas, de caráter exploratório, foram compostas por 

referências bibliográficas disponibilizadas em livros, teses, artigos científicos e materiais online. 

(RUIZ, 2002). 

 Segundo Gil (1999): “A pesquisa exploratória visa proporcionar maior familiaridade com o 

problema com vista a torna-la explicita ou construir hipóteses. ” 

No entender de FONSECA (2002):  

 

 A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências 

teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como 

livros, artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico 

inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador 

conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Existem, porém, pesquisas 

científicas que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, procurando 

referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher informações ou 

conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a 

resposta.  (FONSECA, 2002) 
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4. ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 

O Brasil se depara, na década de 20, com a Semana de Arte Moderna de 1922, em que os 

artistas e a população em geral começam a ter conflitos de ideias, mas também uma liberdade de 

expressão. Nota-se nesse período o início de uma modernização de conduta de ideais, princípios e 

arte. Já ocorrendo o modernismo na Europa nessa época – local de origem do movimento – vem 

para o Brasil alguns arquitetos estrangeiros. É o caso do arquiteto Gregory Warchavichik, que 

constrói sua primeira casa modernista em São Paulo. Eis que surge o primeiro projeto moderno no 

Brasil em 1927. 

 No entanto, nesse momento, ainda há um estranhamento quanto a importância do arquiteto 

na construção e uma disputa entre arquitetos, acadêmicos e neocoloniais. Por mais que comece a 

existir algumas outras casas populares modernistas, esse estilo ainda não está enraizado. Só na 

década de 30, então, com a construção de obras estatais, como o Ministério da Educação e Saúde 

pelos arquitetos brasileiros Lucio Costa Lucio Costa, Oscar Niemeyer, Carlos Leão, Affonso 

Eduardo Reidy, Jorge Moreira e Ernani Vasconcellos é que o modernismo começa a se tornar 

dominante no país. A influência corbusiana perante esse grupo de arquitetos foi importante para o 

solavanco desse movimento, visto que o mesmo pregava a ruptura total com as ligações do passado.  

 Com o projeto do Conjunto da Pampulha em 1943 por Niemeyer, os arquitetos modernos 

tornam-se dominantes e conseguem difundir seus modelos construtivos, ocorrendo o surgimento de 

uma linguagem nacional. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A arquitetura erudita brasileira, atravessou um período de extraordinários acontecimentos 

que se desencadearam alicerçados pela influência modernista europeia. Este modernismo se apoiava 

em conceitos identificados com mudanças sociais, conquistas tecnológicas e com a vontade estética 

emergente. Entretanto, as inovações transladas do contexto europeu ao contexto brasileiro 

suscitaram novas respostas, dadas as particularidades de nossa cultura e dos acontecimentos 

políticos, econômicos e sociais do momento.  

Foi a partir de obras como: O ministério da Educação e da Saúde e o conjunto da Pampulha, 

projetados por arquitetos como: Lucio Costa, Oscar Niemeyer, Carlos Leao, Affonso Eduardo 
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Reidy, Jorge Moreira e Ernani Vasconcellos, que a arquitetura exibe de modo concreto em nossas 

cidades a produção de uma estética dominante, ou aquela por ela selecionada apenas para a 

valorização simbólica de sua dominação. 
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