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RESUMO
Fazer uma análise da influência das obras e o modelo de projetar do arquiteto Sérgio Bernardes, sua
excentricidade e modo como à cultura afetava seus projetos. Variando entre uma arquitetura de referências high tech ao
regionalismo das vanguardas cariocas.
A busca por uma visualização mais clara do cenário da arquitetura no século XX, além de entender o motivo
pela qual a cultura afetava o pensamento do arquiteto Sérgio Bernardes, atende de maneira excepcional como ele
vivenciava a arquitetura. De modo a trazer ao leitor um entendimento sobre como o modernismo criou raízes firmes
para o processo evolutivo da arquitetura brasileira.
Permitindo trazer um panorama da arquitetura brasileira correndo por fora dos holofotes dos arquitetos mais
famosos, procurando mostrar mais tecnologia nas suas obras.
Além de proporcionar um esclarecimento sobre o modo criativo e o conceito de análise de pensamento do
arquiteto, ações de um ponto de vista inventivo e único.
PALAVRAS-CHAVE: Excentricidade. Cultura. Arquiteto. High Tech. Modernismo.

ABSTRACT
Making an analysis of influence of the works and the model design architect Sergio Bernardes, your eccentricity
and how mode, culture affected its projects. Ranging between a architecture references to tech regionalism of Rio
vanguards.
The search for a preview more clear architecture scenery in the twentieth century, in addition to the reason for
understand.
What culture affected thought architect Sergio Bernardes, meets exceptional way he was experiencing the
architecture. To bring the mode hum understanding about reader as modernism created firm roots paragraph the
evolutionary process of brazilian architecture.
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Allowing bring hum panorama of brazilian architecture in running out of the spotlight of architects famous more,
searching show more technology in your works.
In addition to providing clarification hum about creative style and the architect of thought analysis concept, um
shares point inventive and single view.
KEYWORDS: Eccentricity. Culture. Architect. High Tech. Modernism.

1. INTRODUÇÃO

Faz- se um novo olhar do ponto de vista excêntrico, porém social de um arquiteto que nasce
na expansividade do movimento moderno no Brasil, e de forma paralela traz um convidativo,
entretanto utópico modelo de pensar sobre a arquitetura, fazendo uma reanálise de um contexto
recém-construído, e oferecendo toda a dedicação para formar uma arquitetura considerada peculiar
do ponto de vista dos críticos em uma arquitetura inclusiva, fazendo-os pensar em não apenas
contemplar formas, mas viver a arquitetura, de certo modo um tanto quanto fugitivo da
comercialização que havia iniciado na arquitetura moderna, para o caráter mais acalorado de um
movimento ainda em estado de expansão. (LUCCAS, 2006)
O arquiteto Sergio Bernardes traz um contorno, uma reviravolta no pensamento moderno da
época e busca fazer sua própria arquitetura, afim de oferecer conceitos, de deixar claro de ponta a
ponta de seus projetos o quão grande é o detalhe de vivência de uma obra, buscando nos mínimos
detalhes proporcionar vida ao espetáculo chamado arquitetura moderna. (FRACALOSSI, 2011)

2. MODERNISMO NO BRASIL

A arquitetura moderna brasileira contrariou uma das utopias perseguidas com fervor
pelas vanguardas construtivas: o ideal de a-territorialidade e a-historicidade que supostamente teria
originado um Estilo Internacional, assim aplicou-se no inicio talvez algo fora de realidade, um
choque cultural, uma sequencia anônima de um novo movimento dentro das artes e da arquitetura,
que com o tempo foi abrangendo mais áreas a fim de inserir com veemência um novo ponto de
partida para o pensamento evolucionista sobre o modernismo. (UFGRS, 2004)

2

Anais do 14º Encontro Científico Cultural Interinstitucional – 2016
ISSN 1980-7406

Fonte: https://bibliobelas.wordpress.com/2012/02/13/semana-de-arte-moderna-de-1922-90-anos-artigo-e-documentario/

A gestação da arquitetura moderna brasileira ocorreria nesse ambiente, perseguindo a
consolidação de uma ambicionada identidade cultural nacional que montava daquele período de
efervescência intelectual no qual os paulistanos tomavam a vanguarda através da Semana de Arte
Moderna de 1922,. Embora não ter sido em aceita pelo público naquela época, a Semana da arte
moderna proporcionou três perspectivas essenciais para o desenvolvimento do movimento moderno
brasileiro: um tom polêmico e depreendido, uma busca por criar uma identidade nacional, e um
desejo por liberação. Durante o período o país passou pela industrialização e por período de grande
ufanismo, o que levou a busca pela arte não apenas nos quadros. (FRACALOSSI, 2011).
Contagiado pelo clima nacionalista, Lucio Costa associava-se ao pensamento intelectual e
político presente, propondo uma arquitetura moderna brasileira sob a unidade da teoria de uma
expressão nativa, a qual logo se mostrou mais ampla e complexa do que ele supunha estabelecendo
gradualmente que buscava dar sustentação à produção exótica aos olhos estrangeiros da escola
carioca rumo ao êxito internacional. (UFGRS, 2004).
Esse modelo bem sucedido tornou-se o ditado hegemônico para toda a produção brasileira, a
partir dos resultados colhidos. Um modelo de inspiração regional que tomou para si a tarefa de
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representar a expressão nacional legítima, pré-requisito obrigatório para que uma arquitetura
pudesse ser considerada verdadeira no País. Fator responsável pelo inexpressivo destaque dedicado
à produção significativa ocorrida em São Paulo nos anos 50, resultante de diversas convergências
distintas, reduzidas abaixo de um rótulo ou até mesmo discriminada por conta do suposto teor
comercial que apresentaria, tudo que não se engajava como expressão cultural genuína passava a ser
visto como mero produto comercial. (REVISTA FUNDAMENTOS, 1951).

Fonte: http://www.pitoresco.com/art_data/semana/

2.1 A ESCOLA CARIOCA

A arquitetura moderna produzida no Rio de Janeiro desenvolveu características próprias
gradualmente, merecendo ser qualificada como escola carioca. Depuradas da tradição, as formas
semânticas nativistas foram parcialmente responsáveis pela particularização daquela arquitetura
frente às demais produções brasileiras, um contexto de criação de uma arquitetura de difusão, que
após a semana de arte moderna acaba sendo trazendo dúvidas ao estilo que no inicio deixou uma
inquietude cultural, aliás, a arquitetura produzida na tornava-se um referencial a ser seguido nas
demais capitais, e no Rio de Janeiro não poderia se diferente. Menos literal, o “livre-formismo”
4
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introduzido por Niemeyer era outro vetor responsável pela “extroversão e sensualidade” próprias
daquela escola. (LUCCAS, 2006).
Apesar da assimetria crescente, a arquitetura moderna paulistana estabelecia uma polarização
com a produção carioca, que passava a desfrutar uma posição hegemônica dentro do País, no Rio de
Janeiro a situação era distinta. Os arquitetos alinhados com a produção moderna demonstravam
preferência por tipologias de acento prototípico e pelas propostas para situações comuns que
apresentassem autonomia da edificação uma feliz intersecção entre a tradição local e vanguarda
purista, esta característica marcou decisivamente os projetos cariocas. Dando um contexto de
inserção criativo, delineando formas puras, conceituando pontos mais detalhados em uma linha
produtiva da arquitetura. Inicialmente nas residências da classe alta, que culturalmente mesmo que
contraditória haveria de aceitar um novo proposto diante da expansão que a arte moderna
influenciou a arquitetura ao ponto de emanar um possível modismo. (LUCCAS, 2006).

2.2 SÉRGIO BERNARDES

Sérgio Bernardes, nascido em 1919, era dezessete anos mais novos que Lucio Costa e doze
anos mais jovem que Niemeyer, destacando-se como o melhor arquiteto da segunda geração de
modernistas cariocas. Bernardes adotou e desenvolveu a gramática do estilo em uma linguagem
absolutamente pessoal que misturava influências, passagens de sua vida que levam o conceito
particular do modo de projetar, da maneira de visualizar obra, preceitos de um novo olhar.
(FONSECA, Antônio Claudio 2012).

Fonte: http://arquiteturaurbanismotodos.org.br/documentario-bernardes/
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A arquitetura de Bernardes partia do interior para o exterior, privilegiava os detalhes e
adotava uma postura linearizada, imperando o ângulo reto em suas construções da fase inicial. A
arquitetura de Bernardes guardava, em alguns aspectos, uma relação mais estreita com a concepção
racional e minimalista de Mies van der Rohe. Andando em uma linha tênue entre o high tech e suas
particularidades regionais. (SEGRE, Roberto 2002).
Explorando materiais, buscando texturas, linhas que pudessem trazer o ajuste fino, cada obra
com sua minudência , dessa forma sensações emanam de cada obra, aflorando o perfil Bernardes de
produzir arquitetura viva. (VIEIRA, Monica Paciello 2007).
A certeza do caráter benéfico dos avanços tecnológicos para a humanidade leva o arquiteto
a propor projetos radicais e por vezes até delirantes do ponto de vista de quem não dividia do
pensamento vanguardista de Sergio Bernardes, tais como aqueles dedicados à ocupação de áreas
como a Amazônia e o Alasca, a reestruturação geopolítica do Brasil com base na rede fluvial, ou a
extinção do direito de propriedade na Terra, para distribuição melhor e mais justa dos recursos
naturais, propunha uma analise geopolítica da qual nenhuma frente partidária teria condições de
assumir. (CONDURU,2004).

Fonte: http://arqpb.blogspot.com.br/2007/06/srgio-bernardes.html
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3 O ARQUITETO VARGUARDISTA E SUAS OBRAS

Ao mesmo tempo, que possibilita o desenvolvimento de uma obra heterogênea, com um
contraste de detalhes que buscam extrema riqueza, que dificulta não só a sua classificação como a
definição do que seja a arquitetura moderna brasileira, elencando novos patamares de análise de
uma arquitetura vista como uma revisão de pontos de inquietude particular de Sérgio Bernardes foi
capaz de realizar uma grande síntese, reunindo o passado e o futuro, porém, sempre levando em
conta as possibilidades presentes. (BERNARDES, Documentário 2014).
Abaixo seguem algumas obras que marcaram a trajetória de Sergio Bernardes

3.1 TROPICAL HOTEL DE MANAUS
O projeto do Tropical Hotel de Manaus corporifica a mais moderna conceituação de indústria
do turismo e implica na exploração racional do potencial de atratividade do local escolhido que, por
meio dele, será transformado em novo ponto internacional de contato e conforto entre o moderno e
o primitivo, entre a sofisticação cultural e a natureza, a exemplo do que ocorre com êxito em outros
locais do mundo: parques nacionais, grandes quedas d’água, zonas de esporte de inverno. (LEONE,
1969)

Fonte: http://www.bernardesarq.com.br/pt-br/projeto/tropical-de-manaus-primeira-vesao
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Fonte: http://www.bernardesarq.com.br/pt-br/projeto/tropical-de-manaus-primeira-vesao

Fonte: http://www.bernardesarq.com.br/pt-br/projeto/tropical-de-manaus-primeira-vesao
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3.2 HOTEL TAMBAÚ
A expressividade arquitetônica ressaltada nos estudos realizados recentemente sobre a
produção do moderno brasileiro no período em apreço (1965-75) está intrinsecamente relacionada à
sua materialização. Uma atitude moderna no que diz respeito a uma consciência construtiva é
identificada no uso do concreto armado que passa a ser explorado pelas possibilidades estéticas de
sua aparência natural ou bruta, da mesma forma que os elementos da estrutura resistente, adquirem
a posição de protagonistas na estrutura formal arquitetônica; os grandes vãos e balanços passam a
ser explorados com maior intensidade e os espaços fluidos e contínuos continuam a ser explorados
como atributos da eficiência organizacional. Os elementos de vedação e delimitação dos espaços
(membrana envoltória) igualmente se libertam dos revestimentos, ou seja, explora-se a
potencialidade expressiva dos materiais em seu estado “bruto”. (ROCHA, 2013).

Fonte: http://www.bernardesarq.com.br/pt-br/projeto/tambau

Fonte: http://www.bernardesarq.com.br/pt-br/projeto/tambau
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Fonte: http://www.bernardesarq.com.br/pt-br/projeto/tambau

3.3 PAVILHÃO DE BRUXELAS

O espaço para exposições foi definido então basicamente por uma rampa que se desenvolve
sem interrupções em torno de um jardim central – projetado por Roberto Burle Marx – até chegar
ao nível inferior, onde estão localizados o bar e o cinema. Com esta rampa de inclinação suave,
recupera-se assim um elemento largamente utilizado em pavilhões expositivos, que Lucio Costa e
Oscar Niemeyer já haviam explorado no Pavilhão do Brasil na Exposição Mundial de Nova York
em 1938 , a maior provocação sensorial do Pavilhão de Bruxelas estava na relação entre o balão e o
micro clima criado. Com sol, o balão subia deixando o jardim ao ar livre, permitindo, assim, melhor
circulação de ar e maior contato com o exterior. Por outro lado, quando fazia frio, o balão descia
fechando o buraco do “impluvium” não permitindo, dessa forma, que correntes de ar resfriassem
ainda mais o ambiente, tornando-o desconfortável. O mais interessante, no entanto, era quando
chovia. A água escorria pelo balão e caia no jardim formando uma cortina d’água, tal quais as
cascatas das florestas tropicais. (VIEIRA, 2006)
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Fonte: http://www.bernardesarq.com.br/pt-br/projeto/de-bruxelas

Fonte: http://www.bernardesarq.com.br/pt-br/projeto/de-bruxelas
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http://www.bernardesarq.com.br/pt-br/projeto/de-bruxelas

4. METODOLOGIA

A metodologia deste trabalho fará uso da revisão bibliográfica, da análise de dados e pode ser
caracterizada como um estudo de caso.
Além de auxiliar na definição dos objetivos da pesquisa científica, a revisão bibliográfica
também contribui nas construções teóricas, nas comparações e na validação de resultados de
trabalhos de conclusão de curso e de artigos científicos (MEDEIROS e TOMASI, 2008).
A análise de dados pode ser entendida, para TRUJILLO (1974) como a tentativa de evidenciar
as relações existentes entre o fenômeno estudado e outros fatores. Essas relações podem ser
"estabelecidas em função de suas propriedades relacionais de causa-feito, produtor-produto, de
correlações, de análise de conteúdo etc”.
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5. ANÁLISES E DISCUSSÕES

Realmente uma incógnita de uma vida dedicada a deixar um legado de uma arquitetura que
contempla mais do que apenas projetos, ideias, uma herança no modo de pensar, na maneira de
tomar decisões, no processo criativo.
Sergio Bernardes abre uma nova categoria de analise da arquitetura, oferece uma situação
inusitada, um conceito recriado, uma proposta sem limites, deixando a arquitetura livre
contextualizando o viver, o conforto, a criação e o repensar a vida.
Sob os olhos da época um delírio utópico, mas pode-se dizer que um artista mal
compreendido, algo muito acima para o tempo em que vivenciou mas único e vanguardista para os
dias de hoje, um legado imensurável de uma obra que traz um apelo corajoso de alguém que vivia
numa linha tênue, algo que mesmo nessa delicada posição nunca passou imparcial diante da potente
capacidade de produção do arquiteto Sergio Bernardes. (BERNARDES, Documentário 2014).
Um inventor nato, que não deixava amarras politicas ou qualquer tipo de ação o definir, um
sonhador de olhos abertos, conceitos vivenciados, estudados, e acima de tudo inteligentes. Ficou a
sombra da vaidade politica, uma vez que também dedicou sua trajetória ao período militar foi
taxado como traidor, por aceitar projetar obras da ditadura, que aos olhos de Sergio Bernardes soou
como uma oportunidade única de desenvolver suas ações, ao ponto que os militares buscavam o
progresso. Nesta etapa de sua vida ganhou prestigio porém pagou o preço da ignorância alheia que
o excluía do meio acadêmico modernista, por julgar de forma erronia um idealizador de sonhos
como um oportunista. (REVISTA VENTURA, 1987)

Fonte:http://recantoadormecido.com.br/2014/06/18/documentario-bernardes-sobre-sergio-bernardes-tem-sua-estreiaadiada/
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos criar diante dos fatos que a capacidade produtiva de criação de Sérgio Bernardes,
segundo o documentário (BERNARDES, Documentário 2014).um pensamento evolucionista, quase
que ao delírio de um arquiteto que movimentou céus e terra para criar, para evidenciar informações
que pudessem fazer sentido, e que tinham sentido, no ponto de vista dele, porém nem todo mundo
compartilhava da capacidade cultural oferecida por Sergio Bernardes.
O envolvimento do arquiteto com a profissão tomou rumo diferente quando passou a
idealizar soluções de arquitetura para resolução de problemas sociais, chegando a fazer
propostas de mudanças em escala bem maior, no esqueleto da sociedade, Embora tenha
vivido numa cena social e artística com representações bem importantes, como o
genial Oscar Niemeyer e o incrível Lucio Costa, até hoje seu nome encontra reverberação
negativa por conta da ligação com os militares. Na época da Ditadura, o arquiteto assinou
alguns projetos para o regime, o que o colocou numa espécie de isolamento intelectual. Sua
obra, no entanto, trata de muitos temas que hoje estão em voga, inclusive o máximo
aproveitamento dos espaços urbanos. (BERNARDES, Documentário 2014).

+
Fonte:http://recantoadormecido.com.br/2014/06/18/documentario-bernardes-sobre-sergio-bernardes-tem-sua-estreiaadiada/

Um extremista, um visionário passado por louco muitas vezes, como ele mesmo falou “ eu
faço projetos, ninguém me pede” dessa forma atemporal e inusitada de ser, Sergio Bernardes
dedicou sua trajetória nesse sentido, um vicio pelo Brasil, um imparável inventor de propostas de
linguagem própria, de difícil compreensão, acreditando no poder de decisões baseadas em
percepções que apenas seus olhos eram capazes de ver, dessa forma Sergio deixa um legado
incontável, uma vez que seu acervo é remetido a análises buscando uma releitura em uma época
atual, a qual teria condições de vivenciar a fluência arquitetônica e urbanística que rondava os
14
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projetos de Sergio Mendes. Um coadjuvante como ator principal de sua própria história. (REVISTA
FATOS, 1986)

Fonte:http://www.archdaily.com.br/br/01-16031/classicos-da-arquitetura-tropical-hotel-tambau-sergio-bernardes/01arq_512_50402
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