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RESUMO 

 

Ícone da arquitetura moderna no Brasil, a Casa de Vidro foi o primeiro projeto construído da arquiteta ítalo-brasileira 

Lina Bo Bardi. A residência ganhou essa denominação por sua fachada monumental de vidro que parece flutuar sobre 

os pilares. No presente artigo, será investigado quais foram as influências para a elaboração do projeto, e como a 

arquiteta une a cultura do homem simples do Brasil com o modernismo. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo abordou o assunto:  Casa de Vidro da arquiteta Lina Bo Bardi. Justificou-se 

devido a importância do impacto da obra no movimento moderno e suas influências na arquitetura 

brasileira. 

O problema da pesquisa foi: quais influências do contexto histórico e cultural da sociedade 

brasileira que podem ser observadas em uma nova arquitetura italiana de Lina Bo Bardi?  

Intencionando a resposta ao problema do artigo, foi elaborado o seguinte objetivo geral que 

foi compreender os princípios modernistas no Brasil e as influências da cultura brasileira para a 

elaboração da obra Casa de Vidro. Para o atingir o objetivo geral, foram formulados os seguintes 

objetivos específicos:  

a) Identificar o meio socioeconômico, acadêmico e histórico cultural da Arquiteta Lina Bo 

Bardi; 

b) Contextualizar a obra com o meio em que ela está inserida através de sua história; 

c) Analisar e discutir a obra;  
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O marco referencial teórico utilizado que possui uma importante tendência metodológica foi a 

tese “As Casas de Lina Bo Bardi e os Sentidos de Habitat” de Maíra Teixeira Pereira. A tese possui 

pistas epistemológicas, que incorporam a teoria do conhecimento específico que se quer elucidar, e 

apresenta principais influências na arquitetura de Lina Bo Bardi.  

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

  

No Brasil, a Revolução de 1930 facilitou as circunstâncias para o surgimento do estilo 

moderno no país. O governo de Getúlio Vargas pretendia estampar sua marca nas formas da capital 

federal (Brasília) e designa como uma de suas primazias, a estruturação de palácios para abrigar a 

sede dos ministérios e órgãos públicos da nova administração (MINDLIN, 2000). 

 A ausência de chances no mercado estatal europeu para criadores de novas formas, fez com 

que arquitetos como Donat Agache, Le Corbusier, e o italiano Marcello Piacentini se interessassem 

em projetar no nascente mercado estatal brasileiro (MINDLIN, 2000). 

 Os arquitetos modernos não dependiam somente do mercado estatal de construção 

brasileiro. Através da repercussão do novo estilo publicado em revistas nacionais e internacionais, o 

modernismo passou a ocupar o noticiário de revistas e jornais renomados atingindo um grande 

público (MINDLIN, 2000). 

 Durante a década de 40, clientes particulares passam a solicitar aos arquitetos modernos, 

projetos para empreendimentos imobiliários, casas de moradia e de veraneio. Os arquitetos 

adaptaram o estilo moderno às exigências do programa, sendo compatível com todos tipos de 

projetos e usos. Fortifica-se uma linguagem modernista brasileira que impõe novos conceitos de 

espaço livre, estrutura livre e fachadas livres ao pensamento de aperfeiçoar os elementos 

arquitetônicos e amenizar o calor e excesso de luz em um país tropical (MINDLIN, 2000). 

 A partir do ano de 1950, a arquiteta Lina Bo Bardi, produziu projetos que apontavam para 

uma renovação da arquitetura brasileira (INSTITUTO LINA BO E P.M. BARDI). 

 

 

2.1 BIOGRAFIA DA ARQUITETA LINA BO BARDI 

 

No dia 5 de dezembro de 1914, em Prati di Castello, Roma, nasceu Achillina Bo. Integrando 

uma tradicional família genovesa formada pelo pai Enrico, pela mãe Giovanna e sua irmã mais nova  
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Graziela (INSTITUTO LINA BO E P.M. BARDI). 

No ano de 1939, Achillina Bo formou-se na Faculdade de Arquitetura de Roma. Insegura com 

a instabilidade de Roma, em 1940 muda-se para Milão, e passa a trabalhar com o colega Carlo 

Pagani, ilustrando, diagramando e escrevendo no editorial italiano (RIBEIRO, 2012). 

 

Arquiteta Lina Bo Bardi: 

 
Fonte: http://4.bp.blogspot.com/_jSVvtgADpzQ/S-LDCpJFZwI/AAAAAAAAAO4/JdDffXkiGv0/s1600/06.png 

 

Pouco depois do fim da guerra, de fevereiro a junho de 1946, Lina integrou-se ao lado de 

Bruno Zevi e Carlo Pagani, para fundar o Comitê Editorial da revista A: Attualitá, archittetura, 

abitazione, arte, posteriormente chamada de A Cultura dela Vitta. A revista ultrapassava os 

limitados temas da arquitetura e da arte para abordar o modo de vida e costumes, apresentando uma 

linha editorial politizada para um público com interesses em planos familiares (RIBEIRO, 2012). 

Após seu casamento em 1946 com Pietro Maria Bardi (Marchand e Crítico de Arte), Lina Bo 

Bardi viaja para o Rio de Janeiro, onde toma conhecimento das Vanguardas no Brasil. No ano 

seguinte, o brasileiro, jornalista, empresário e político Assis Chateaubriand convida Pietro para 

fundar e reger um Museu de Arte Moderna no país (INSTITUTO LINA BO E P.M. BARDI). 

Quando Lina chega ao Brasil, ela sugere o pensamento de que a arquitetura é a manifestação 

significativa da vida dos homens de seu tempo, projeções singulares do mundo. Nos primeiros anos 

em sua nova casa, Lina absorve inúmeras possibilidades para uma nova arquitetura local, sem 

possuir preconceitos em seu olhar para o país (BIERRENBACH, 2006/2007); (RIBEIRO 2012). 

A arquiteta estuda a arquitetura brasileira, e dirige seu olhar para as raízes, mas não em busca 

de conservar formas e materiais, e sim em absorver possibilidades originais criativas e trazê-las para 

o seu momento atual, sem querer repetí-las, mas adquirindo influências, pois não cogita a hipótese 

de retornar no tempo (BIERRENBACH, 2006/2007). 
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Lina Bo Bardi se aventura também no campo editorial brasileiro, lançando a revista Habitat, 

dirigida pelo casal, Lina Bo Bardi e Pietro Bardi.  A revista procurou registrar as atividades de 

todos que contribuíram para a arte naquele período no Brasil.  Revelando a arquitetura e inovações 

brasileiras e apresentando as manifestações e influências indígenas, africanas, tradicionais, barrocas, 

populares e conjuntamente as internacionais (RIBEIRO, 2012). 

A arquiteta manifesta-se uma artista complexa, percorria por todas as artes, da museologia à 

cenografia, da cultura popular aos projetos de vanguarda, da arquitetura ao design. Lina soube 

valorizar os costumes locais, realizando trabalhos de pesquisa sobre a cultura popular (folclore) e o 

artesanato. Seduzida, declarou que nunca esqueceria o surrealismo brasileiro, suas músicas, suas 

danças, suas invenções e naturaliza-se em 1951 (LIMA, 2000). 

O conhecimento do universo popular brasileiro, apresenta a capacidade da arquiteta de atuar 

no campo da produção moderna com características locais (ROSSETTI, 2002). 

Em suas obras, podemos identificar seu traçado que surgiu no modernismo europeu e que 

caminhou para um movimento despreocupado com o projeto em si, priorizando o processo, o efeito 

de recepção e o ambiente, migrando do circuito comercial para a integração da cultura coletiva 

caracterizada pelo regionalismo. Comovida com a realidade sociocultural do país, Lina se 

transforma, evolui sua forma de fazer arquitetura (GRINOVER, 2010). 

Lina Bo Bardi ocupou o espaço e o vazio com compromisso e inovação arquitetural 

(MINDLIN, 2000). 

Em 20 de Março de 1992, Lina falece aos 77 anos na Casa de Vidro, deixando um grande 

acervo e a importância de divulgar e promover a cultura e as artes brasileiras no Brasil e no Exerior 

(INSTITUTO LINA BO E P.M. BARDI). 

 

 

2.2 A CASA DE VIDRO 

 

 A Residência Bardi, ou Casa de Vidro foi o primeiro projeto da arquiteta Lina Bo Bardi no 

Brasil. Executada em 1949-1951 para residir com seu marido, localiza-se no Morumbi, em uma 

zona residencial nos subúrbios de São Paulo, e foi a primeira casa moderna a ser construída no 

bairro tradicional, tomado por casas simples. A Casa Bardi ficou mais conhecida como “Casa de 

Vidro”, intitulada por seus vizinhos (UNWIN, 2015). 
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 Apesar de várias denominações sobre a casa, Lina Bo Bardi sempre chamou o seu lar como 

“Casa Morumbi”. Em 1989, a arquiteta concordou em batizar a casa como “Casa de Vidro” – Glass 

House, em uma exposição da FAU, sendo conhecida por todo o mundo por esse nome (PEREIRA, 

2014).  

 

Casa de Vidro em 1950, logo após a conclusão: 

 
Fonte: http://adbr001cdn.archdaily.net/wp-content/uploads/2011/12/1323699394_casasbrasileiraswordpress_3.jpg 

 

 O projeto da Casa de Vidro é implantado em um lote de 9.000 m², e foi elaborado para 

beneficiar-se da paisagem local que se mistura sobre a cidade estendida no horizonte. No mesmo 

momento em que a casa serve como abrigo, ela também se integra à natureza, permitindo o 

convívio diário com o amanhecer, o pôr-do-sol e ações climáticas como tormentas e tempestades 

(MINDLIN, 2000). 

 A escolha do local para a implantação da casa não foi por acaso, o Jardim Morumbi segundo 

o casal Bardi é o único local em São Paulo que a natureza havia sido preservada (PEREIRA, 2014).  

 A casa encontra-se em uma colina delimitada por vias públicas, em um terreno íngreme. 

Quando a casa foi executada, sua vista possuía uma paisagem mais clara, pois as árvores do local 

eram jovens. Atualmente, a vista é obscurecida pelas árvores que atingiram a maturidade (UNWIN, 

2015). 

http://adbr001cdn.archdaily.net/wp-content/uploads/2011/12/1323699394_casasbrasileiraswordpress_3.jpg
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 O jardim da casa ocupa uma área de 7.000 m², e expressa a admiração do casal Bardi pela 

riqueza natural brasileira. O jardim foi minunciosamente planejado e plantado pela arquiteta, a 

vegetação rasteira da época se transformou em floresta particular, com trilhas decoradas de cacos de 

cerâmicas e pedras (INSTITUTO LINA BO E P.M. BARDI). 

 

Casa de Vidro com vegetação atual: 

 
Fonte: http://www.innsaopaulo.com.br/lina-va-fare-un-caffe/ 

 

 No projeto, a arquiteta buscou concretizar todas as discussões levantadas nas revistas de 

arquitetura, para as quais havia contribuído. O projeto é elucidação de como deveria ser a 

setorização doméstica, a residência moderna, o ambiente da mulher contemporânea na época, e 

também, o padrão de relação da arquitetura com a natureza. A casa foi projetada para ser um 

manifesto, e foi desse modo que o casal Bardi a divulgava, era uma contestação à burguesia 

paulistana e aos arquitetos que duvidavam da capacidade da arquitetura apresentada por Lina. 

Naquele período ainda executavam casarões de estilo histórico (PEREIRA, 2014). 

 No período de elaboração e execução do projeto, a arquiteta ainda não tinha se envolvido 

com a antropologia local, esse envolvimento só ocorre depois de sua estada em Salvador. No 

entanto, ela institui o contato com a mata nativa. Plena relação com a natureza que foi aprimorada 

em outras casas posteriormente (ORTEGA, 2008).  

  Com orientação da fachada sul-sudeste, a frente da casa com suas paredes de vidro é 

voltada para o sul, ficando de costas para o sol do meio dia. As paredes laterais de vidro recebem os 
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raios solares da manhã e ao fim do dia. As cortinas internas brancas sobre o vidro asseguram o 

suficiente suporte contra o sol (MINDLIN,2000); (UNWIN, 2015). 

  O conceito da casa inicia-se em torno de uma árvore, situada na posição mais 

proeminente do morro, perto de seu topo. Organizada como um retângulo em redor da árvore, a 

geometria regular da casa contrasta com a irregularidade da topografia do local (UNWIN, 2015). 

 

Croqui da vista superior da casa: 

 
Fonte: Unwin (2015). 

 

 A arquiteta recuperou a ideia de uma grande sala como ambiente de socialização e 

familiaridade entre os usuários, integrando obras de arte, a lareira, muitos livros e a vista da 

paisagem natural. O termo utilizado por Lina para descrever a casa era “Open House”, uma casa 

para recepcionar pessoas. Várias personalidades importantes visitaram a casa (PEREIRA, 2014). 

 A casa acomoda dois volumes, e três áreas bem eminentes (social, íntima e de serviço). A 

fração suspensa da casa destina-se à área social: sala de estar, sala de jantar, biblioteca e lareira, 

apresentando a pele de vidro, sugerindo a bela vista. O volume dos fundos é apoiado no terreno e 

abriga a área íntima (cozinha, quartos e banheiros), e a área de serviços destinada aos empregados 

(PEREIRA, 2014). 

Há também um espaço gourmet atrás da casa, dotado de fornos a lenha tradicionais. Outras 

pequenas edificações são incluídas no lote, como uma garagem perto da entrada principal, e um 

ateliê que Lina projetou para si mesma, este pequeno estúdio localiza-se entre as árvores como uma 

casa de chá japonesa (UNWIN, 2015). 
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Plantas dos pavimentos térreo, superior e cortes:   

 

 
Fonte: Ortega (2008). 

 

Para ressaltar a junção do sol e a paisagem, as grandes janelas do living não possuem 

guarda-corpo de proteção. O pátio transpõe o living, permitindo a ventilação cruzada nos dias 

quentes. No centro do living encontra-se a folhagem de uma árvore, a figueira, que emerge do solo 

para fazer parte do ambiente (MINDLIN, 2000). 
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Árvore no centro da casa: 

       
Fonte: http://www.pilarcorrias.com/wp-content/uploads/Casa_Vidra_IO-Interior-320x255.jpg 

 

A variedade de vazios, aberturas e vidraças implicam na grande variação de luz e sombra na 

casa. A escada de entrada eleva-se através de um pátio mais sombreado pelas vegetações para uma 

área iluminada, a área social. O quarto principal recebe sol da manhã, seus raios solares são 

filtrados através das árvores circundantes, já nos quartos secundários há persianas para que fiquem 

frescos e escuros quando é preciso. O pequeno jardim no terraço está aberto para o céu. A casa é um 

objeto para qual a luz é jogada, contribuindo para a estética do projeto, e concebendo um jogo de 

luz e sombra, reforçando a manifestação desejada pela arquiteta (UNWIN, 2015). 

Há vários croquis, detalhamentos e escritos sobre os projetos da arquiteta, e com a casa do 

casal Bardi não foi diferente. Lina Bo Bardi criou praticamente todos os móveis para a casa. Na 

cozinha e na área de serviços, a arquiteta preocupou-se com o dimensionamento e instalou vários 

equipamentos que eliminaram antigas tarefas domésticas e que reduziram os esforços de outras. Os 

móveis para os dormitórios são simples e concentram-se em camas, mesas laterais, armários 

embutidos, e móveis legitimamente de época (ORTEGA, 2008). 

No projeto de interiores a arquiteta faz uso de cores associadas à luz para fugir do aspecto de 

assepsia nos ambientes. A manifestação estética nos ambientes decorre através da escolha de 

seleção de cores e de materiais, criando uma ótima distribuição mobiliária. O interior da Casa de 

Vidro apresenta o aspecto miesiano: poucos móveis e pequena variação de modelos, isso ocorre 

também com os objetos e obras de arte na residência (ORTEGA, 2008). 
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Interior da Casa: 

      
Fonte: http://static.wixstatic.com/media/ac2f7e_cebc2b03fedf469586737bdd0b3abf0a.jpg 

 

Como o terreno possui uma intensa inclinação, a fachada frontal da casa foi executada com 

pilotis e a fachada posterior foi apoiada no solo. Sua fachada principal possui leveza ao ser 

sustentada por pilotis (MINDLIN, 2000). 

A casa é composta por dois sistemas estruturais diferentes, a sala de estar (caixa de vidro) é 

feita com uma estrutura de aço em planta livre, e os outros ambientes foram realizados por alvenaria 

tradicional. A estrutura de aço da caixa de vidro é irregular, o compartimento da estrutura exterior é 

mais estreito, permitindo a disposição de colunas de aço para a fixação do vidro, mantendo os 

painéis de vidros em um tamanho adequado (UNWIN, 2015). 

O acesso da garagem é identificado facilmente na entrada principal da casa, apresentando 

um caminho com curvas sinuosas, que apresentam uma posição e destacam ainda mais a casa. O 

acesso ao abrigo de veículos possui contornos que reduzem a inclinação da encosta, atingindo o 

local relativamente plano da casa (UNWIN, 2015). 

As vedações de vidro apresentam as principais patologias da casa, sejam os caixilhos 

totalmente de vidro ou os painéis metálicos, eles exigem trabalhos especiais de manutenção. O 

modo como a junção do caixilho com a laje do piso foi efetuada produz pontos suscetíveis a 

concentração e infiltração de água, carecendo de cuidados frequentes (ANELLI, 2014). 

A Casa de Vidro foi tombada pelo CONDEPHAAT como patrimônio histórico em 1987, e 

abriga hoje, a sede do instituto e acervo do casal Bardi (INSTITUTO LINA BO E P.M. BARDI). 

O acervo conta com 6.633 desenhos, 5.000 documentos, 15.000 fotografias, 1045 cromos 

negativos, 114 filmes, 2.800 livros, 195 obras de arte e 111 bens móveis (ANELLI, 2014). 
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3. METODOLOGIA 

 

O presente artigo utiliza a metodologia de revisão bibliográfica e estudo de caso.  

A revisão bibliográfica, ou revisão de literatura, é a pesquisa de toda a bibliografia já 

publicada, em forma de livros, revistas, publicações avulsas e imprensa escrita. O seu objetivo é 

entrar em contato com todo o material escrito sobre um assunto específico, auxiliando o 

pesquisador na manipulação de informações e análises finais (MARCONI; LAKATOS, 1992). 

Depois da pesquisa para a revisão bibliográfica, foi empregado a leitura de estudo, que 

desenvolve o raciocínio para formular e concretizar o pensamento proposto, solucionando o 

problema apresentado no artigo. A revisão bibliográfica foi composta por pesquisas bibliográficas, 

analise da biografia do arquiteto, estudo de casos sobre a obra escolhida (Casa de Vidro) e artigos 

acadêmicos sobre a arquitetura de Lina Bo Bardi. Logo após a revisão, ouve a análise temática, que 

permite a maior compreensão dos textos, emergindo ideias centrais e secundárias dos autores para a 

fundamentação teórica.  

O estudo de caso é um procedimento mais concreto de investigação, com a finalidade mais 

restrita em termos de explicação geral dos fenômenos menos abstratos. Presume uma postura mais 

tangível e estão limitados a um âmbito particular (MARCONI; LAKATOS, 2003). O estudo de 

caso neste artigo foi a análise da obra, a Casa de Vidro de Lina Bo Bardi, através de autores 

mencionados no artigo. 

A metodologia permite esclarecer que as ideias expressas dos autores pesquisados com as dos 

acadêmicos envolvidos sejam interligadas, interpretando e discutindo com coerência e com 

argumentos validos, reelaborando as mensagens transmitidas pelos textos e por fim expondo uma 

crítica reflexiva. 

 

4. ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 

A partir da exigência da culta sociedade sobre um novo movimento, o movimento moderno, 

enfatizando a necessidade em apresentar um espírito de simplicidade e clareza de meios e intenções 

onde tudo era aberto e nada era oculto. Lina Bo Bardi foi a peça chave para representar esse 

sentimento através da arquitetura em suas obras modernistas no Brasil, momento em que a alta 

sociedade ainda executava casarões históricos de influência portuguesa.  



 

12                        Anais do 14º Encontro Científico Cultural Interinstitucional – 2016 

ISSN 1980-7406 

Compreende-se como princípios modernistas de Lina Bo Bardi, as formas prismáticas, a 

planta livre, a laje-jardim, e a integração entre o exterior e interior (vegetação original em contraste 

com a moradia). Essa integração entre o interior e o exterior, são um exemplo de influência de 

arquitetos como Le Corbusier, Frank Lloyd Wright e principalmente Mies Van Der Rohe 

(ORTEGA, 2008). 

Nos primeiros anos que reside no Brasil, Lina Bo Bardi ainda está totalmente influenciada 

pelos pensamentos positivos do pensamento moderno. Sua fé no poder do progresso se encontra 

inabalável, momento em que projetou a residência Bardi, experimentando variações técnicas 

(BIERRENBACH, 2006/2007). 

A residência Bardi é um manifesto de harmonia formal e contraste. Para acentuar o contraste 

pela geometria pura da casa, o jardim é apresentado em irregularidades e em caminhos estreitos 

com sinuosidade. A arquiteta associa tradição com formas modernas de definição espacial 

(UNWIN, 2015). 

 

Croqui da Casa de Vidro feito pela arquiteta Lina Bo Bardi: 

 
Fonte: http://www.institutobardi.com.br/imagens/obras/lina/alta/023ARQd0012.jpg 
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A casa possui uma espacialidade proveniente do purismo, através de poucos móveis, tapetes 

e objetos de arte que atuam como indicadores espaciais. O uso de pilotis em aço, e os caixilhos 

deslizantes, entre o teto branco e o piso azulado em vidrotil, expressa um raciocínio quase miesiano 

(ROSSETTI, 2002).  

O volume frontal da casa apresenta-se claro, puro, racional e industrial, referenciando a 

arquitetura aérea, a arquitetura sobre pilotis. Como por exemplo, a casa Tugendhat (1928) de Mies 

Van der Rohe, a Villa Savoye (1931) de Corbusier, a Casa Figini (1934-1935) de Luigi Figini, e a 

Casa Kocher (1934) de Albert Frey. Essas influências tornam evidentes a ligação direta da arquiteta 

com a arquitetura moderna racionalista e com o seu período como editora, momento em que 

publicou muitos dos projetos citados (PEREIRA, 2014). 

Na primeira observação, através da vista transversal da residência, é sugerido a típica 

implantação da casa rural brasileira, implantada em meio à encosta. Porém, a opção do local não 

deixa indagações de que a paisagem é fundamental para o conceito do projeto. Se afastando desta 

primeira observação, a arquiteta Lina Bo Bardi não adotou uma atitude passiva em relação à 

paisagem, não tomou a paisagem apenas como contemplação, mas sim de situar o observador como 

participante do ambiente natural em sua essência, em contato direto com as mudanças e variações 

climáticas, apresentando uma manifestação dramática, sem se preocupar com as proteções usuais na 

edificação. O projeto parece ser uma espécie de tradução do modelo padrão de habitação, que 

apresenta a oportunidade de ensaios formais ideais para a habitação moderna (CARRILHO, 2005). 

 

Vista lateral e vista dos fundos da Casa de Vidro: 

     
Fonte: https://br.pinterest.com/sfuregatti/casa-de-vidro-de-lina-bo-bardi/ 
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Ateliê afastado da Casa de Vidro: 

 
Fonte: https://br.pinterest.com/sfuregatti/casa-de-vidro-de-lina-bo-bardi/ 

 

 

A fração obscura da casa, que é caiada e presa ao chão, retrata a casa simples do homem 

brasileiro, à casinha porta-janela, usual no interior do Brasil. Apresentando o contraste na mesma 

obra, estes entre o industrial e o artesanal, o moderno e o tradicional, o poroso e o opaco, residência 

e o entorno, entrando em harmonia na sua integração (PEREIRA, 2014). 

A casa de vidro após ser concluída foi publicada em vários veículos de comunicação, 

destacada por vários autores pelos aspectos tecnológicos e formais, enfatizando o uso do vidro 

como vedação. A residência tornou-se destaque mesmo com edificações com características 

modernistas que possuíam racionalismo corbusiano implantadas no Brasil desde 1927, com 

Warchavchik (PEREIRA, 2014). 

Com projeto da casa com formas puras e limpas, a arquiteta Lina Bo Bardi, mostra-se atenta 

a criações de arquitetos renomados brasileiros como Oscar Niemeyer e Vilanova Artigas, contudo, 

o oposto deles, ela integra características que vão além de seu legado racionalista. São influências 

trazidas de ensinamentos de Gio Ponti, Giuseppe Pagano e sobre o reconhecimento do artesanato e 

do saber local. O projeto é uma concepção audaciosa, que se conclui em uma combinação artesanal 

com o emprego da técnica industrial avançada (PEREIRA, 2014). 

A casa é um arquétipo de construção que estava em perfeita sintonia a sofisticação da época 

no meio arquitetônico, argumentos para a essência de um processo fabril, mas com uma relação 
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íntima com o entorno. O projeto não era somente resultado de estudos de Lina, era também 

resultado do que estava em evidência modernista nas revistas de arquitetura (PEREIRA, 2014). 

 

Casa de Vidro: 

 
Fonte: http://www.epiphanie.com.br/diario/wp-content/uploads/2013/05/LINA-BO-BARDI-CASA-DE-VIDRO-1.jpg 

 

Em meio ao Corbusionismo nítido de Lina, podemos identificar uma tendência brasileira 

paralela à modernização do artesanato. A arquiteta desconsidera a catequização européia na cultura 

do novo período que simula ir além da clara superação da etapa técnica (Nos anos 40, a Itália se 

equilibrava entre as propostas de modernização do facismo e o saber artesanal do povo) (RIBEIRO, 

2012). 

O cuidado voltado para as dificuldades da cultura e da história passa por todos os arquitetos 

italianos daquela época. É uma característica do país, pois a nação foi unificada tardiamente, e os 

arquitetos importavam-se em descobrir uma modernidade alternada com as tradições locais 

(CAMPELLO, 2008).  

Lina Bo Bardi possuía uma ideia diferente de outros arquitetos modernistas internacionais e 

brasileiros, ela considerava uma tradição viva e que deve ser considerada sem retornar às condições 

primitivas.  Desse modo, a arquiteta foi rotulada como populista, esclarecendo a valorização no 

homem comum que pode ser visto como homem estético, preservando a junção entre a vida e a arte 

(CAMPELLO, 2008). 

A arquitetura acrescenta aos seus projetos diversas possibilidades para a arquitetura, 

apresentando ambiguidade. Essa ambiguidade necessariamente não prejudica a forma de elaborar 

um projeto, e sim sugere que pode ser eficaz, mesmo sem seguir todas as regras de forma rígida 

(UNWIN, 2015). 
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Lina argumenta que a arquitetura moderna brasileira deve ser criada com heranças 

desenvolvidas pela população simples, como o pau-a-pique, como a casa do seringueiro executada 

com piso de troncos e telhado de capim. A arquiteta sempre será lembrada como a defensora do 

universo popular brasileiro (ORTEGA, 2008).  

 

Casa Valéria Cirell (1958), projeto posterior à Casa de Vidro: 

     
Fonte: http://farm5.static.flickr.com/4062/4717562727_ce0b8b2f42.jpg 

 

Através da análise de diversos autores, conquistamos a ideia de que a Arquiteta Lina Bo 

Bardi possui uma visão mais complexa de projetar, ela procura pensar em todos as hipóteses em um 

projeto, seguindo influências, e respeitando regras sem serem seguidas à risca, priorizando seu 

pressentimento e procurando valorizar feitios do homem comum brasileiro.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na Introdução apresentou-se o tema “Influências para elaboração do projeto da Casa de Vidro 

de Lina Bo Bardi”. Introduzidos os elementos que estruturaram a pesquisa, o desenvolvimento foi 

através de revisão bibliográfica e estudo de caso. Resgatando-se o problema da pesquisa, indagou-

se: quais influências do contexto histórico e cultural, e a vida moderna de uma sociedade brasileira 

para uma nova formulação na arquitetura de Lina Bo Bardi?   

Os resultados apresentaram que a arquiteta Lina Bo Bardi, vinda da Itália, retratava uma 

linha projetual modernista mais pura, mesmo possuindo a característica italiana de valorizar as 

tradições. E que ao chegar no Brasil, a Casa de Vidro foi um pequeno laboratório de experimentos. 

Projeto elaborado através da admiração da identidade brasileira e da vegetação nativa, que se tornou 
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conceito para a residência. Cada um destes aspectos, por sua vez, desdobrou-se em uma influência 

histórico e cultural de uma sociedade brasileira simples, Lina Bo priorizava a vida do homem 

comum e suas realizações.  

No decorrer do trabalho, ao se analisar o embasamento teórico obtido, percebeu-se que Lina 

Bo Bardi possui muitas influências para a elaboração do projeto da Casa de Vidro. Ao mesmo 

tempo em que valorizava o estilo de arquitetura atual da época, o modernismo, a arquiteta também 

realizava uma releitura da casa simples do homem brasileiro, unindo com a tecnologia de 

equipamentos conquistados na época para reduzir as tarefas da mulher, com materiais em evidência 

em revistas de arquitetura, e com o artesanato brasileiro. Assim, constatou-se também que a 

arquiteta possui um pensamento amplo na hora de elaborar um projeto, seu pensamento laboral está 

em tudo que acontece a sua volta, tanto em feitios tradicionais quanto em acontecimentos de 

progresso. Dessa maneira podemos concluir que Lina Bo Bardi possuía um pensamento à frente de 

outros arquitetos, não existia limites para a sua forma de projetar, ela não seguia o princípio 

modernista à risca.  

O raciocínio da arquiteta deve ser amplamente divulgado e aplicado por acadêmicos e 

arquitetos atuais.  É necessário dar continuidade à valorização da arquitetura, design, urbanismo e 

arte popular brasileira no cenário cultural do país. Estar sujeito aos princípios e estilos 

internacionais de uma arquitetura contemporânea, mas também valorizando o que há de melhor no 

país. 
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