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. BrasHia foi concebida para 
ser uma cidade ideal e mo
derna. Foi pensada "não 
apenas como urbs, mas como 
civitas, possuidora dos atri
butos inerentes a uma capi
tal". Ela deveria ser "mo
numental", "no sentido da 
expressão palpável, por as
sim dizer, consciente, daqui
lo que significa". Uma "capi
tal aérea e rodoviária; uma 
cidade parque". (1) Uma no
va sede político- administra
tiva, idealizada para um país 
cheio de contradições e pro
blemas sociais. Lúcio Costa 
propôs: 

"Cidade planejada para o 
trabalho ordenado e eficien
te, mas ao mesmo tempo ci
dade viva e aprazivel, pró
pria ao devaneio e à especu
lação intelectual, capaz de 
tornar-se, com o tempo, além 
de centro de governo e ad
ministração, num foco de 
cultura dos mais lúcidos e 
sensiveis do pais ".(2) 

Brasília foi fruto de um 
projeto que, ao se realizar, 
defrontou-se, como qualquer 
teoria, coIp. a mediação da' 
reàlidade. Existem duas fa
ces da mesma cidade. Uma 
no domínio da ideologia; ou
tra, como peça real de nossa 
história. A primeira insere-se 
na nossa cultura e nas liga
çõe~ da mesma com a euro
péia.- A segunda é genuina
~eDte brasileira. 
, . A · busca do moderno tem 

sidQ: ~ma preocupação cons
tante nas nossas manifesta
ções "políticas, artísticas e li
terárias. Desde a década de 
1920, a bandeira modernista 
vem sendo empunhada pelos 
mais diferentes segmentos de 
nossa intelligentsia. A litera
tura e as artes plásticas ex
postas na Semana de Arte 
Moderna, realizada em São 
Paulo, em fevereiro de 1922, 
serviram como divisor de 
águas. (3) O modernismo ar
quitetônico bebeu na mesma 
fonte de escritores, . músicos, 
escultores e pintores que 
produziram obras de van
guarda. (4) 

O urbanista Augusto Gui
marães Filho, principal co
laborador de Lúcio Costa na 
implementação do Projeto 
BrasHia, afirmou, sugestiva
mente, em entrevista dada 
ao ArPDF: 

"Nós, nós sempre, fui... eu' 
nasci moderno. Eu nasci, não 
sei por que, não sei por que, 
não parece ser verdade, mas 
eu nasci moderno e tinha 
uma avidez muito grande de 
informação. Somos poucos, 
somos raros. Então ... por ser 
pouco, sermos raros a gente 
procurava ... "(5) 

Existem dois pressupostos 
básicos no movimento mo
dernista brasileiro: a manu-
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. tenção da fidelidade às nos
sas raízes culturais e a busca 
da universalização de nossa 
produção. De um lado, a re
jeição relativa de uma estéti
ca colonizada e a afirmação 
de uma 'paixão inteligente 
pelo Brasil'.(6) De outro, a 
proposição de novas sintoni
as com o que se fazia pelo 
mundo afora. 

Um problema enfrentado 
por este movimento foi o 
"hiato ainda maior entre as 
bases materiais da nação 
Brasil e as manifestações cul
turais modernistas". (7) Mas, 
no amplo leque modernista, 
existem diferenças substanti
vas. Aproximações e afasta
mentos dignos de nota, tal 
como Alfredo Bosi chama à 
atenção no seu estudo sobre 
a dimensão literária do tema. 
(8) Não seria exagero dizer 
que o modernismo foi, neste 
século, o mais importante 
signo de nossa produção inte
lectual. Foi reproduzido, re
fundido, atualizado e revis " 
em épocas distintas e p ..... 
correntes de pensamento va
riadas. Manteve-se, todavia, 
como elemento de instigação 
inteleCtual. Algumas vezes, o 
movimento modernista ser
viu para esclarecer e, em ou
tras, para ocultar os funda
mentos materiais da realida
de da qual fazia parte, en
quanto ideologia. 

Marshall Berman (9) dis
cutiu os problemas decor
rentes da modernidade em 
escala universal. Ele chamou 
as grandes obras e outros 
empreendimentos, que uni
ram o público e o privado no 
mundo do século XX, de 
"modelo fáustico de desen
volvimento". Alertou para ,'" 
fato de que, nos países Pll
bres, "planos sistemáticos 
para um rápido desenvolvi
mento significam em geral a 
sistemática repressão das 
massas".(10) Deu como um 
dos seus exemplos os mirabo
lantes projetos stalinistas e a 
influência dos mesmos em 
países capitalistas do Tercei
ro Mundo onde "milhões de 
pessoas têm sido vitimadas 
por desastrosas políticas de 
desenvolvimento concebidas 
em compasso megalomanía
co".(11) Esqueceu de acen
tuar que muitos destes proje
tos tiveram o financiamento, 
a ajuda técnica e o apoio 
político de países capitalistas 
do chamado Primeiro Mun
do. 

As idéias de Berman foram 
relativizadas por Perry An
derson. Existiram e existem 
várias práticas estéticas arbi
trariamente enquadráveis na 
noção de modernismo: 

"a mais vazia de todas as 
categorias culturais. Ao con
trário dos termos gótico, re
nascentista, barroco, manei-



, .' . , , 
J .. t' J J . .. 

Brasília,janeiro de 1993- ~ . -

rista, romântico ou neoclás
sico, ele o modernismo não 
designa nenhum objeto pas
sível de descrição por si 
mesmo; carece completa
mente de qualquer conteúdo 
positivo. "(12) 

Em que pese o tom um 
tanto ou quanto ortodoxo de 
Anderson, as suas críticas à 
proposta de Berman têm 
elementos que devem ser 
considerados com seriedade. 
Pensamos que o ponto mais 
fraco do teórico do modelo 
fáustico é o de desprezar a 
historicidade das ideologias. 
A leitura ou aplicação de 
uma mesma ideologia em si
tuações históricas diferentes 
pode provocar resultados 
paradoxais. A história do 
Brasil é repleta de exemplos 
de reinterpretações de ideo
logias importadas, com resul
tados por vezes opostos às 
propostas originais. 

A combinação brasileira 
do "moderno material com o 

, oritário do mando e des
ando" foi observada por 

Octavio lanni (1.3), numa 
abordagem que lembra à de 
Berman, mas com diferenças 
de conotação bastante signi
ficativas: 

"A construção da cidade 
de Brasília pretende simbo
lizar o Brasil Moderno, re
presenta o coroamento de 
uma larga história de inten
tos de tornar o Brasil con
temporâneo do seu tempo. 
Uma capital nova, Feita sob 
medida, lançada em traços 
audaciosos, nas proporções 
do século XXI; e povoada 
pela mesma humanidade que 
se pretendia esquecer, ou 

mrcizar. "(14) 
A obra de Francisco Foot 

Hardman (15) / ao examinar a 
construção da ferrovia Ma
deira-Mamoré, defrontou-se 
com o dilema da proposta de 
modernidade no Brasil. In
dicando a contradição apa
rente entre o progresso tec
nológico e a manutenção da 
barbárie da organização so
cial, Hardman ,teve como 
uma de suas fontes de inspi
ração o livro de Berman, 
considerado por e~e como 
um "belo e exuberante en
saio" ,(16) 

Os sujeitos de uma história 
caracterizada por opressões, 
exclusões e discriminações 
sociais e raciais sistemáticas 
não são bem precisados em 
Berman e em alguns de seus 
seguidores. Fica-se com a, 
impressão de que a história 
se move por meio de muletas 
ideológicas. Os atores reais 
desaparecem e dão lugar a 
personagens fantasmagóri
cos, que não têm interesses 
materiais a defender. As 
idéias substituem os homens 
de carne e osso que as despo
saram. As suas opiniões e 

crenças são mais fortes do 
que as suas inserções na vida 
material. O mundo deixa de 
ser cognoscível, ' permane
cendo virado de ponta-cabe
ça. As diversas instâncias da 
história não são passíveis de 
interação e de compreensão 
racional. Todavia, as mesmas 
irrompem, inúmeras vezes, 
corroendo os seus esquemas 
explicativos, criando para
doxos e apontando para a 
honestidade intelectual da 
proposta. 

De ângulo similar, Silvia
no Santiago (l7)e Lúcia Lippi 
Oliveira (18) criticaram o 
"otimismo edificante" do 
modernismo da época da 
construção de Brasília e o 
associaram à "questão naci
onal", também presente "na 
geopolítica, no 'projeto R0l!
don, na ocupaçao da Amazo
nia, no projeto Calha-Nor
te", etc. Lúcia Lippi lem
brouque: 

"O caminhar da moderni
zação Fáustica no Brasil pro
duziu a coexistência de si
tuações muito díspares: o ín
dio e o yuppie, o analFabeto e 
o pós-doutor, a mais ousada 
tecnologia junto com o jegue 
e o carro de boi, a oitava 
economia do mundo e altas 
taxas de mortalidade inFantil. 
Como pensar uma nação, 
uma unidade simbólica com 
situações tão heterogêne
as?(19) 

Hoje, compreendem-se os 
efeitos das propostas moder
nizadoras que procuraram 
excluir a maioria de possibi
lidades de intervenção. Seria 
Brasília uma esfinge cons
truída no meio de nosso 
imenso território, depositá
ria dos nossos segredos con
temporâneos? A sua constru
ção simbolizaria um ensaio 
de nossa modernidade histó
rica? 

As utopias, a política, o 
urbanismo e a arquite
tura 

A idéia de uma cidade per
feita remonta à antiguidade 
clássica. Platão 
(c.42817-34817 a. C.), possi
velmente, foi um dos primei
ros pensadores a imaginar e 
escrever um livro sobre uma 
república artificial organi
zadora dos desígnios históri
cos. Antes da filosofia grega, 
houve a experiência da cida
de de Akhetaton (aproxima
damente, 1350 a. C.) no an
tigo Egito. Salvo engano, a 
primeira a ser desenhada e 
planejafla antes das edifica
ções~(20) 

O livro A Cidade de Deus 
de Santo Agostinho, escrito 

na Alta Idade Média, reto- \ 
mava este tema. De certo 
modo, os desenhos do céu, 
do purgatório e sobretudo do 
inferno, feitos por Dante 
Alighieri (1265-1321) na Di
vina Comédia, postularam 
soluções para os problemas 
do homem. 

Mas foi no Renascimento 
que a proposta de uma cida
de ideal, que corrigisse os 
problemas das cidades e das 
sociedades reais, ganhou es
pecial vigor com ~ Utopia 
(1516) de Thomas More 
(1478-1535) e a Cidade do 
Sol (1602) de Tommaso 
CampaneIla (1568-1639). A 
Nova AtIântida (1627) de 
Francis Bacon (1561-1626) 
pe!:seguiu objetivos seme
lhantes aos de seus predeces
sores.(21)Nos três casos, par
tiu-se da realidade para a 
utopia e desta, para aquela. 
A noção de cidades ideais e o 
sonho utópico de organiza
ção benfazeja da vida social, 
a partir da idéia transforma
da em doutrina, marcaram, 
indelevelmente, o mundo 
ocidental. Não se tratava 
mais de esperar o reino de 
felicidade eterna depois da 
morte e sim de trazer o céu 
para a luz da vida na Terra. 

O utopismo do Renascimento 
foi atualizado nos séculos XVIII 
e XIX pelo Iluminismo e pelos 
anarquistas, comunistas e socia
listas pré-marxistas, na França e 
na Inglaterra. Engels 
(1820-1895), referindo-se a 
Saint-Simon (1760-1825), Char
les Fourier (1772-1837) e Ro
bert Owen (1771-1858), afirmou 
que, para estes: 

"O socialismo é a expressão da 
verdade absoluta, da razão e da 
justiça, e é bastante revelá-lo 
para, graças à sua virtude, con
quistar o mundo. E, como a 
verdade absoluta não está sujei
ta a condições de espaço e de 
tempo nem ao desenvolvimento 
histórico da humanidade, só o 
acaso pode decidir quando e 
onde essa descoberta se revela
nf'(22) 

Hoje, podemos afirmar que o 
pensamento e a prática marxis
tas· não conseguiram ser tão 
"científicos" e nem tão afasta
dos das quimeras dos socialistas 
utópicos. Pelo contrário, o so
nho de se arquitetarem socie
dades perfeitas e cidades ideais 
permaneceu. O pensamento 
utópico continuou tendo in
fluência e fazendo parte do dis
curso aberto e oculto dos mo
vimentos revolucionários con
temporâneos. Sua imensa in
fluência intelectual fez com que 
a noção de "verdades absolu
tas" invadisse vários domínios 
do saber e que se pretendesse 
"melhorar" o mundo com pro
postas inovadoras. A "ciência" 

- transformou-se em "doutrina 
universal" sem considerar o es-

paço, o tempo e o desenvolvi
mento histórico da humanida
de. 

A presença dos elementos 
utópicos no socialismo contem
porâneo já era percebida, em 
1929, por Karl Manheim 
(1893-1947). De acordo com o 
autor, "a mentalidade socialis
ta" tinha conseguido a "redefI
nição da utopia em termos de 
realidade", superando a hesita
ção liberal.(23)Todavia, "jamais 
aplicou o método a si mesmo e 
nunca refreou seu próprio dese
jo de ser absoluto". (24) Ma
nheim aplicou o método à teoria 
e à prática em que acreditava, 
como o cientista que primeiro 
inocula a vacina em si próprio. 
O seu procedimento foi raro no 
século XX. 

As origens remotas e o desen
volvimento do pensamento ar
quitetônico moderno já foram 
exaustivamente expostos e ana
lisados. (25) Nos limites desta 
pesquisa, interessa a recupera
ção de alguns fatos e teorias 
sobre o mesmo problema. 

Uma das fontes do urbanismo 
moderno, enquanto saber esta
belecido, foi a crítica dos socia
listas utópicos e "científicos" à 
cidade originária da Revolução 
Industrial. (26) Outra das inspi
rações da modernidade urbana 
foi a experiência da Ringstrasse 
vienense da seguJlda metade do 
século passado, delimitada pela 
visão liberal. (27) Neste caso, a 
crítica à cidade tradicional não 
ultrapassou o paradigma bur
guês. 

Engels foi um dos críticos 
m<\is ácidos das cidades indus
triais erguidas na Inglaterra do 
século passado. (28) A Londres 
que descreveu era uma cidade 
onde predominavam os horro
res da miséria, da fome, das 
péssimas condições sanitárias e 
habitacionais. Tudo" isto convi
vendo com a opulência urbana 

trazida pela industrialização. 
Falou de "bairros miseráveis 
( ... ), organizados da mesma 
forma em quase toda a Inglater
ra e constituídos pelas piores 
casas, nas zonas piores da cida
de". Descreveu ruas "geral
mente sujas, cheias dê detritos 
vegetais e animais, sem esgotos 
e cobertas de poças de água 
estagnada e fétida" .(29) 

A consolidação da Revolução 
Russa dé 1917, o crescimento 
universal do movimento operá
rio e, sobretudo, a nova fase da 
Revolução Industrial (eletrici
dade, petróleo e imperialismo), 
vivida intensamente na Europa 
e nos Estados Unidos, levaram à 
formulação do denominado "es
tilo internacional" (30) da arqui
tetura e do urbanismo. Preten
deu-se dar uma resposta teórica 
e traçar um plano de trabalho 
para o mundo. Deixava-se de se 

. considerar as diferenças histó-

ricas. Pensava-se em soluções 
.: modelares. Seguiram-se o~ 
ipressupostos da prevalência da 
técnica e da posível emergêncü. 
de uma revolução mundial. 
Acreditava-se que o futuro es
tava do outro lado da rua e qUE' . 
era necessário preparar as ci
dades para a nova situação que 
se avizinhava. Os objetivos a 
serem perseguidos eram o df 
reformar os "cancros" da vidr 
urbana e o de produzir cidade ~ 
modernas, calcadas em tud( 
que a tecnologia pudesse ofere· 
cer.(31)Segundo Harouel: 
"O urbanismo progressista ( 
obcecado pela modernidade. i 
cidade do século XX deve ser d, 
seu tempo, afirmar a contempo 
raneidade de tudo aquilo que se 
traduz como avanço da técnic:: 
a indústria, o automóvel, o avi 
ão. A estética modernista à basl 
de racionalidade e austeridad. 
é acompanhada pelo désprez( 
da cidade antiga". (32) 

Um desprezo fundamentadc 
na crítica à exclusão social re· 

. presentada pelas cidades de
senvolvidas ou criadas pela 
primeira fase da Revolução In
dustrial (vapor e livre-concor
rência). Neste sentido, o urba
nismo e arquitetura progressis
ta também se alimentaram da 
crítica nazi-fascista ao mundo 
criado pelo liberalismo. É bem 
verdade que a recíproca não é 
verdadeira. O nazismo os repu
diou, perseguindo os arquitetos 
da Bauhaus.(33)O fascismo itali
ano manteve uma postura am
bígua, apadrinhando, até certo 
ponto, o futurismo. (34) O fIlme 
Metrópolis (1926), de Fritz 
Lang (1890-1976), talvez seja 
uma das melhores expressões 
artísticas das ansiedades mo
derno-futuristas. 

Os Congressos Internacionais 
de Arquitetura Moderna (C iam) 
e a sua direção - Comitê In
ternacional para a Resolução de 
Problemas Arquitetônicos Co~
temporâneos (Cirpac) - servi
ram para fixar o "estilo interna· 
cional" e para difundi-lo pelo 
mundo afora. Tudo foi facilita
do pelo concurso internacionai 
de arquitetura para a constru
ção do Palácio da Sociedade das 
Nações em Genebra, realizado 
em 1927. Neste evento, Le 
Corbusier e outros modernos 
destacaram-se como vencedore~ 
morais, embora formalmente 
derrotados. No ano seguinte, 
um grupo de arquitetos mode~
nistas europeus reuniu-se em 
Chateau La Sarraz, na Suíça, t 

fundou os Ciam e o Cirpac. 
'Estas organizações sobrevive
ram à n Grande Guerra e ar 
estabelecimento da Guern 
Fria. Fizeram reuniões eu 
inúmeros países europeus. } 
partir do final da década de 30 
o Brasil passou a ter represen 
tantes nos Ciam. Lúcib Costa 
Oscar Niemeyer, dentre outros 
foram reconhecidos com. 
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membros do mesmo movimen
to. (35) 

Nos Estados Unidos, o estilo 
internacional teve importante 
espaço para se desenvolver. O 
país garantiu a expansão do 
movimento ao abrigar alguns 
arquitetos refugiados do nazi
fascismo e da guerra, dando
lhes meios de trabalho e reco
nhecendo seus talentos. De lá, o 
modernismo arquitetônico pôde 
ser reexportado. Os princípios 
estéticos da Bauhaus foram sal
vaguardados. (36) 

Tom Wolfe criticou duramen
te a arquitetura moderna dos 
EUA, da Europa e, especial
mente, a produzida ou influen
ciada por Walter Gropius e por 
Le Corbusier.(37) As suas críti
cas são permeadas pela clara 
tentativa de celebrar as grandes 
construtoras e imobiliárias que 
promovem uma arquitetura e 
um urbanismo puramente co
merciais. Monumentos ao di
nheiro! Modernos templos de
votados à glória e ao poder de 
grandes corporações, de velhos 
ricos, cada vez mais endinhei
rados e de novos milionários 
escandalosos. 

Um navio nas águas do mar 
Mediterrâneo e a cidade de 
Atenas foram os cenários do IV 
Congresso dos Ciam, realizado 
em 1933. O evento deveria ter 
ocorrido em Moscou. As auto(i
dades soviéticas já demonstra
vam certas desconfianças com o 
modernismo arquitetônico e 
com outras expressões artísticas 
da época. O "medo do novo" já 
havia se instaurado no país dos 
Soviets. (38) A Carta de Atenas 
não poderia ter sido a Carta de 
Moscou. As conclusões do IV 
Congresso foram puh1icadas 
por Le Corbusier, por volta de 
1941, numa versão contendo 
acréscimos pessoais às resolu
ções deste encontro internacio
nal. Duas outras versões do 
mesmo documento foram publi
cadas em 1942. A de Corbusier 
prevaleceu como livro de cabe
ceira do estilo internacional do 
urbanismo e da arquitetura. A 
sua imensa produção o autori
zou a "revelar" os cânones do 
movimento. (39) As idéias deste 
manifesto programático foram 
divulgadas e aceitas em escala 
mundial. Apesar da imensa in
fluência no Brasil, a Carta de 
Atenas só foi publicada, em por
tuguês, em 1989. (40) 

Os princípios fundamentais 
da Carta eram, segundo Rebeca 
Scherer: 
"A obrigatoriedade do plane
jamento regional e intra-urba
no, a submissão da propriedade 
privada do solo urbano aos inte
resses coletivos, a industrializa
ção dos componentes e a pa
dronização das construções, a 
limitação do tamanho e da den
sidade das cidades, a edificação 
concentrada, porém adequa
damente relacionada com am
plas áreas de vegetação. Supu-

nha ainda o uso intensivo da 
técnica moderna na organiza
ção das cidades, o zoneamento 
Funcional, a separação da circu
lação de veículos e pedestres, a 
eliminação da rua-corredor e 
uma estética geometrizante". 
(41) 

Foi pensada uma solução pa
dronizada para o equipamento 
urbano de todo o mundo. Par
tiu-se do princípio de que as 
necessidades humanas eram 
idênticas em toda parte. Não 
foram consideradas as peculia
ridades do desenvolvimento his
tórico de cada região. Fez-se 
um plano para solucionar pro
blemas sociais, econômicos e 
políticos. Difundiu-se a idéia de 
um urbanismo e de uma arqui
tetura capazes de curar as feri
das urbanas do parto universal 
do capitalismo. Tal como Fou
rier, passou-se a acreditar em 
"falanstérios" onde se poderi
am juntar "pessoas de desigual
dade variada em fortunas, ida
des e caráter (e) em conheci
mentos teóricos e práticos", que 
poderiam ser harmonizadas 
numa associação perfeita. (42) 
Não demorariam a surgir pro
blemas resultantes de adapta
ções e adequações regionais do 
estilo internacional. 

Em 1962, Georg Lukács 
(1885-1971), observando os 
problemas da arquitetura con
temporânea, via dificuldades 
para que ela rompesse, por 
completo, com a fetichização de 
seu objeto. Não acreditava que 
a arquitetura tivesse sido capaz 
de produzir um novo espaço 
social, inclusive na União Sovié
tica. Acreditava que o stalinis
mo tinha contribuído para esta 
limitação. De acordo com o 
pensador húngaro, as condições 
histórico-sociais existentes im
possibilitaram uma mudança 
real. Considerava os arquitetos 
progressistas numa equação 
sem saída. Achava que eles se 
limitavam a produzir obras 
agradáveis, sem conseguirem 
propor soluções para problemas 
que escapavam à sua alçada. (43) 

Em 1985, Juergen Habermas 
fez uma defesa apaixonada da 
arquitetura moderna contra os 
denominados "pós-modernos~'. 
Segundo o filósofo alemão, ela 
continuou: 
"A tradição do racionalismo 
ocidental, e Foi suficientemente 
Forte para criar modelos, isto é, 
se tornar clássica e Fundar uma 
tradição que desde o início ul
trapassava Fronteiras nacionais. 
( ... ) 
As maniFestações hoje evidentes 
de crise na arquitetura moder
na remontam menos a uma crise 
dela própria e, mais, ao Fato de 
que ela se deixou voluntaria
mente sobrecarregar". (44) 

Habermas continua acredi
tando que é possível planejar 
racionalmente cidades e prédi
os. Retirando-se os seus e1emen~ 
tos utópicos, seu esquema tis mo 

-.Jnicial etc., a arquitetura mo
derna ainda é válida e pode se 
renovar. Os seus princípios ge
rais podem servir de base para 
novas soluções. Não há por que 
considerá-la superada e sem 
função para o mundo atual. Pa
ra ele, um dos seus méritos foi o 
da suptração do "pluralismo es
tilístico, bem como das dissocia
ções e especializações a que a 
arquitetura havia se conforma
do", no século passado. (45) 

Os adeptos do pós-m~der
nismo são inimigos da arquite
tura e urbanismo inspirados em 
Le Corbusier, Gropius e outros. 
O livro de Edward Relph - A 
paisagem urbana moderna -
talvez seja um dos mais vigoro
sos manifestos antimodernistas 
traduzidos para a língua portu
guesa. Ele resumiu a crítica que 
vem se desenvolvendo desde a 
década de 60. Os Estados Uni
dos adotaram o modernismo 
arquitetônico e deram condi
ções de trabalho nunca antes 
conhecidas aos seus adeptos. 
Hoje, parcela expressiva de sua 
inteliggentsia o repudia e canta 
lo as ao pós-moderno. (46) A rea
ção pós-moderna tem se expan
dido e se esforçado em demolir 
os pressupostos que fundamen
taram o modernismo:(47) 

O racionalismo das propostas 
da nova arquitetura nunca foi 
integral e politicamente revolu
cionário. É verdade que esta 
proposta estética subverteu os 
conceitos antigos da arquitetu
ra. Não se pode esquecer de 
que o modernismo arquitetôni
co serviu a governos, a econo
mias e a sociedades conservado
ras. As soluções para o espaço 
arquitetônico das maiorias fo
ram facilmente conversíveis em 
adereços de projetos que, de 
fato, beneficiaram as minorias. 

Nos Estados Unidos e em 
muitos países europeus, o mo
dernismo foi domesticado e pas
sou a produzir para os gover
nos, para as grandes corpora
ções e para os milionários. No 
Brasil, os novos arquitetos pro
jetaram, principalmente, para o 
Estado. Porém, não deixaram 
de trabalhar para as empresas e 
os endinheirados. Por que, en
tão, tanta virulência contra a 
nova arquitetura? Por que valo
rizar tanto a volta ao antigo, a 
propor solt.;ões ainda mais arti
ficiais do que as do modernis
mo? Seria a questão da abertu
ra do mercado para outras cor
rentes? Numa época de tantas 
demolições, de quedas de mitos 
e de contestação de verdades 
absolutas há um cenário propí
cio para se tentar destruir uma 
tradição estética progressista e 
libertadora. Isto é mais fácil, 
cômodo e lucrativo do que pen
sar em revisar e atualizar o 
modernismo arquitetônico. O 
que se deseja de fato é trocar 
um fetiche por outro ainda mais 
alienado? As reflexões de Ha
bermas permanecem atuais. 

---- -------

Anatole Kopp é outro dos ra
ros intelectuais que continuam 
a fazer a defesa do modernismo. 
Sua atitude vai contra a maré 
que agita o fim da história, da 
razão e das ideologias. Sua pro- , 
posta é a do resgate da tradição 
libertadora dessa corrente do · 
pensamento arquitetÔnico, des-
. pida de seus problemas origi
nais: 
"É verdade que as condições 
históricas que em parte estive
ram na origem do nascimento e 
desenvolvimento da arquitetura 
"moderna" não são as atuais, 
mas as abordagens, os modos de 
raciocinar e as técnicas dos 
"modernos" não esgotaram 
suas possibilidades e continuam 
sendo o núcleo racional de toda 
criação arquitetônica, apesar de 
desagradar aos partidários da 
cópia do passado e da subjetivi
. dade e do espontaneísmo. 
( ... ) 
É nesse sentido que o "moder
no" poderia existir ainda hoje 
- apesar dos eFeitos conjuga
dos contra ele da moda, dos 
meios de comunicação e da cor
rida ao lucro imediato - e pode 
tornar-se novamente uma lin
guagem viva, uma causa como 
Foi durante o período entre as 
duas guerras e não um estilo, ao 
que certas pessoas o reduzi-' 
ram".(48) 

O Brasil é o país do denomi
nado Terceiro Mundo onde es
tas discussões são mais perti
nentes e significativas. aqui,· o' 
modernismo .arquitetônico 
construiu a capital- e inúmeros 
prédios e monumentos nas 
grandes cidades. Os urbanistas 
e arquitetos modernistas tive
ram especial destaque na vida 
do país, durante os últimos 50 
anos. Desde a Era Vargas, su
cessivos governos Federais, es
taduais e municipais patrocina
ram suas obras. Inúmeros polí
ticos incluíram em suas adminis
trações a construção de traba
lhos projetados por arquitetos 
desta corrente. Desenvolveu-se 
um "mecenato" estatal e a ado
ção deste estilo por setores ex
pressivos da máquina de Esta
do. 

Ainda hoje, o principal 
"cliente" da arquitetura mo
derna é a administração públi
ca. Todavia, não se deve des
prezar a importância dos proje
tos encomendados pela área 
privada. Lúcio Costa e Oscar 
Niemeyer transFormaram-se em 
cidadãos do mundo, a partir da 
realização de suas obras no 
Brasil e no exterior. As nossas 
condições históricas determina
ram que aqui pravelecesse o 
"estilo" sobre a "causa". A na
tureza do Estado brasileiro e o 
estatismo da modernidade ar
quitetônica limitaram as poten
cialidades da nova arquitetura. 
Sob o ponto de vista dos arqui
tetos, viveu-se uma ambiguida
de entre a "causa" e o "estilo ". 

Yves Bruand produziu um 
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exaustivo levantamento históri
co da arquitetura contemporâ
nea brasileira. (49) Estudou-a 
desde as suas origens. Comen
tou o processo de desenvolvi
mento e a conquista da hege
monia pelo Modernismo, na dé
cada de 30. 

O projeto e a construção do 
prédio do Ministério da Educa
ção e da Saúde,no Rio de Ja
neiro, Foí um marco decisivo. Le 
Corbusier veio ao Brasil, a con
vite do Ministério, para assesso
rar o grupo de seis arquitetos 
encarregados por Gustavo Ca
panema (50) · de produzirem o 
monumento.(51)No mesmo gru
po estavam Lúcio Costa e Oscar 
Niemeyer. Pela primeira vez, 
um órgão do Poder Executivo 
encomendava uma obra de 
grandes dimensões e custos a 
representantes da nova arquite
tura. O projeto definitivo ficou 
a cargo da equipe brasileira.(52) 
Nesta obra, construída entre 
1937 e 1943, estiveram presen
tes os elementos políticos, teóri
cos e práticos básicos que, .eR[ 
fixação da experiência, perrt::" 
ram, duas décadas depois,acons
truçaõ -de Brasílià. O trabalho 
de equipe Foi um dos compo-

. nentes do sucesso do empreen
.; dimento. Nele, desenvolveram

se os laços entre Lúcio Costa e 
Oscar Niemeyer. 

Não é objetivo deste trabalho 
descer a minúcias da evolução 
do modernismo arquitetônico 
brasileiro. Isto já Foi Feito por 
Bruand(53),que também reuniu 
inúmeras Fontes primárias e se
cundárias sobre o tema. "Inte
ressa recuperar dados pontuais, 
significativos para o Projeto 
Brasília. Neste sentido, é preci
so lembrar o extraordinário de
senvolvimento de Oscar Nie
meyen(54), como arquiteto, / .~ 
décadas de 40 e 50, com a t __ -
cução de dezenas de projetos no 
Brasil e no exterior. (55)No caso 
especifico da Pampulha (56) 
(1942), Foi sedimentada a Forte 
ligação pessoal com Juscelino. 

O talento individual, a capa
cidade de produção sistemática 
e o trânsito internacional do 
arquiteto, somados às boas rela
ções pessoais cultivadas com al
guns dos "donos do poder", 
possibilitaram atingir a sua po
sição de "delfim" da arquitetu
ra brasileira. 

Niemeyer resumiu a sua evo
lução, a partir da experiência 
do prédio do Ministério da 
Educação: 
"Aí eu comecei a trabalhar e 
fiquei muito amigo do Capane
ma. O Capanema me chamava 
pra tudo, pra almoçar, pra con
versar, pra visitar as obras dos 
artistas que participaram do 
Ministério: Portinari; Celso An
tônio, e ... fiz Pampulha. Ele me 
levou a Belo Horizonte, me 
apresentou ao Juscelino. Então 
Pampulha Foi meu. primeiro 
trabalho... assim importante na 
minha modesta vida de arquite-
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o "Avião" de Lúcio Costa, projeto vencedor do Concurso . . 

to. Era uma abertura, era como 
a contestação do ângulo reto. 
Era levar arquitetura como 
uma forma mais livre, utilizan
do a curva, que tanta lembran
ça nos dava com as igrejas de 
Ouro Preto, barrocas. E a I)r
quitetura então abriu um cami
nho novo para a arquitetura 
brasileira, a Pampulha, com
preendeu? E hoje se você exa
minhar o que existe na arquite
tura brasileira, o que pelo me
nos é conhecido lá fora, é tudo 
uma coisa que começou na 
Pampulha ... ".(57) 

obra de Niemeyer tem sido 
~to de inúmeros textos bio

gráficos e analíticos. (58) A sua 
personalidade, a filiação ao Par
tido Comunista, as ligações com 
políticos influentes e, princi
palmente, os seus trabalhos são, 
algumas vezes, alvos de críticas 
muitas vezes exacerbadas e in
quisitoriais. No Brasil, ele é 
mais contestado do que no exte
rior. O senso comum brasileiro 
relaciona a arquitetura moder
na e a construção de Brasília à 
sua pessoa. A condição de "del
fim" fez com que ele estivesse 
em evidência permanente na 
mídia, desde a década de 50. As 
suas idéias sobre a arquitetura 

_ conseguiram, apesar de muitas 
dificuldades, ser respeitadas, 
mesmo no período mais duro da 
ditadura militar. Está ainda pa
ra ser feita uma apreciação ob
jetiva e racional do valor de sua 
arquitetura e da sua importân
cia no Brasil e no mundo. Yves 
Bruand é um dos poucos que 
tentara o caminho da objetivi
dade, sem esconder a sua admi
ração. (59) 

Lúcio Costa(61),possivelmen
te, devido às suas características 
pessoais, se manteve reservado. 

Os seus aparecimentos na mídia 
são ocasionais e o senso comum, 
raramente, o associa a Brasília. 
Todavia, a sua importância para 
a arquitetura moderna é in
questionável. Ele foi um dos 
principais mentores intelectuais 
deste movimento. (62) Estabele
ceu os seus parâmetros e os 
vinculou, indelevelmente, ao 
denominado "estilo internacio
nal". Muito brasileiro, mas pro
fundamente influenciado pela 
cultura européia, Lúcio Costa 
pôde navegar, sem maiores 
problemas, num estilo que se 
propunha a alcançar a universa
lidade. Admirador de Le Cor
busi~r, escolheu para si a espe
cialidade do urbanismo, sem 
descuidar da produção de pré
dios e outros monumentos ar
quitetônicos. Notabilizou-se pe
lo planejamento urbanístico de 
Brasília. Talvez tenha sido o 
único arquiteto do mundo con
temporâneo que pôde projetar 
a capital de seu próprio país, 
acompanhar a sua construção e 
desenvolvimento. 
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