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O Modernismo 

• Cidade limpa, sintética, funcional e racional; 

construções como ferramenta social econômica. 

• Negação do ornamento; rejeição aos estilos 

históricos. 

• Design: baseado nas vanguardas do começo do 

século XX, construções geométricas e mínimas 

• Cidade utópica:  

• “menos é mais” e “a forma segue a função”. 



CIAM 
congresso internacional de arquitetura moderna 

Carta de Atenas: 

• Cidades conforme condições físicas, 
econômicas e políticas do espaço. 

• Crítica à situção pós industrial das cidades. 

• Áreas verdes. 

• Espaços comuns como estimulante e frutífero. 

• Planejamento quanto a mobilidade e saúde. 



Intenetional Style 

• expressão para designar o modo de 

construção modernista 

• se divide entre: 

• Funcionalista 

• organicionismo. 



Cidades-Jardins 
•  Propostas urbanísticas que buscaram um equilíbrio entre o crescimento econômico e 

os problemas sociais integrados ao desenho da paisagem, como os ideais Ebenezer 
Howard para o movimento das Cidades-Jardins na Inglaterra 

 

 

Distribuição geral da Cidade-Jardim conforme concebida por Ebenezer Howard: 
- estrutura radial 
- 6 grandes bulevares indo em direção ao centro 
- divisão de usos e da adoção de baixas densidades. 



Construtivismo Russo 
• Movimento estético na Rússia. 

• Influência na arquitetura e arte ocidental. 

• Objetivo de servir as massas 

• Necessidades do proletariado 

• Técnicas e materiais industriais 

• Técnica da engenharia 

• utilização de materiais industriais 

• Arquitetura e atividade coletiva 

• Superação dos limites da arquitetura 





Bauhaus 

• 1919 – 1933 

• escola com frentes diversas:  

– artes 

– arquitetura 

– Design 

– artesanato.  



Mies van Der Rohe 



Breuer 



Le Corbusier  

• Essencial e atemporal. 

• Pensamento utópico 

• Os 5 pontos da nova aquitetura: 

1. Planta Livre 

2. Fachada Livre 

3. Pilotis 

4. Terraço Jardim 

5. Janelas em Banda 



Frank Lloyd Wright 

• Museu Guggenhein 

• Considerado um dos arquitetos mais 
importantes do século XX. 

• Contraposição ao ‘internacional style’ 

• Proposição da arquitetura orgânica 





Plantas baixas 



Arquitetura Moderna no Brasil  

-Uma das principais obras da 

arquitetura modernista no país 

-O maior vão livre do mundo na 

época em que foi construído, com 

extensão total de 74 metros entre 

os apoios 

-Um bloco subterrâneo e um 

elevado, suspenso a oito metros 

do piso, através de 

quatro pilares interligados por 

duas gigantescas vigas 

de concreto 

- MASP (museu de ser de São Paulo): 



Niemeyer 
 

• Considerado um dos nomes mais influentes na Arquitetura 
Moderna Internacional 

• Em 1957, Niemeyer abre um concurso público para o plano piloto 
da nova capital Brasília. O projeto vencedor é o apresentado por 
Lúcio Costa, seu amigo e ex-patrão. Niemeyer, arquiteto escolhido 
por Juscelino, seria responsável pelos projetos dos edifícios, 
enquanto Lúcio Costa desenvolveria o plano da cidade. 



Lúcio Costa 
 Como diretor, revolucionou a pedagogia da 

Escola Nacional de Belas Artes, introduzindo a 
arquitetura moderna. Entre os alunos da 
renovada escola de arquitetura estava o 
jovem Oscar Niemeyer. Com quem ele fez 
parcerias mais tarde, como por exemplo, no 
projeto do  Ministério da Educação e da Saúde 
Pública. 

Plano Piloto de Brasília 
 
 
 
 
 
 
 
 
O projeto punha em prática os conceitos modernistas de cidade: o automóvel no 
topo da hierarquia viária, facilitando o deslocamento na cidade. 



João Batista Vilanova Artigas 
 

• Fez parte do grupo de professores que deu origem à FAU 

• Foi responsável, junto ao arquiteto Carlos Cascaldi, pelo 
projeto da nova sede da Faculdade: o edifício, localizado 
na Cidade Universitária,  leva seu nome e sintetiza seu 
pensamento arquitetônico 

 

Prédio sede da FAU-USP, Construção: de 1962 a 1969 



Casa Rio Branco Paranhos, SP, 
João Batista Vilanova Artigas, 
1942-43 

O Louveira é um edifício residencial localizado 
na esquina da Rua Piauí com a Praça Vila-Boim, no 
bairro de Higienópolis na cidade de São Paulo. Foi 
projetado em 1946 pelos arquitetos João Batista 
Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi e é considerado 
um importante representante da arquitetura 
moderna na cidade.  
 
  


