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Le Corbusier e o Brasil: um percurso

A exposição Le Corbusier e o Brasil vem se juntar às inúmeras comemora
ções do centenário de nascimento do arquiteto promovidas neste ano de 1987. Ela 
foi organizada a partir de documentos pertencentes a Fundação Le Corbusier em Pa
ris, enriquecida com empréstimos de colecionadores e instituições brasileiras.

/ A escolha e organização dos documentos apresentados têm por objetivo 
colaborar para a renovação do debate sobre a hereditariedade do repertório formal 
e das doutrinas corbusianas no Brasil, bem como revelar o impacto causado em sua 
obra pelas viagens que realiza à América do Sul, inaugurando desde então um inten
so diálogo com o Brasil. Ao contrapor as certezas do teórico, às hesitações, revoltas 
e paixões do homem e do poeta, procurou-se dar uma dimensão mais ampla ao mito 
Le Corbusier o que significa também admitir a pluralidade de suas concepções e a 
evolução de seu trabalho: uma modernidade que se delineia do purismo do início do 
século ao brutalismo dos anos cinquenta; da "Cidade de Três Milhões de Habitan
tes" à Ville Radieuse... à Chandigarh.
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Carnet B4-279

A questão fundamental que se colocava para a arquitetura no começo do 
século era sua adequação ao universo técnico.

Ao espírito novo que a idade da máquina produziría deveria corresponder uma 
otimização, não somente dos meios de produção da arquitetura, mas dela própria.

Minha voz é a de um viajante da terra e da vida, escrevería, em 1962, Le 
Corbusier numa carta endereçada aos seus amigos brasileiros. Viajante desde 1907, 
quando pela primeira vez parte de sua cidade natal aos vinte anos para conhecer a 
Itália. Viagens que se sucedem, através do mundo desempenhando um papel funda
mental no singular processo de formação auto-didata do arquiteto: forma de aprendi
zado e de aperfeiçoamento de sua cultura visual, exercício de uma metodologia de 
trabalho.

Ninguém mais do que Le Corbusier encarnou o espírito que estes tempos
representaram.

Inspirado nestes mesmos propósitos o Projeto Hunter Douglas ressalta o exem
plo de coragem, audácia e obstinação, do homem que teve a maior influência na ar
quitetura deste século.

O homem que enxergou, bem antes de nós, o mundo moderno sob uma no
va ótica: A UNIDADE ENTRE A PRODUÇÃO ARTÍSTICA E A PRODUÇÃO INDUSTRIAL.

Nunca se sentiu tão inventivo como durante estes períodos de viagem... 
Ver, olhar, observar. Depois, apropriar-se das imagens "inscrevendo-as" num reper
tório pessoal. Sedimentadas elas serão mais tarde fundidas e retrabalhadas em novas 
propostas teóricas e invenções plásticas. Por vezes, no momento mesmo da obser
vação, submeter a imagem ao desígnio do arquiteto que, enquanto febrilmente dese
nha, projeta, cria, transforma:

...ao largo do Rio retomei meu carnê, desenhei os morros e entre eles a fu
tura auto-estrada com a grande cinta arquitetônica que a sustenta; e os picos de vo
cês — o Pão de Açúcar, o Corcovado, a Gávea, o Gigante Adormecido — foram valo
rizados por essa horizontal impecável. Os transatlânticos que passavam, edifícios 
magníficos e moventes dos tempos modernos, encontravam lá adiante, suspensos 
no espaço acima da cidade, uma resposta, um eco, uma réplica. Toda paisagem 
punha-se a falar, na água, na terra e no ar; e ela falava arquitetura.

J. Franklin Gindler
Diretor Geral da Hunter Douglas do Brasil
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Igreja da Glória Carnê C12-754

Companheiros inseparáveis de viagem, os carnês de desenho de Le Corbu- 
sier são o olhar do arquiteto que registra itinerários; uma mistura de croquis e anota
ções, síntese e diálogo primeiro com a realidade que observa. Um substituto à foto
grafia, logo abandonada por ele enquanto documento de trabalho por acreditar que 
a objetiva confina as emoções e não participa, tão intensamente, do processo de 
apropriação da imagem.

Desenho Rio Auto estrada - FCL-31.878

APRESENTAÇÃO/

"...Sob uma tal luz a arquitetura nascerá."
Le CorbuslerEssa exposição mostra os contatos de Le Corbusier com o Brasil à partir de 

três momentos que se revelaram extremamente férteis ora para sua própria trajetória, 
ora para a história da arquitetura brasileira. Três viagens — 1929, 1936, 1962 — 
documentadas através de uma seleção de desenhos dos quatro carnês que o acom
panharam em cada uma dessas viagens, mas também fotografias, maquetes e origi
nais de alguns projetos relacionados com o Brasil. O fio condutor e espinha dorsal 
da exposição é o desenho de uma curva, forma que sintetiza o impacto do Brasil so
bre o arquiteto. Presente nos meandros, nas mulatas e nas cordilheiras, ela é tam
bém um gesto de criação do homem: o elemento predominante no Plano para o Rio 
de Janeiro, projeto que durante muito tempo sonhará construir.

A história da arquitetura brasileira registra as primeiras viagens de Le Corbu
sier ao Brasil, e sobretudo a série de conferências que então realiza em São Paulo 
(1929) e no Rio de Janeiro (1929 e 1936), como momentos singulares, como refe
rências obrigatórias, como grandes acontecimentos. Cristalizando processos de rup
tura, a figura do arquiteto francês emerge desses eventos fortemente solidária ao 
nascimento de uma expressão arquitetônica genuinamente "brasileira" que, embora 
reconhecida de forma autônoma, é considerada profundamente tributária das suas 
teorias.

A curva é acompanhada por uma documentação que ilustra aspectos para
lelos às viagens e que buscam dar uma nova dimensão a esse diálogo corbu-brésllien 
tão caro ao arquiteto francês. Por outro lado, uma seqüência de trinta e um cartazes 
elaborados pela Fundação Le Corbusier, uma leitura tipológica de seus projetos, um 
video com depoimentos de personalidades brasileiras e um filme de três horas, onde 
Le Corbusier comenta suas realizações, re-situam estes contatos com o Brasil dentro 
de toda a sinuosidade de sua trajetória.

É dentro de um universo conceituai em conflito entre uma herança cultural 
específica e os valores universais da sociedade industrial, que alguns arquitetos e es
tudantes brasileiros entram em contato com as idéias de Charles-Edouard Jeanneret, 
Le Corbusier. Suas teorias em torno da "Civilização Maquinista", difundidas mais 
amplamente no Brasil a partir da viagem de 1929, vêm definir o campo dos debates 
deste início do século entre a tradição e a modernidade, assim como, vão engendrar 
um pensar e fazer arquitetura novos, paradoxalmente fundamentos de uma expres
são arquitetônica que reivindica sua "brasilidade".4
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Modernos e brasileiros: é a possibilidade de reunir e dar expressão estética 
a essas duas noções que explica a força com que foram assimiladas as idéias de Le 
Corbusier no Brasil. Idéias modernas, a princípio difundidas graças ao apoio de gru
pos de vanguarda, elas farão parte pouco a pouco das realizações públicas construí
das por artistas e arquitetos brasileiros, e assumem tanta ou mais importância e apoio 
oficial, à medida que são capazes de serem lidas metaforicamente. Num movimento 
iniciado com a construção do prédio do MEC e do qual Brasília será o símbolo máxi
mo, os destinos dessa arquitetura, brasileira e moderna, parecem estar indissociavel- 
mente ligados a momentos nacionalistas e desenvolvimentistas.

Mas se as idéias corbusianas foram tão bem recebidas pelos brasileiros foi 
porque, antes de serem modernas, elas captaram e reforçaram alguns dos grandes 
mitos cultuados nessa parte da América desde o seu descobrimento, dando-lhes no
va formulação e uma proposta capaz de torná-los realidade. Mitos como, por exem
plo, o da assimilação da imagem do Brasil a um paraíso tropical, e o da busca, que 
ainda nos acompanha, nesse paraíso natural, de uma Utopia: a construção de uma 
sociedade ideal num mundo inteiramente novo.
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Favela - Carnê B4-282

A leitura dos textos de Le Corbusier, escritos no navio de volta para a Euro
pa, ainda sob o impacto de uma experiência de dois meses no Brasil, Uruguai e Ar
gentina, reitera em diversas passagens essa visão do paraíso e esse projeto de mun-

Espírito Americano" e indissociável da teoria corbusiana. Ao/ /do novo, inerente ao
descrever o sentimento que lhe inspira a terra vermelha, a floresta virgem, os mean
dros dos rios latino-americanos, o arquiteto constrói uma narrativa que recupera a 
colonização como uma aventura estimulante, malgrado seus "horrores 
colonos como deuses cuja força moral não pode ser esquecida.

Carnê B4-266

, onde vê os/ /

As conferências e textos de Le Corbusier, principalmente os da viagem de 
1 929, são um apelo aos sul-americanos no sentido de uma dupla aventura. Primeira
mente, como conquistadores e bandeirantes, a tomarem em mãos os seus destinos: 
... A Europa burguesa é um peso para a América do Sul. Libertai-vos! ... é chegada 

hora. Mas, o arquiteto estimula-os também a tentar essa outra aventurauma nova
humana de criar uma nova arquitetura, uma nova cidade, para um homem novo.

Diante da paisagem grandiosa que observa e da obra desses colonizadores, 
Le Corbusier é levado, tal qual Rousseau e Montaigne, como ele mesmo cita, a se 
perguntar sobre a natureza humana. A se perguntar sobre a obra de criação do ho
mem, denunciando a necessidade de reformas e ratificando o papel que atribui à ar
quitetura como manifestação da dignidade humana e por isso mesmo, capaz de in
troduzir um novo conceito de vida e de felicidade. Eis como ele sintetiza esta ligação 
entre arquitetura, urbanismo e projeto social: Uma grande época começou. A arqui
tetura e o urbanismo materializam esta afirmação. ...O urbanismo deve se projetar 
para o futuro, em direção a soluções inteiramente novas — construções que são sis
temas sociais, econômicos, inclusive políticos, trazendo uma nova harmonia à socie
dade.
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Carnê B4-260
Plano de São Paulo - FLC - 30.301

A revista Movimento Brasileiro registrava em 1929: Neste país, a sensibili
dade não pode continuar envelhecida e presa a uma tradição pequenina e falsificada, 
que nada traz de útil ou de proveitoso. "O Brasil é um país do futuro". E quase num 
tom profético proclamava: As forças renovadoras, como Le Corbusier, deveríam en
contrar entre nós, que somos livres de compromissos com o passado, a máxima 
floração.

É aqui que começamos a entender a força da penetração das idéias corbu- 
sianas no Brasil. Primeiramente, porque, como ele expõe e a história brasileira parece 
confirmar, esse "ser americano", esse "ser brasileiro", antes de se definir face a 
uma realidade geográfica, étnica, cultural, traz em si o germe de um projeto social 
novo. A noção de modernização, que Le Corbusier defende, só reforçaria esse proje
to utópico, à medida que o retira de uma dimensão mítica e o transforma num projeto 
social concreto.

A Favela - Cârnê B4-287

Em 1929, Le Corbusier publica o primeiro volume das suas obras comple
tas, decisão motivada principalmente pelo desejo de reunir o resultado de vinte anos 
de pesquisas no campo da arte e da arquitetura. Entretanto, apenas mais quatro anos 
bastaram para justificar a publicação do segundo volume dessa coleção, levando-o, 
em 1934, a afirmar: 1930 inaugurava uma etapa de preocupações novas... Isso em 
muitos aspectos, significa dizer: de volta da América Latina.

Minha cabeça continua impregnada da América... escrevería ainda saindo 
do Rio de Janeiro emPrécisions sur unétat présent de Tarchitecture et de Turbanis-8
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"Duas figuras com echarpe cololrida". 
1936/1937. Óleo sobre tela,
L:1,46 x H:0,97. FLC 13

Estudo para "Duas figuras Rio",
Lápis, nanquim, pastel e aquarela sobre 
papel, L:0,27 x H:0,36 assinado e datado 
"Rio e Equador 1936 Le Corbusier",
FLC 2.992

Estudo sobre o tema "Duas figuras Rio". 
Nanquim, pastel e aquarela, L:0,44 x 
H:0,27, sem assinatura/s d. FLC 3.527

La Manga - Carnet B4-276
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Ce roc de Rio est trés celebre Oeuvre Complète, vol 4

Entretanto, não foram somente estes aspectos que marcaram Le Corbusier. 
Do ponto de vista formal, o contato com o Novo Mundo introduz novas questões, 
novas temáticas ao arquiteto, ao urbanista e ao artista plástico. É incontestável, nes
se sentido, a influência que a visão aérea provocou na abordagem corbusiana do 
mundo urbano. Falando sobre Os Três Estabelecimentos Humanos, livro publicado 
em 1945, ele comenta como o homem, só recentemente, depois do advento do 
avião, aprendeu a conhecer a terra. E acrescenta: é durante uma viagem aérea que 
vemos a terra como ela é, fazemos descobertas e meditamos profusamente.

me, livro que condensa suas observações e conferências, realizadas nessa viagem. 
Como num jogo, essa América também se impregnava de Le Corbusier, ao mesmo 
tempo que o estimulava nas suas próprias formulações.

Preocupações novas para o arquiteto, mas já esboçadas desde 1 922 e reto
madas no Plano Voisin de Paris, em 1925. Tendências que se acentuaram com os 
contatos e viagens a Moscou, a partir de 1 928, através da observação das experiên
cias soviéticas na construção de uma nova sociedade. Preocupações, entretanto, cu
jo sentido Le Corbusier só conseguirá sintetizar ao escrever em Précisions: Não fala
rei mais da revolução arquitetônica que já foi realizada. Começa a hora das grandes 
obras e o urbanismo se torna a preocupação dominante.

Longas horas viajando no ar — foi justamente essa uma das grandes revela
ções propiciadas pela temporada na América do Sul. De Buenos Aires a São Paulo, 
ele escrutina cidades e florestas com olhos totalmente novos. Aportadas à América 
do Sul por mar, suas teorias talvez não se modificassem se não houvesse visto o no
vo continente desde as janelas de um avião: não era ele que voava; era sua imagina
ção que soltava as asas.

Até então, a construção do esquema de cidade ideal ocorre dentro de uma 
abstração completa do seu contexto. Na América do Sul, advém a "descoberta" de 
um outro lado das contingências no centro das quais são estabelecidos os planos. 
Contingências que já não são apenas os recursos universais oferecidos pelas técni
cas modernas; contingências que, literalmente, ganham corpo: as regiões, as raças, 
as culturas, as topografias, os climas.

De forma concreta, desde 1 926, para Le Corbusier, o Brasil começa signifi
car a possibilidade de tornar realidade a proposta de Uma Cidade Contemporânea 
de Três Milhões de Habitantes, apresentada por ele em Paris, no Salão de Outono 
de 1922. As notícias chegadas na França, através de Blaise Cendrars e de Fernand 
Léger, acerca das discussões sobre a construção de uma nova capital para o Brasil, 
uniram desde então Le Corbusier ao sonho dessa capital: Planaltina, nas cartas de 
Cendrars e Paulo Prado, hoje Brasília.

Entre 1 930 e 1 934, ele participa febrilmente de vários concursos internacio
nais e realiza estudos de urbanismo para Moscou, Argel, Barcelona, Antuérpia, Ge
nebra, Estocolmo. Não obstante, as decepções se acumulam, projetos e mais proje
tos são preteridos, ora pelos jurados dos concursos, ora pelos administradores. A 
partir de 1 930, Le Corbusier não pode mais ignorar que a realização de seus projetos 
exigem antes de tudo decisões firmes e voluntarismo: é à Autoridade que ele dedica 
o livro La Ville Radieuse.

Nessa viagem o arquiteto realimenta também a noção de cidade moderna 
imaginada como parque, como Cidade Verde, como lugar da luz. Diversas passagens 
no Espírito Sul-americano e no Corolário Brasileiro mostram a recorrência dessas 
noções nas reflexões de 1929 e que inspiram a doutrina da Ville Radieuse. Sem o 
contato deslumbrado com a natureza do Rio de Janeiro, sem a aquiescência da ima
ginação ante o desafio de tamanha força e beleza, talvez não lhe fosse possível ela
borar a doutrina subjacente à sua "Cidade Radiosa"

Nessa obra são inúmeras as noções anteriormente apenas pressentidas e 
que reaparecem com mais força depois da viagem sul-americana. Soluções concebi
das em momentos de lucidez aguda e cristalização do pensamento diante de realida
des urbanas sobre as quais ele era chamado a opinar, propor, intervir. Diferenças de 
atitude face ao seu trabalho por demais sensíveis, se pensarmos nas dificuldades que 
encontrava na Europa para desenvolver e aplicar suas idéias. Crises econômicas, 
obstáculos e questionamentos à realização dos seus projetos, o levarão a escrever 
num pequeno pedaço de papel em 1 938: Por toda parte fecha-se. O Brasil permane
ce aberto.

Doutrina em 1935, mas sobretudo eco da explosão verbal que em 1929 a 
paisagem do Rio de Janeiro faz eclodir:
...quando de avião tudo se tornou claro, e apreende-se esta topografia... quando, 
vencida a dificuldade e, tomados pelo entusiasmo, sentimos nascerem as idéias, pe
netramos no corpo e no coração da cidade, compreendemos uma parte do seu 
destino;
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IRio de Janeiro visto do mar (com auto-estrada). Oeuvre Complète 34-38 p. 41
/

J
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çor Três mulheres em fundo branco - 1950. 
Tapeçaria, L:3,00 x H:2,20. Ateliê Picard

Rio de Janeiro visto do Corcovado. Oeuvre Complète 34-38, p. 41

...quando se é arquiteto e urbanista, com o coração sensível às magnificências natu
rais, o espírito ávido de conhecer o destino de uma cidade, e homem de ação por 
temperamento e por hábitos de uma vida;
então, no Rio de Janeiro, cidade que parece desafiar radiosamente toda colaboração 
humana com a sua beleza universalmente proclamada, somos possuídos por um de
sejo violento, louco talvez, de tentar, aqui também, uma aventura humana — o dese
jo de jogar uma partida a dois, uma partida "afirmação-homem 

presença-natureza".

Nanquim sobre papel. L:0,31 x H:0,21. 
Sem assinatura/s.d. FLC 3.237

/ / contra ou com/ /

Encontro poético entre a natureza e o gesto artificial do homem, na arquite
tura, essa relação instaura-se enquanto confronto entre duas forças de criação. O 
respeito de Le Corbusier a uma tradição higienista, onde a natureza é vista como pre
sença regeneradora do homem, só se revela em segundo nível, submetendo agora 
a "presença-natureza" às "necessidades" humanas.

O que interessa salientar é que a partir da visão da paisagem carioca, o pen
samento corbusiano reconstrói seu ideal urbano como o de uma / / cidade radiosa
mente verde". Esse ideal ignora o valor romântico da volta ao campo, e insiste em 
reforçar o estatuto "urbano", considerado "inerente à natureza humana". Relações 
homem-natureza, cidade-campo, que o arquiteto define contra o postulado das cida
des jardins periféricas e contra as experiências soviéticas de "desurbanização" que 
acabara de observar.

Nanquim sobre papel. L:0,31 x H:0,21. 
Sem assinatura/s.d. FLC 3.237
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Andar-tipo dos escritórios - Oeuvre Complète 34-38

Foto de Le Corbusier no Zepellin, em 1936, a caminho do Brasil. (L1.2.9. n? 14)

Em 1 936, quando Le Corbusier volta ao Brasil, o discurso de 1 929, já toma
ra em seu último livro a forma e tom de uma teoria. Viajando dessa vez em Zeppelin, 
permanece no Rio não mais como um viajante qualquer do século XIX, encantado 
com a beleza das montanhas e das mulatas. Dessa paisagem ele já extraíra a poesia 
possível. Marcando-a com o gesto do homem, concebera a Ville Radieuse. Em seis 
anos ele acumulara experiências e aprendera a valorizar a autoridade e as decisões 
que engendram ações. Ainda fiel à linguagem dos poetas, possuía agora algo mais: 
a segurança dos mestres.

Ante-sala do Ministro

MEC. Perspectiva inferior e estudos diversos — FLC 19.241

Para compreender o significado da segunda viagem, há que não minorar al
guns elementos: nem as mudanças sofridas pela abordagem corbusiana nas ques
tões da arquitetura e do urbanismo, nem aquelas ocorridas no meio político brasileiro 
e na produção mesma da arquitetura, principalmente no Rio e em São Paulo. Agora 
a recepção das idéias de Le Corbusier se dará sobre outras bases, fazendo com que 
sua figura assuma outro rosto, outra voz, outro papel.

Esse homem, que deixara impressões vivíssimas em 1929, que publicara o 
esboço do Rio de Janeiro como exemplo mesmo de uma poética da arquitetura, pa
recia aos congêneres brasileiros ser a figura indicada para legitimar as tentativas de 
renovação estética — e isso, ainda que a identificação com suas idéias ultrapassasse 
tal questão.
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Lucio Costa, o grande responsável pelo convite, via antes de tudo a "neces
sidade" de dar sentido mais profundo e amplo à tendência de renovação que já se 
esboçava. O pensamento corbusiano, encarado pelo arquiteto brasileiro como um 
"bloco límpido", vinha sendo interpretado, inclusive por seguidores seus, em "frag
mentos" e apenas como um formalismo a mais. Ele, que compreendera o quanto 
a mensagem do francês transcendia a questão da arquitetura limitada a si mesma, 
convidava-o porque via nessa visita a ocasião de reinstituir, entre os renovadores, a 
totalidade das suas teorias: unindo-as ao novo equilíbrio social que se impunha, dian
te das conquistas da era industrial, e de forma particular e concreta no novo Brasil 
que emergia, malgrado o jogo dos avanços e recuos, cheio de reformas e promessas.

A Faculdade de Medicina vista do clube dos Estudantes - A biblioteca - Oeuvre Complète 34-38, p.42

A admiração e o respeito mútuos entre Lucio Costa e Le Corbusier vem des
sa solidariedade primeira, existencial e moral. Resta a interrogação quanto ao suces
so da viagem de 1936, no sentido de "colar" os tais "fragmentos". À medida que, 
a partir do Estado Novo, o projeto social é mais uma vez relegado a um "novo ama
nhã", podemos perguntar se não seriam apenas as sementes técnicas e artísticas 
das suas teorias que "germinariam" efetivamente, a definir assim a arquitetura "bra
sileira", "moderna" e "corbusiana".

Documentos e episódios testemunham como a noção intrínseca ao pensa
mento corbusiano da arquitetura enquanto produtora da felicidade quotidiana e do 
urbanismo enquanto ordenador social — ambos capazes de engendrar um novo ho
mem — foi compartilhada por alguns arquitetos e soube ser acionada por homens 
públicos brasileiros. Em seu conjunto, idéias que talvez possam explicar capítulos das 
relações de Le Corbusier com o Brasil e da profunda assimilação de suas teorias por 
Lucio Costa, Oscar Niemeyer, ou por Gustavo Capanema e Juscelino Kubitscheck.

Sem o caráter de "descoberta" da viagem de 1 929 na trajetória de Le Cor
busier, a visita de 1936 encontra sua importância internamente, para os brasileiros, 
enquanto catalizadora das energias renovadoras, conferindo-lhes princípios e diretri
zes, trazendo-lhes indiscutivelmente, do ponto de vista formal, uma doutrina. Para 
o visitante, ela não desencadeou preocupações novas passíveis de intervir poética 
ou tecnicamente na concepção global da sua teoria. Os brasileiros, não obstante, fe
chando, a despeito quiçá de si mesmos, um movimento circular, hauriam numa teo
ria princípios cujos fundamentos haviam sido estabelecidos a partir da sua própria 
imagem.

Cidade Universitária - croqui de estudo - FLC 19.262

Perspectiva da Ala das Palmeiras - Oeuvre Complète 34-38

As conferências de Le Corbusier em 1936 são uma síntese das idéias de
senvolvidas ao longo dos seis anos anteriores. Podemos dizer que retomaram os te
mas tratados de maneira poética em Précisions transformando-os em discurso cada 
vez mais autônomo e objetivo, sucessivamente, na apresentação dos primeiros estu
dos da Ville Radieuse, no Plano Obus, nas Considerações de Atenas, nas conferên
cias proferidas nos Estados Unidos, e nos textos da Obra Completa. Seu convívio 
com uma elite intelectual e econômica que exerce uma autoridade esclarecida; a ob
servação da natureza como organismo vivo; a reflexão sobre os meandros dos rios
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s___ tW**que seguem seu curso numa sinuosidade que é sabedoria e lei; a análise da habita
ção, "casa do homem", como abrigo de onde se pode observar o mundo; a valoriza
ção da aventura dos colonizadores; a tendência humana à urbanização — são temas 
que, extraídos de uma narrativa (uma quase epopéia) particular, inevitavelmente in
duzem à construção de uma teoria completa em si mesma.
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Casa do Brasil. Fachada Sudeste. FLC 12.570

Depois desta segunda visita, os brasileiros multiplicam suas intervenções 
numa linguagem arquitetônica que retomava os princípios corbusianos e, de maneira 
geral, aqueles discutidos nos CIAMs. Pluralidade de expressões modernas, que co
meça a ser reconhecida pela crítica internacional. Talvez, até por causa desse olhar 
externo, essa pluralidade passe a reivindicar sua "brasilidade".

É na própria América que começa esse reconhecimento. Em 1 939, o prédio 
do Pavilhão do Brasil na Feira de New York, de autoria de Lucio Costa e Oscar Nieme- 
yer, causa um primeiro impacto fora do país; em 1943, uma exposição e um livro, 
Brazil Builds, Architecture new and old 1652-1942, apresentando a arquitetura 
brasileira, são realizados sob os auspícios do Museu de Arte Moderna de Nova Ior
que, manifestações que são igualmente as primeiras de caráter internacional. Em 
1 947, com o fim da guerra, a Europa descobrirá essa arquitetura: um número da re
vista Architecture d'Aujourd'hui é especialmente dedicado às realizações brasilei
ras, e sucessivas exposições são organizadas em Paris e Londres.

Le Corbusier assiste a essas manifestações entre orgulhoso e ciumento dos 
discípulos. O sucesso da arquitetura brasileira no plano internacional coloca aqueles 
que dez anos antes eram apenas discípulos, em posição de autonomia e, mesmo, de 
igualdade, como demonstra a participação de Niemeyer na equipe do projeto da sede 
da ONU, ou ainda a de Lucio Costa como um dos consultores no da UNESCO. Mais 
ainda, esses arquitetos possuem prestígio junto ao governo brasileiro, coisa que na 

, França vinha sendo negada a Le Corbusier.

Casa do Brasil. Cidade Universitária — Paris. Projeto Le Corbusier — Ante-projeto Lucio Costa
fachada principal

André Wogenscky, Madureira de Pinho, Le Corbusier

Nesse sentido, o período do pós-guerra inaugura para o arquiteto francês 
uma nova fase, com o apoio sucessivo de dois Ministros do Urbanismo e da Recons
trução.

Enquanto isso, do Brasil acumulam-se as notícias sobre novas obras, novos 
projetos patrocinados por municipalidades, pelo governo federal. Na França, o arqui
teto continua sofrendo pressões e questionamento das suas idéias. Os brasileiros ha
viam construído o MEC, utilizado o princípio dos brise-soleils (Quebra-sol) , 
preparavam-se para realizar uma Ville Radieuse no morro de Santo Antônio; e Le Cor
busier se via imobilizado e impedido de praticar os postulados que ele mesmo elabo
rara e cuja defesa na Europa era árdua e cheia de decepções.

Toda essa situação explode numa polêmica com o Brasil e com os arquite
tos brasileiros sobre a real paternidade das idéias aplicadas, sobretudo em torno da 
questão da autoria e do pagamento do prédio do MEC. Polêmica longa que se arrasta 21
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até o início dos anos 50 e na qual se exprime toda a força de caráter de Lucio Costa. 
Reconhecendo as contribuições de ambas as partes, é ele que, em dois momentos 
particularmente graves, redefine os novos papéis nas relações entre mestre e discí
pulos.

Num processo que começa com as premiações e homenagens nas bienais 
paulistas e nas iniciativas brasileiras para que se atribua a Le Corbusier o prêmio No- 
bel da Paz, e se encerra com o contrato, confiado ao ateliê do arquiteto francês, para 
a construção do Pavilhão do Brasil na Cidade Universitária em Paris, Lucio Costa rea
ta esses laços com gestos e palavras e, muitas vezes, com o próprio silêncio.

A última viagem de Le Corbusier ao Brasil em 1962 não terá como objetivo 
a visita de São Paulo ou do Rio de Janeiro. O tempo não é mais de discursos e confe
rências. Com o pretexto de conhecer o terreno para a instalação da futura Embaixada 
da França de cujo projeto é encarregado, ele vai, numa visita também silenciosa, co
nhecer Brasília, Ville Radieuse Verte. Utopia, agora, de um grupo de brasileiros.

Algumas palavras para meus amigos do
Carnê T69-977. Centro Nacional Cultural 
CLC Estádio/Avenida/Eixo Residencial - os 
setores de habitação/seus parques/o tea
tro está em construção/A catedral/Os mi
nistérios/deputados + senadores/Palácio 
da Justiça/Palácio do Governo/hotel/aqui 
residência do Presidente/escolher: (admi
tir) 5 a como Centro Cultural

Brasil.

Hoje digo adeus aos meus amigos do Bra
sil. E, antes de mais nada, a seu país — o Bra
sil — que conheço desde 1929. Existem, para 
o grande viajante que sou, superfícies privile
giadas sobre o planisfério, entre as montanhas, 
nos planaltos e planícies por onde correm os 
grandes rios que vão para o mar; o Brasil é um 
dos lugares acolhedores e generosos e gosta
mos de poder chamá-lo de amigo.

Brasília está construída; eu via cidade no
va. É magnifífica de invenção, de coragem, de 
otimismo; ela fala do coração. É obra de meus 
dois grandes amigos e (através dos anos) com
panheiros de luta, Lúcio Costa e Oscar Nieme- 
yer. No mundo moderno Brasília é única. No 
Rio há o Ministério de 1936-45 (Saúde Públi
ca e Educação Nacional) há as obras de Reidy, 
o monumento aos mortos da guerra. Há mui
tos outros testemunhos.

Minha voz é a de um viajante da terra e 
da vida. Permitam-me, amigos do Brasil, dizer- 
lhes obrigado!
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Projeto de Releitura Tipológica Carmem Parlatore, 
Joubert Lancha. Foto: Gal Oppido.
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