
 As doutrinas arquitetônicas 
oitocentistas centralizavam-

se em uma postura 
puramente acadêmica, que 

ignorava a vastidão dos 
novos problemas sociais a 
que deveriam servir, em 
uma atitude à margem de 

seus fundamentos culturais, 
deixando para a 

ENGENHARIA a solução 
dos problemas.

Ópera de Paris (1861/75)
Charles Garnier (1825-98)

Paul Abadie (1783-1868)
Sacré-Coeur

(1875/1914, Paris Fr.)



 Os novos processos de 
produção conduziram a 

materiais industrializados –
vidro, concreto e aço – e os 

edifícios passaram a ser 
ordenados geometricamente e 
baseados no ESQUELETO 
ESTRUTURAL. Ao mesmo 

tempo, desenvolviam-se novos 
sistemas de construção, 

fundação e transporte urbano.

Mashall, Benyon & Bage Company
(1796, Shrewsbury GB)

Tour Eiffel
(1885/9, Champ-de-Mars, Paris)
Gustave Eiffel (1832-1923)



 As galerias comerciais 
envidraçadas surgiram  
no século XIX como 

resultado da aplicação do 
aço e vidro na tentativa 

de torná-las mais 
atraentes e luxuosas. 

 Les grands magasins
franceses foram pioneiros 
e inauguraram uma nova 

era da arquitetura 
luminosa e racional.

Galleries Lafayette
(1906/12, Paris) G.

Chédanne (1861-1940)
& Ferdinand Chanut

Au Printemps
(1905/23, Paris)
Jules Jaluzot
(1863-1916)



Galeria Vittorio Emanuele II
(1867/77, Milano Itália)

Guiseppe Mengoni (1829-1877)



 Aos poucos, a humanidade foi desprezando a 
NATUREZA, especialmente ao sentir que seu 

espírito a tinha ultrapassado e que, com a 
industrialização, as máquinas poderiam encarregar-
se das funções essenciais e até avançar seus limites.

Galerie des Machines (1887/89, Paris)
Charles Dutert  (1845-1906)

& Victor Contamin (1840-95)

Exposição Universal de Paris (1889) 



 Os ARRANHA-CÉUS
foram possíveis graças à 

combinação de três 
elementos: o elevador, a 

bomba hidráulica e a 
estrutura de aço, esta 

oriunda da experiência 
das fábricas inglesas. 

Contudo, foi em Chicago 
EUA que encontraram um 

campo fértil para se 
desenvolverem.

Daniel Burnham
(1846-1912)
Reliance Building
(1893/95, 
Chicago IL)

Carson Pirie Scott Dept. Store
(1899/1904, Chicago IL)
Louis Sullivan (1856-1924)
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Vista da Ilha de Manhattan, Nova York em 1900

Silhueta (Skyline) de Nova York em 1931.



 Entre 1901 e 1904, o arquiteto 
francês Tony Garnier (1869-
48) desenvolveu o plano da 
CITÈ INDUSTRIELLE, 
publicado em 1917, o qual 

previa o modelo de 
implantação de uma cidade 

para 35.000 habitantes, onde 
preconizava o zoneamento 
funcional e o emprego dos 

materiais modernos, além de 
preocupações sanitárias e 

paisagísticas. 
Cité Industrielle

(1901/04-17, Paris França)



 A proposta exibia características lineares em planta, 
em que se distinguia pelo espaço verde, separando a 

zona residencial da comercial; pela distribuição 
ordenada de atividades, setorizando a cidade em áreas 

distintas; e ainda por seu sistema de transportes, 
caracterizando os eixos de ligação por avenidas. 

Complexo
industrial

Vista geral

Estação central



 Contudo, o maior nome do 
racionalismo foi o do 

arquiteto franco-suíço Le 
Corbusier (1887-1965), 
responsável por alguns 

projetos e planos 
fundamentais no início do 

século passado, insuperáveis 
tanto em termos ideológicos 

como formais. 

Une ville contemporaine (1922)



 Em 1922, Le Corbusier apresentou o modelo utópico 
para Une ville contemporaine; um centro urbano para 

3.000.000 habitantes dividido em três setores 
distintos, que seriam delimitados por cinturões verdes 
e interligados por uma eficiente rede de transportes. 



 Com o Plan Voisin
(1925), para Paris; e os 

planos para Montevidéu, 
Buenos Aires, São Paulo e 
Rio de Janeiro, propostos 

entre 1929 e 1931, 
formulou a hipótese 

teórica mais elevada da 
urbanística moderna, 
culminando com as 

experiências do Plan Obus
(1931) para Argel; e da 
Ville Radieuse (1935). 

Le Corbusier (1887-1965)
Plan Voisin (1925, Paris)



Plan Voisin
(1925, Paris França)



Plano do Rio de Janeiro RJ
(1936, Brasil)

Plano Obus
(1931, Argel Argélia)



La Ville Radieuse (1935)
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 O período entre-guerras (1915/45) foi caracterizado 
pela formação, difusão e discussão do pensamento 
funcionalista. Estabelecia-se que o passado deveria 

desaparecer como referência, buscando-se assim uma  
NOVA ARQUITETURA, cartesiana e universal. 

Proposta p/a “Cidade Vertical”
Hochhausstadt N-S e L-O (1925) 

Ludwig Hilberseimer
(1885-1969)



 O desenvolvimento                  
da ARQUITETURA 
MODERNA deu-se 
paralelamente ao da 

tecnologia, uma vez que se 
defendia a criação de 

indústrias, na busca de 
uma estética econômica, 

fundamentada na 
padronização, na 

geometrização e na 
produção em série. 

Jan Duiker
(1890-1935)

Albert Kahn
(1869-1942)

Walter Gropius
(1883-1969)



Experiência Americana

 Os EUA, como colônia britânica de 1607 a 1783,  
tiveram como principais elementos de sua tradição 

urbanística aqueles provenientes da Inglaterra, 
derivados especialmente da RETÍCULA, que foi 

disposta de modo rigoroso e invariável.

 Servindo como ponto de referência para a 
implantação arquitetônica (modulação ortogonal), a 

trama em xadrez caracterizou  os planos originais das 
cidades de Filadélfia PA (1682), Cambridge MA

(1699), Savannah GA (1732) e Reading PA (1748), 
entre várias outras.



Plano de Filadélfia PA
(1682)

Plano de Savannah GA (1732)

Reading PA (1748) 



 Em relação à construção, 
os primeiros colonos 

esforçaram-se em reproduzir 
sistemas convencionais 
(alvenaria de pedra e de 

tijolos), sendo a 
CARPINTARIA aquele 
que se tornou mais viável. 

 Baseada no repertório 
clássico inglês, esta foi 
adaptada às condições 

climáticas do local, 
marcadas por invernos 

rigorosos e verões quentes.



 Denomina-se BALLOON FRAME a técnica 
construtiva norte-americana em carpintaria, sendo a 
estrutura externa coberta com tábuas horizontais e  

internamente com revestimentos leves, deixando-se 
uma câmara de ar isolante e pequenas aberturas.  

Parson Capen House 
(1683, Topsfield Mass.)

J. R. Jackson House 
(1664, Portsmouth 

N. Hampshire)

New England
American Colonial Houses

Eleazer Arnold
House 
(1687, Rhode Island)



 Com o fim da Guerra da 
Independência Americana 

(1775/83), instaurou-se 
uma democracia fundada 

na soberania popular e nos 
direitos inalienáveis da 
pessoa humana, o que 

forneceu novos ânimos aos 
idealistas e revolucionários 

europeus que lutavam 
contra o Ancién Régimen

e que conduziriam à 
Revolução Burguesa 

(1789/99).



 Criada em 1624 pela 
Companhia Holandesa das 

Índias como Nova Amsterdã, 
NOVA YORK tornou-se a 
capital dos EUA em 1785 –
tendo o primeiro presidente, 
George Washington (1732-
99) tomado posse em 1789 –, 
que foi mudada para a cidade 
da Filadélfia depois de cinco 

anos, em 1790.

Planta esquemática
de New Amsterdam

Wall Street



 O Plano de Nova York
(1807/11) caracterizou-
se pela retícula uniforme 

que desconsiderava a 
topografia e era 

composta por avenidas 
no sentido Norte-Sul e 
ruas no sentido Leste-
Oeste, com a previsão 
de uma área que foi 

posteriormente 
destinada ao lazer 

público urbano 
(Central Park, 1850).  

Ampliação
do Central 

Park



Manhattan, Nova York



 Na década de 1780, nos 
recém-criados EUA, 

a fundação das novas sedes 
dos órgãos políticos e 
administrativos dos 13 

Estados e a nova capital do 
país, Washington, 

exigiram a adoção de um 
novo estilo, optando-se 

pelo NEOCLÁSSICO por 
seu significado ideológico: 

símbolo da Razão e da 
Virtude republicana de 

bases francesas. 

George Washington (1732-99)



 Foi Thomas Jefferson 
(1743-1826) quem melhor 

representou essa duplicidade 
arquitetônico-política da 

tradição clássica americana, 
reconhecendo com extrema 
lucidez o valor institucional 
e pedagógico da arquitetura, 

ao mesmo tempo em que  
adotava o neoclassicismo 
como guias práticos para a 

“construção” da democracia 
americana.

Thomas Jefferson (1743-1826)

Monticello (1768-1809,
Charlottesville Virginia)



 Em 1786, criou-se a LAW ORDINANCE, que 
estabelecia a malha reticulada orientada segundo os 
meridianos e paralelos como norma universal para 

colonizar os novos territórios do Oeste.
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