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RESUMO 

 

Cada dia mais somos surpreendidos por uma quantidade de imagens as que 

consumimos, ainda que pouco analisadas. Os meios de comunicação trazem a 

nossos olhos centenas de fotografias através de publicações físicas ou de 

ambientes digitais que revelam inúmeras visões de mundo. Dos espaços concebidos 

pelo ser humano, a arquitetura se mostra como um dos principais elementos, não 

apenas aparecendo como “pano de fundo”, mas como objeto marcante na 

paisagem, produzindo significados junto a seu entorno. Desde a primeira Revolução 

Industrial, agindo como principal método de divulgação da visualização do espaço, a 

fotografia traz para o observador a leitura do que é aparentemente real, 

possibilitando um conteúdo mais coerente com toda a intencionalidade do autor. Um 

dos grandes marcos da fotografia de arquitetura e para arquitetura latina, o livro 

Brazil Builds, publicado em 1942, se apresenta como um marco da divulgação da 

arquitetura moderna brasileira, e, com esta significância, vem influenciando as 

gerações desde então. O presente trabalho apresenta uma discussão sobre a 

importância das imagens do livro Brazil Builds, seu contexto histórico e técnico. 

Tendo em vista a relevância do edifício do Ministério da Educação e Saúde para o 

contexto da arquitetura moderna brasileira, dentre as obras apresentadas no livro, as 

fotografias que apresentam seu projeto e se tornam o objeto principal da análise. 

Com investigações baseadas em conceitos históricos, nas características técnicas 

das máquinas e dos processos fotográficos da época, e nas análises gráficas que 

seguem os conceitos da Gestalt, nosso trabalho objetiva destacar a organização 

visual das imagens, sua manifesta adequação aos objetivos propostos pela 

publicação. 

 

Palavras-chave: Arquitetura. Fotografia. Gestalt. Brazil Builds. Ministério da 

Educação e Saúde.  

  



ABSTRACT 

 

Day after day we have been surprised by the amount of images that we absorb, even 

though those images are not analyzed carefully. All means of communication bring to 

our eyes hundreds of photographs, not simply in the physical sense but also through 

the world wide web, and reveal us several points of view. Among all the 

environments designed by the human being, the architecture is shown as the main 

element, not just as a background but as a remarkable object in the scenery, 

supplementing significance around. Since the first industrial revolution, acting as 

principal method of displaying the area, the photograph brings to the viewer the 

interpretation of what is externally real, allowing a better visualization of the big 

picture that the author wants to show. One of the biggest landmarks of architectural 

photograph and for Latin architecture, the book Brazil Builds, published in 1942, 

presents itself as a milestone for the marketing of the Modern Brazilian Architecture, 

and, with this magnitude, affects the generations since then. This work presents a 

discussion about the importance of the images in the book Brazil Builds, historical 

and technical context. Bearing in mind the relevance  of Ministry of education and 

health’s build for the context of  the Modern Brazilian Architecture, among the works 

in the book , the photographs that presents their project becomes the main object in 

the study. With analysis based in historical concepts, technical characteristics of the 

machines, photograph proceedings in that time, and graphic analysis that follow the 

concept of Gestalt, our work highlight the visual organization of the images, your 

current matching to the proposed objectives in the publication. 

 

Keywords: Architecture. Photography. Gestalt. Brazil Builds. Ministry of Education 

and Health.  
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 O DESENHO 

Conta a lenda que Arquimedes, durante o cerco a Siracusa, desenhava 

círculos na areia quando um soldado romano o interpela e pede que se renda. Por 

se negar a parar de examinar seus desenhos, deixa-se matar. Desta forma, não 

interrompe o diálogo entre seu pensamento e sua obra. 

Podia-se prosseguir por longo tempo uma lista de sujeitos que usaram as 

anotações gráficas, ou seja, simples sinais visíveis em uma superfície, para 

descrever ou explicar um mundo de fenômenos: o homem pré-histórico que com 

uma pedra mais dura grava a outra; o rapaz que com uma lata de tinta “spray” traça 

sinais em um muro; o encarcerado que reconstrói um mundo de sinais na parede 

que o separa do exterior; os arquitetos que em traços simples determinam o uso e o 

recorte que o edifício faz na paisagem, etc... Esta ferramenta tão simples, mas ao 

mesmo tempo, tão flexível permite a narração dos mais diversos modos em sua 

complexidade, portanto a expressão do pensamento1. 

A superfície sobre a qual se dispõe os traços que constituem o desenho 

apresenta um duplo aspecto: por um lado é base de sustentação material da 

imagem e, por outro, pode assumir vários modos de visualização e, 

consequentemente, tornar-se parte estrutural do processo de reconhecimento.  

Estas funções estruturais e estruturantes da imagem gráfica são irrestritas, 

fazendo que a superfície de suporte informe não só sobre a posição dos elementos 

representados, como também a condição espacial. Usamos o termo posição no seu 

duplo significado de “colocação física do observador relativamente às coisas 

observadas”, e de “intenção comunicativa preferenciada de alguns conteúdos 

cognitivos”2. Por consequência, ao observador cabe a função de compreender a 

mensagem, enquanto que, ao comunicador, o fato de expressar seu pensamento. 

A percepção pode ser compreendida através do processo de decodificação 

da realidade exterior. Esta comporta uma atribuição de sentido e uma aquisição de 

significado que, coexistencialmente, estão relacionadas à com a estruturação das 
                                            
1 MASSIRONI, 2010, p. 17 
2 MASSIRONI, 2010, p. 31 



 
 

17 

imagens. A decodificação entendida como a leitura final de um código “secreto”3 traz 

a compreensão dos fatos com integralidade do pensamento contido, e também as 

intenções e interesses do autor. Neste contexto, a representação do real, deve ser 

vista como uma postura em código, isto é, um processo através do qual se 

escolhem, se constroem e se justapõe os sinais gráficos com a finalidade de atingir 

esse significado; ou seja, trata-se da formalização de uma mensagem visual cuja 

decodificação esteja prevista dentro de um limite preciso. 

A tratadística clássica sobre pintura e desenho - Leon B. Alberti, Piero dela 

Francesca, Vasari, Allori, Lomazzo, Zuccari, Leonardo4- anota sutilmente que o autor 

não se ocupa das causas, mas dos mecanismos de certos efeitos. Desta forma, 

cabe ao autor favorecer a evocação de uma imagem convincente a qual, apesar do 

fato de seus traços serem meras abstrações, possa representar o que chamamos de 

realidade. 

 

1.2 A FOTOGRAFIA 

A fotografia em si, por se tratar de uma técnica que tem seu 

desenvolvimento pleno na revolução industrial, apresenta características 

totalmente distintas das artes anteriores. Por sua reprodutibilidade praticamente 

infinita de originais, permitiu a difusão de imagens que atingem expectadores em 

localidades e tempos totalmente distintos de sua criação.5 

Antes mesmo do conhecimento da fotografia, a formação de imagens já era 

um processo conhecido, principalmente a partir do Renascimento: a ação da luz 

sobre certas substâncias leva as superfícies a reagir quimicamente em processos de 

queimar ou mesmo de oxidação, por isso são chamadas de fotossensíveis. Uma 

superfície fotossensível exposta à luz será transformada provisória ou 

permanentemente, assim como a pele de algumas pessoas se escurece pela 

exposição ao sol, a luz altera propriedades da matéria ou ainda catalisa processos 

químicos.  

                                            
3 HOUAISS, 2015  
4 GOMBRICH in Massironi, 2010, P. 20 
5 BENJAMIN, 2015  
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A fotografia – como é conhecida hoje - surge quando a imagem é fixada em 

uma superfície que se torna em um objeto manuseável. A história da fotografia 

menciona que houve duas direções principais da invenção da fotografia: o sentido 

de Niepce-Daguerre, a da “fotografia” (“escrita da luz”) para fixar a reprodução das 

aparências e imprimir as linhas do real. Já o sentido de Fox Talbot, a dos 

“photogenic drawings”, consiste em produzir em reserva o traço fotogênico dos 

objetos interpostos entre a luz e um fundo fotossensível. Por princípio, trata-se da 

mesma invenção com dois usos distintos. O primeiro possibilitou de imediato 

produzir retratos, paisagens, objetivo anteriormente realizado manualmente através 

de outras técnicas de representação. O segundo tipo, por sua vez, deu origem às 

práticas mais originais como a do fotograma (por exemplo, o “rayograma” de Man 

Ray)6. 

Esta capacidade de comunicar situações em imagens permite também 

que, em épocas diferentes, possa-se estudar o objeto a e os motivos de sua 

criação. Por este modo, avaliar as intencionalidades em circunstâncias 

diferenciadas e poder atribuir significados a partir de uma análise, originou várias 

formas de se estudar a imagem fotográfica. 

Uma das grandes possibilidades da fotografia consiste em trazer ao público a 

capacidade de ver o que não lhe é possível por condições de enfoque único, tempo 

ou espaço. Assim se dá quando se lembra da infância em fotografias antigas 

guardadas no álbum de família; reconhecer, tanto pessoas famosas ou anônimas de 

outros tempos; considerar como seria interessante conhecermos o aspecto de nossa 

cidade quando surgiu e como se desenvolveu. Além disso, trazer o contexto das 

ruínas de São Miguel ou a elevação da Acrópole de Atenas para as paredes das 

casas, torna-se uma atitude simples e cotidiana para a vida atual. 

Cabe frisar que, apesar de a fotografia reproduzir os seres com maior 

perfeição, o desenho é mais vantajoso por permitir a compreensão de algumas 

capacidades da forma, tendo em vista que a fotografia, normalmente, só reproduz o 

que está diante da objetiva da máquina7. Esta condição vem do reconhecimento de 

que a imagem fotográfica ocorre pela formação de um único ponto de visualização – 

                                            
6 AUMONT, 1993, P. 164 
7 COSTA, 2007, P. 133 
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objetiva da câmera - enquanto que o desenho é resultado de uma observação 

através de uma visão expandida que permite alterar o que imediatamente se 

apresenta aos olhos.8.  A respeito da diferença entre fotografia e desenho Lúcio 

Costa comenta: 

 “o alcance dela é, portanto, limitado, ao passo que o desenho cria formas 

livremente e reproduz e exprime tudo que imaginamos ou sentimos, - o seu 

horizonte, assim, não tem limites; não é possível, por exemplo, fotografar a 

nossa alegria, a nossa dor ou a nossa angústia, senão de uma forma 

convencional e um tanto primária, procurando com a objetiva temas que 

correspondam, de algum modo, a qualquer desses estados de espírito, ou 

então recorrendo, artificiosamente, à fotomontagem, com o desenho, da 

mesma forma que com a dança, o canto ou a palavra, podemos dar plena 

expansão àqueles sentimentos; mostrar como o desenho é capaz de 

acompanhar, sem esforço, todas as divagações da nossa fantasia: graças a 

ele podemos inventar formas inexistentes, combinar bonitos arranjos 

inexequíveis, balançar meninas gordas em ramos fragílimos de roseira, 

fazer o mar vermelho, a terra azul, - tudo é possível com o desenho”9. 

Apesar de ser muito difundida, a reprodução da realidade através da 

fotografia é um registro de uma situação luminosa em lugar e momento passado 

único. Na questão do tempo, o saber sobre o feitio da fotografia é essencial, já que 

uma importante corrente na reflexão teórica sobre a fotografia dos últimos anos10 

sustenta amplamente a ideia de que a fotografia mantém, com a realidade de que 

teve origem, uma relação que é menos da ordem do signo do que do índice11. Em 

particular, para certos teóricos, uma fotografia é índice também no plano temporal: 

em uma foto o tempo está incluído e encerrado, pois a foto embalsama o passado 

“como mosca no âmbar”, “continua eternamente a nos apontar o que foi e não é 

mais”12. 

  

                                            
8 ALONSO, 1994, P. 97 
9 COSTA, 2007, P. 133 e 134 
10 Balizada pelos trabalhos de Henri Van Lier, de Phillippe Dubois, de Jean-Marie Schaffer. AUMONT, 
1993, P. 167 
11 Sendo índice e ícone no sentido de Charles Sanders Peirce, isto é, no sentido em que o índice 
resulta de uma relação natural com seu referente. AUMONT, 1993, P. 167 
12 AUMONT, 1993, P. 167 
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1.3 A IMPORTÂNCIA DO BRAZIL BUILDS 

Enquanto fonte primária do objeto da pesquisa o livro “Brazil Builds” possui 

diversas particularidades, já que se trata de um levantamento dividido em duas 

grandes fases da arquitetura Brasileira - edifícios antigos e edifícios modernos. 

Com o título de “Brazil Builds: Architecture New and Old 1652-1942”, o 

livro é o catálogo da exposição, exibida em Nova Iorque no MoMA, entre 13 de 

janeiro e 28 de fevereiro de 1943, e apresentada em duas idênticas exposições 

simultâneas, uma que percorreu a América Latina e o Canadá por cinco anos e a 

outra percorreu o Brasil por oito anos, registrada pelo texto de Philip Goodwin e 

pelas fotografias de Kidder Smith. Estas duas partes – presentes no livro - 

apresentam 80 obras que se encontram divididas em quarenta e um edifícios 

antigos e trinta e nove modernos. Ao se referir aos edifícios antigos, o capítulo se 

mostra dividido por Estados e pela região geográfica onde se localizam as obras, 

independentes da função e do estilo da própria obra. No caso dos edifícios 

modernos, encontram-se divididos por outras propriedades – construções de 

concreto armado, apartamentos e hotéis, colégios, hospitais, bibliotecas, edifícios 

de sistemas de transporte, diversas casas particulares e edifícios de recreação. 

Os edifícios antigos explanam a primeira grande fase descrita no livro, 

visto que aparecem edifícios de fazendas, palácios, fortificações militares, 

conjuntos urbanos de relevância, mostrando como objeto de maior destaque as 

igrejas do período colonial brasileiro. Nesta fase, o enfoque se manifesta apenas 

pelo texto e pela fotografia, na qual sempre demonstra a imagem enquanto 

ilustração do conteúdo. 

No caso dos edifícios modernos, representam uma dualidade, pois 

aparecem em menor quantidade do que o da parte anterior, porém são 

apresentados em maior número de páginas e com muita riqueza de detalhes, já 

que, além do texto e das fotografias, mostram-se projetos, vistas, croquis e 

perspectivas de diversas obras. O fato demonstra a importância atribuída pela 

curadoria do MoMA à arquitetura moderna produzida no Brasil da época. 
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O segundo caso apresenta, de modo resumido, trinta e nove edifícios da 

produção moderna da arquitetônica brasileira, representados em cento e catorze 

páginas, nas quais o texto que explana sobre as características das obras se 

encontram sempre acompanhadas de ilustrações e imagens fotográficas. Neste 

capítulo, as obras citadas são ilustradas por cento e trinta e três imagens 

fotográficas e montam um quadro da produção moderna da arquitetura brasileira. 

Neste recorte, são vistas pelos fotógrafos do livro, obras de Lúcio Costa, Oscar 

Niemeyer, Afonso Eduardo Reidy, Rino Levi, Gregori Warchavchik, Henrique E. 

Mindlin, Bernard Rudofsky, Álvaro Vital Brasil Attílio Corrêa Lima, Ramos de 

Azevedo, Alfred Agache, entre outros. 

Importância especial é dada às obras de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, 

considerando seus edifícios do Palácio Gustavo Capanema, do Museu das 

Missões, do conjunto da Pampulha, da Obra do Berço, da Residência Cavalcanti 

e do Grande Hotel Ouro Preto, como obras marcantes do livro. A ênfase nas 

obras desses arquitetos fica ainda mais destacada na publicação com a presença 

do Pavilhão Brasileiro na Feira de Nova York, em 1939. Mesmo sem ter sido 

construído no Brasil, é citado no texto com ênfase do autor, ressaltada pelo 

excessivo uso de adjetivos: 

 “Havia na feira de Nova York excelentes edifícios modernos, 

mas nenhum de tão elegante leveza como o Pavilhão Brasileiro. 

Distinguia-se pela maneira feliz com que foi o espaço aproveitado e 

pelos pormenores vivos e frescos”.13  

Segundo Salvi14 o “Brazil Builds” foi o documento mais importante da 

arquitetura moderna brasileira da época, além de ser um inventário de um 

patrimônio cultural nacional. Além disso, também é considerado como o fio que 

retoma um processo de constituição de uma historiografia da arquitetura moderna. 

Vinte e dois anos depois da Semana de 1922, a exposição do Brazil Builds, na 

Galeria Prestes Maia, em São Paulo, veio preencher a lacuna deixada pela 

arquitetura neocolonial exposta no Teatro Municipal. Afastado o modelo formal da 

arquitetura neocolonial da Semana de 1922, o livro representa o futuro que esse 

                                            
13 GOODWIN, 1943, p,194 
14 SALVI, 2005, p. 141 
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passado podia gerar, sobretudo a modernização que o governo de Getúlio Vargas 

empreendia no país em todas as instâncias. 

O Brazil Builds institui não só uma narrativa historiográfica, mas também uma 

narrativa da visualidade que se pretendia para esta arquitetura, por isso o 

documento se apresenta como obra ícone e fundamental para a nossa cultura. 

Como primeiro livro impresso sobre a arquitetura moderna brasileira, e também 

como seu primeiro compêndio fotográfico, apresenta-se como fonte determinante 

para o pensamento crítico desta cultura visual e arquitetônica.  

Neste panorama, o Brazil Builds é peça fundamental para a compreensão dos 

caminhos no princípio da arquitetura moderna brasileira, A repercussão 

internacional, enquanto foco determinante na divulgação da cultura arquitetônica 

brasileira moderna15, revela-se condição igualmente sentida também em Portugal. A 

presença do livro se manifesta nos círculos da arquitetura portuguesa, 

primeiramente através do jovem arquiteto Nuno Teotónio Pereira, que dele tem 

conhecimento por volta de 1945, quando rapidamente adquire notoriedade entre os 

portugueses.  

De modo sequencial, outros arquitetos portugueses tomam conhecimento e 

começam utilizar o livro. Fernando Távora evoca o seu sentido instrumental ao 

sugerir que é usado como “cartilha”; Mauricio de Vasconcellos16 evoca-o como o 

“nosso segundo Vignola”. Durante os anos de 1950, enquanto o livro circula, é o 

carácter internacional da produção brasileira que interessa aos portugueses, porque 

entendem que o panorama exposto no catálogo corresponde a uma primeira 

consolidação moderna no seu próprio território. Outras gerações ainda sentem a 

influência da publicação: Álvaro Siza que, no final dos anos de 1940, ingressa na 

Escola de Belas-Artes do Porto, caracterizará Lúcio Costa como representante de 

“um pensamento muito ligado à continuidade histórica e à arquitetura portuguesa 

barroca”, e reconhece igual temperamento em Niemeyer, identificando uma 

“familiaridade portuguesa” na cultura moderna brasileira. Siza reflete o entendimento 

das gerações nascidas entre 1920 e 1940, ao definir o ambiente da escola: “A 

                                            
15 DECKKER, in Milheiro. FERNANDES et al. 2013, p. 133  
16 Com experiência profissional no Brasil, no inicio da década de 1950, onde estagia com João 
Vilanova Artigas e com Sérgio Bernardes. FERNANDES et al. 2013, p. 133 
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presença do Brasil é muito forte na minha geração. Quando estava a iniciar o curso, 

em 1949/50, apareceu em força a divulgação da arquitetura brasileira”17. 

 

1.4 A PESQUISA 

A questão que surge da observação do Brazil Builds: é possível que um livro, 

resultante de uma expedição internacional em território desconhecido, que fez o 

levantamento de oitenta edifícios em cidades diferentes pelo vasto território 

brasileiro, em curto período; ainda suas fotografias se mostrem coerentes com a 

ideologia dos agentes patrocinadores do evento? 

Como pressuposto inicial de que a fotografia é uma expressão do 

fotógrafo, seja de arquitetura ou não, definimos como objetivo geral deste 

trabalho conhecer, entender e explicar as características intrínsecas da estética 

da fotografia da arquitetura do Brazil Builds, além de propor um modelo de 

análise para a imagem com a finalidade de sistematizar e avaliar os modos de 

sua produção. 

A partir deste reconhecimento, pretendemos comprovar o estrito 

relacionamento entre o conteúdo do livro e as fotografias que o compõem. Desta 

forma, enquanto resultado estético, pretendemos reconhecer as características 

que apontem para um alinhamento entre imagem e ideologia no Brazil Builds. 

Dos edifícios que se apresentam no Brazil Builds, provavelmente o mais 

proeminente seja o Palácio Gustavo Capanema, projetado em 1936, para alojar a 

sede do Ministério da Educação e Saúde, por Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Afonso 

Eduardo Reidy, Carlos Leão, Jorge Moreira e Ernani Vasconcelos sob a consultoria 

de Le Corbusier. Evidenciado no livro em seis páginas, apresenta imagens de 

diversos aspectos de suas vistas principais e de seus elementos construtivos, 

inclusive detalhes de seus “Brise Soleils” e da azulejaria. A delimitação do objeto de 

pesquisa se manifesta, portanto, no estudo de caso das imagens desse Palácio, 

visto que a análise tende a confirmar, entre outros aspectos, questões de política 

internacional embutidas no significado das imagens. 

                                            
17 SIZA, in Milheiro. FERNANDES et al. 2013, p. 146 
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Outros objetivos mais pontuais contribuem para a compreensão e 

obtenção dos resultados da pesquisa: 

• Reconhecer o momento histórico da concepção da imagem 

fotográfica do “Brazil Builds” para identificar os caráteres político-

sociais e espaciais presentes no conteúdo; 

• Analisar as imagens sob o enfoque da técnica fotográfica usada, 

como também da técnica de impressão do livro “Brazil Builds”; 

• Reconhecer no projeto do Palácio Gustavo Capanema, e em seu 

sítio, as condições de implantação de modo a determinar condições 

geográficas que auxiliem na compreensão das imagens em estudo; 

• Sob a ótica da Gestalt, avaliar os indicativos e as características da 

imagem, seu resultado final, sua composição estética, e os seus 

elementos compositivos.  

A comprovação das hipóteses de trabalho se evidenciará por meio da 
pesquisa qualitativa, na qual as diversas fontes primárias e secundárias são 
postas em conflito, de forma a confrontar as ideias pré-estabelecidas, além de 
compor um quadro de comprovação. Como as principais fontes primárias do 
trabalho se revelam através da análise das imagens, todas as características 
deverão ser estudadas de forma individualizada a fim de terem seus resultados 
utilizados na construção dos argumentos. Os métodos de avaliação das imagens 
os quais deverão ser utilizados compõem-se em: 

• Análise histórica, sociológica e antropológica da imagem – apresenta as 

possibilidades de interação entre o objeto seu tempo e a cultura humana que 

o envolve.  

• Análise técnica das imagens – compõe o quadro das técnicas e das 

ferramentas tecnológicas utilizadas pelo autor para criar a imagem. São 

considerados o equipamento, as lentes, a emulsão, acessórios de iluminação 

e outros artifícios.  

• Análise sob aspectos da teoria psicológica da Gestalt (“essência da forma”) - 

é uma teoria que aborda a maneira como o cérebro humano percebe a 

realidade, estuda os elementos da imagem e complementa as questões de 

estética: aborda os aspectos relativos à unidade, segregação unificação, 

fechamento, continuação, pregnância e semelhança ou proximidade.  
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Mais estritamente, o princípio fundamental da Gestalt (ou psicologia da forma, 

das teorias de Koffka, Whertheimer, Köhler e depois Arnheim18) mostra que a 

percepção funciona pela somatória das partes menores dos objetos percebidos, 

resultando em uma totalidade. Os objetos tendem a se organizar perceptivamente 

numa estrutura complexa que, por um lado, determina a forma, a dimensão, o valor 

e as funções das partes; e por outro, é determinada pelas próprias partes e por sua 

relação. 

 

1.5 A organização do Trabalho 

Inicialmente o trabalho trata de reconhecer as características no contexto 

geral de produção do livro Brasil Builds, como forma de determinar parâmetros 

importantes para a leitura e compreensão dos documentos, bibliográficos e 

fotográficos, que discorrem sobre o tema. 

No segundo capítulo, pretende-se compreender o quadro histórico do país, 

sobretudo as influências políticas que levam à concepção da exposição e do livro, 

a realização da exposição e suas decorrências e, finalmente, a importância do 

edifício do Ministério da Educação e Saúde no contexto da publicação e para a 

arquitetura brasileira do momento.  

Através das imagens do Ministério da Educação e Saúde presentes no 

Brazil Builds, o terceiro capítulo apresenta as questões relativas ao equipamento 

fotográfico com suas caraterísticas técnicas, e a situação do local onde foram 

concebidas e as condições das imagens geradas. 

O quarto capítulo demonstra as condições da análise das imagens, tendo 

como base a teoria da Gestalt, o método de análise, o processo de geração de 

imagens para a análise e, finalmente, a decomposição da informação para o 

reconhecimento da pregnância de cada uma das fotografias analisadas. 

O último capítulo apresenta os resultados conseguidos na compreensão 

de todas as análises e as considerações finais relativas à pesquisa como um 

todo.   

                                            
18 CALABRESE, 1987, p. 50 
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2. BRAZIL BUILDS 

Um quadro dos mais importantes para a História da Arquitetura se mostra 

quando os precursores do movimento moderno na Europa desencadeiam a luta por 

princípios contra a linguagem predominante da visão acadêmica. O rompimento com 

a tônica do ecletismo apresenta uma quebra do diálogo com o passado; em busca 

de uma renovação de linguagem, ideológica, técnica, e funcional, tanto para a 

escala da cidade quanto para a do edifício. 

Anatole Kopp19 defende que o funcionalismo dos anos 1930 “(...) não foi um 

estilo e sim uma causa”, e suas concepções evitavam valorizar o edifício como 

objeto único, mas como parte integrante de uma realidade maior, com coerência 

formal e espacial, no contexto da urbanidade. Apesar da “boa vontade”, esta 

intencionalidade de inserção não se concretizou, mesmo assim, os edifícios 

emblemáticos do período (Bauhaus Dessau – Walter Gropius; Villa Savoye – Le 

Corbusier; Pavilhão Barcelona – Mies Van Der Rohe, etc.) tornaram-se referência 

para a geração da época e para as futuras. 

Este mesmo quadro, quando visto pelo enfoque da situação brasileira, 

apresenta alguns itens diferenciais, porém de grande significação. A divulgação das 

informações, muito distantes das rodas intelectuais europeias, propagava-se em 

tempo e continuidade muito diferentes. 

Para os brasileiros e sul-americanos, este conjunto informacional vem com a 

apresentação conceitual feita principalmente por Le Corbusier. O arquiteto franco-

suíço tinha laços intelectuais com o poeta francês Blaize Cendrars, o qual mantinha 

contatos com a vanguarda dos modernistas paulistas20 – Mario de Andrade, Oswald 

de Andrade e Tarsila do Amaral – os quais o trouxeram, diversas vezes, para proferir 

palestras no Brasil e em outros países latino-americanos. 

Em 1929, Cendrars trouxe Corbusier como colega de palestras, o qual pôde 

apresentar suas ideias e conceitos inovadores aos arquitetos brasileiros, 

popularizando a tônica do modernismo arquitetônico europeu. Não é verdade que 

estas ideias fossem desconhecidas em território brasileiro, mas sua ação ocorria de 

                                            
19 KOPP in Segre, 2013, p. 42 e 43 
20 HARRIS, 2007, p. 20 
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forma isolada. Com esta nova possibilidade de divulgação, Corbusier passa a 

influenciar outros arquitetos. Casos isolados de arquitetos, formados em escolas do 

exterior, representavam o movimento de resistência às ideias conservadoras do 

ecletismo – Rino Levi e Gregory Warchavchik são dois exemplos clássicos deste 

novo modelo. 

O próprio Lúcio Costa21 se afirmava como arquiteto do ecletismo que fora 

convertido a esta nova conceituação de estética. Costa22 afirma sua aceitação e 
admiração às ideias de Corbusier, atribuindo a ele traços de genialidade que o 
assemelha a “Brunellesco”23, por preencher exigências, em seus trabalhos, que 

atendem simultaneamente às necessidades técnicas, plásticas e sociais. 

A grande “virada” conceitual da arquitetura eclética para o modernismo se 
consolida no final da década de vinte, quando Lúcio Costa assume a direção da 
Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, com a missão de reformular seus 

currículos. 

“Com apenas vinte e oito anos à época da nomeação, atualizou os métodos 

antiquados da Escola Nacional, adotando a abordagem funcional da 

Bauhaus e de Le Corbusier. Manteve todos os professores antigos, mas 

convidou vários arquitetos e engenheiros jovens a ensinarem na escola, 

instando-os à elaboração de um currículo voltado à funcionalidade. Os mais 

destacados eram: em composição arquitetônica, Warchavchik; em 

engenharia, Alexander Baddeus, recém-chegado da Alemanha; em 

escultura, Celso Antônio, discípulo e assistente de Antoine Bourdelle”.24 

As reformas de Costa provocaram diversas tensões entre os patrocinadores 
da escola. Por isso, após um ano e meio na direção, vieram convidá-lo a deixar o 
cargo. Os estudantes reagiram com uma greve de seis meses de duração pela 

defesa do currículo novo. Finda a greve, o currículo novo permaneceu, porém Lúcio 
Costa solicitou seu afastamento em definitivo do cargo. Os estudantes que 
participaram do evento formaram a primeira geração brasileira de arquitetos 

modernistas que seria diretamente responsável pela maioria das obras que 
comporia o “Brazil Builds” e pela equipe de desenvolvimento do projeto do Ministério 
da Educação e Saúde.   
                                            
21 GOMES et all, 2014, p.1 
22 COSTA, 2007, p. 24 
23 Tradução literal utilizada pelo autor. COSTA, 2007, p. 24 
24 HARRIS, 2007, p. 50 
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Desta geração de jovens arquitetos, formados pela Escola Nacional de Belas 

Artes, um destaque especial deve ser dado para “Os Irmãos Roberto” – Milton, 

Marcelo e Maurício – os quais absorveram qualitativamente os conceitos da 

abordagem pluralista do novo currículo25. O projeto criado para a sede da ABI – 

Associação Brasileira de Imprensa – consegue assimilar os conceitos do 

funcionalismo de Le Corbusier nos trópicos, adaptando o conceito dos quebra-sóis, 

utilizados na Argélia, para um edifício de múltiplos andares. O edifício da ABI 

contrastava com outros elementos recém-construídos, como era o caso do Ministério 

da Fazenda, no qual o projeto, ainda eclético; destacava-se com nichos folheados a 

ouro e quatro escadarias simetricamente dispostas, atestando a monumentalidade 

do edifício. 

Dentre outros ex-alunos, também se destacava Luís Nunes criador do projeto 

de uma escola para crianças “excepcionais”26, no qual um conjunto de pilotis 

elevavam do solo do edifício em forma de “U”. O fechamento da fachada foi 

construído com blocos vazados pré-fabricados para permitir que a brisa circulasse 

pelo saguão sem deixar de proteger contra as chuvas. 

Esta influência modernista altera o modo como as novas gerações de 

arquitetos brasileiros admitem esta transformação no paradigma formal, trazendo 

uma aderência ao novo estilo a qual inicia o processo de renovação do pensamento 

arquitetônico que somente se tornará uma unanimidade após a concretização de 

Brasília. 

 

2.1 QUADRO HISTÓRICO 

Em 1940, no país muito ainda restava do antigo modelo rural dos períodos 

colonial e monárquico. O Brasil vinha há anos tentando se transformar em uma 

república com um modelo de poder diferente. Porém, livrar-se das antigas tradições 

não era uma tarefa fácil, já que o antiquado modelo de produção; baseado na 

monocultura produzida pela mão de obra escrava, ainda era muito lembrado, apesar 

de ter terminado há mais de quarenta anos. Desta forma, os trabalhadores rurais 

assalariados traziam um novo significado para o modo de vida do operário. Toda a 

                                            
25 HARRIS, 2007, p52 
26 Termo utilizado pela autora em HARRIS, 2007, p52 
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condição republicana apresentada, porém, não afetava o poder das oligarquias dos 

senhores donos da terra (barões ou coronéis do café, do cacau e da borracha) que, 

detentores das propriedades e da riqueza, mantinham-se como líderes da política 

regional. 

Esta situação começa a apresentar algumas características de mudanças 

com os eventos do final da década de vinte e começo da década de trinta. O 

primeiro evento ocorre em 1929, a quebra da bolsa de valores de Nova York, que 

leva à total ausência de capital de investimento no mercado financeiro internacional; 

seguida de uma grave recessão econômica e consequente baixa da venda das 

mercadorias brasileiras. Fato este que paralisa a exportação de produtos agrícolas e 

resulta na perda do poderio das oligarquias rurais. O segundo evento é a Revolução 

de Trinta, a qual provocou o enfraquecimento financeiro e, consequentemente, o 

político que facilitaram um levante dos Estados do sul brasileiro, que, em um golpe 

de Estado, provocaram a ascensão de Getúlio Vargas ao poder. Esta condição de 

ser levado ao poder como um líder revolucionário traz a Vargas a condição de 

governar de modo autoritário. Com a abolição da constituição vigente, assume 

plenos poderes perante a república brasileira. 

O modelo de poder assumido no Brasil não se mostrava como um caso 

isolado; pois em todo o mundo aconteciam, simultaneamente, diversas outras 

experiências de regimes ditatoriais. Na Europa, seu principal mote de criação 

resultou do surgimento de nações enfraquecidas pelos resultados da Primeira 

Guerra Mundial - 1914-1918: tanto por situações de origem político-financeiras 

(Alemanha com a república de Weimar em 1919 e ascensão do nazismo em 1933, 

Itália com fascismo de Benito Mussolini em 1923, Portugal com o salazarismo em 

1929 e a Espanha com o franquismo em 1939), quanto pela queda de antigos 

governos monárquicos (países criados com a subdivisão do Império Austro-Húngaro 

em 1918 e criação da URSS com Lenin em 1918 e Stalin em 1924). Na América 

Latina, o mesmo quadro se repetia. Além do Brasil de Vargas, diversos outros 

países passavam pelo mesmo modelo político (Cuba com Gerardo Machado em 

1925, Argentina com José Felix Uriburu y Uriburu, em 1930, e na República 

Dominicana com Trujilho em 193027). Deve-se levar em consideração que a 

                                            
27 SEGRE, 2013, p.104  
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recessão financeira mundial se tornou uma importante ferramenta para manutenção 

do poder dos ditadores. 

Apesar dos aspectos de organização do poder, Vargas tinha sabia que o 
desenvolvimento do Brasil passava diretamente sob a ótica de seu crescimento 

como nação, considerando, principalmente, que este se daria por meio da 
industrialização. Tratava-se do princípio de agregar valor à produção, ao invés de 
simplesmente suprir os países desenvolvidos com matéria prima. 

Até esta época, pouco se falava em possibilidade de modernização; visto que 
o que havia de mais atualizado, agregado à produção do país eram algumas 
técnicas voltadas muito especificamente para as condições da própria produção 

rural. De um modo mais específico, tratava-se de algumas linhas férreas que 
transportavam com melhor velocidade e qualidade a produção do café do interior até 

os portos. Havia também algumas poucas indústrias (algumas quase rudimentares) 
que produziam produtos essenciais de base para consumo interno. Tão logo assume 
a presidência, Vargas trata de incentivar a produção em regime industrial. Assim que 

esta atitude toma efeito, aparece o primeiro grande entrave: a ausência de uma 
indústria siderúrgica, sem a qual, diversos outros produtos não conseguiriam ser 
desenvolvidos. 

“Sem uma estrutura de ferro e aço, seremos um país sem defesa e um povo 

voltado à pobreza e às privações” (...) estudo assinado por Francisco 

Campos e defendido com fervor quase religioso por Getúlio.28 

Getúlio Vargas era formado em direito pela Faculdade de Direito de Porto 

Alegre em 1907. Para ele, as pessoas preparadas muito tinham a contribuir na 
realização de mudanças que se pretendiam para o país. Neste modelo de 
constituição do poder, desde a revolução que o levou ao governo, acercou-se de 

intelectuais que comungavam com suas ideias. Personagens icônicos de nossa 
história tiveram ativa participação em seu governo: Osvaldo Aranha – Ministro da 
Justiça (1930), Ministro da Fazenda (1931), embaixador nos Estados Unidos (1934) 

e Ministro das Relações Exteriores em (1938); Eurico Gaspar Dutra – Ministro da 
Guerra (1937) e substituto de Vargas na presidência do Brasil. Gustavo Capanema – 
anteriormente indicado para interventor do Estado de Minas Gerais (1932) assume o 

Ministério da Educação e Saúde (1943).  
                                            
28 NETO, 2013, p.353 
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Outras atividades importantes ocorreram no período, entre elas a abertura 

para importação de revistas e periódicos internacionais e a criação do sistema 

universitário brasileiro, para o qual são convidados diversos conselheiros 

internacionais, entre eles: Paul Bastide – especialista em febre amarela – e Jean 

Gage – historiador francês. 

As instituições culturais ainda preservavam o modelo do século XIX, incluindo 

a Academia Brasileira de Letras (moldada ao estilo francês), o Museu Nacional de 

Belas Artes e o Instituto de História e Geografia (criado por D. Pedro II). Vargas se 

esforça para desenvolver os recursos culturais da nação, e cria em 1934 o Ministério 

da Educação e Saúde, nomeando como primeiro ministro Gustavo Capanema. Um 

de seus aliados mais próximos foi o poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade 

que, por sua afinidade com os artistas do grupo dos modernistas brasileiros, tornou-

se um franco intermediário entre o poder e a vanguarda. Este era um audacioso 

mote do governo Vargas, “a vanguarda” de diversas áreas contribuindo no projeto de 

um novo país. 

Como todo Ministério criado no período, poucos e espalhados estavam os 

setores de atendimento e de trabalho. Para contornar essa situação, fazia-se 

necessário um local onde pudesse concentrar as atividades e atender todas as 

necessidades. Capanema, conhecido por sua habilidade em negociar29, além de 

receber sempre de “portas abertas” os artistas e educadores; tencionava elevar o 

Ministério à categoria de Instituição Pública (como ocorria nos Estados Unidos e 

Europa) para atender cada vez mais com precisão e capacidade. Para realizar todas 

estas necessidades, a construção de uma sede própria era fator determinante. 

Considerando esse quadro geral do governo, fica claro que, apesar da 

característica progressista, Vargas possuía todo o poder concentrado em seu 

gabinete, visto que as decisões mais importantes ficavam ao seu cargo. Assim, aos 

correligionários restavam a administração das pastas e a negociação dos motivos. É 

provável que a mais importante das negociações de todo governo tenha corrido no 

intuito de construir a primeira siderúrgica nacional que, por sua importância, diversas 

outras atitudes e planos de governo geralmente se entrelaçavam no mesmo intuito. 

Uma destas características se mostra na impressão de modernidade que o governo 
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pretendia passar à população inaugurando diversos edifícios das suas sedes de 

suas autarquias: o conjunto de Ministérios realizados no antigo Morro do Castelo é 

um claro exemplo disso – o Ministério do Trabalho inaugurado em 1934, o Ministério 

da Fazenda inaugurado em 1942, e o próprio Ministério da Educação e Cultura, de 

1945. 

Ao se aproximar do final da década de trinta, a situação internacional já 

vislumbrava a possibilidade da ocorrência de uma nova guerra mundial. A posição 

do Brasil era uma incógnita, já que o presidente Vargas, por diversas vezes, 

declarara-se admirador de Mussolini, considerando que havia estreitado relações 

com o ditador italiano em vários momentos. Porém, não era apenas com a Itália que 

o Brasil havia estreitado relações; visto que já estabelecia relações comerciais e de 

compra de armamentos com a Alemanha nazista (fornecimento de fuzis, 

principalmente de canhões). Além disso, mantinha acordos de cooperação 

econômica com os Estados Unidos de Roosevelt. Nesta situação, justamente 

pairava a dúvida: em caso de guerra, para qual lado o país tenderia: ao totalitarismo 

dos italianos e alemães ou à democracia dos estadunidenses? 

Todavia, sob o ponto de vista da politica internacional, a posição estratégica 

do Brasil era interessante a todas as potências que entrassem em guerra, pois, além 

de garantir um apoio no cone sul da América, por sua proximidade com a África, 

permitiria que voos saíssem de um continente a outro sem necessidade de 

reabastecimento. Em fins de janeiro de 1939, com a meta de estreitar relações, 

Osvaldo Aranha seguiu para Washington, a convite de Roosevelt, visando não só 

estabelecer convênios de auxílio financeiro, mas também estudar as possibilidades 

de implantação da sonhada siderúrgica. De volta ao Brasil, Aranha trazia, além de 

19,2 milhões de dólares para quitar prestações da dívida externa, também o 

compromisso de empenho pessoal de Roosevelt, no caso de o Brasil necessitar de 

defesa. 

“Diga ao Vargas que se prepare para essa eventualidade, pois a guerra está 

realmente próxima e terá repercussão universal” dizia Roosevelt. Sobre isso o 

presidente comentava30: “recebi um cifrado do Osvaldo sobre as conversações de 

Washington: promessas lisonjeiras” e completava: “Encontrar uma fórmula que 
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constitua uma promessa, sem importar propriamente em um compromisso”31.  

Tratava-se de uma situação difícil, pois significava realizar novas 

possibilidades de acordos com os Estados Unidos, sem fechar as portas aos antigos 

aliados Itália e Alemanha. Junto à Alemanha, os tratados existentes eram de origem 

puramente comercial. Quanto à Itália, porém, havia outras condicionantes de ação 

política e cultural. Do ponto de vista da ordem política, por diversas vezes, a Itália 

havia interferido pelo Brasil junto a seus aliados (inclusive a própria Alemanha) no 

intuito de facilitar transações comerciais – inclusive no contrato de armamento. Em 

relação às artes, o intercambio de agentes culturais trouxe muitos artistas para 

realizarem apresentações e consultorias no Brasil. Uma das mais destacadas 

consultorias culturais se realizou com a presença de Marcello Piacentini, arquiteto 

preferido de Mussolini, o qual catalisava suas ideias e concepções fascistas na 

idealização da Cidade Universitária do Rio de Janeiro.  

No final do inverno de 1939, inicia-se a Segunda Guerra Mundial (1o de 

setembro marca a invasão da Polônia pelos exércitos de Hitler). Fica evidente que a 

condição de neutralidade do Brasil encontrava-se ameaçada. Por diversas vezes, as 

posições dos grupos aliados – França e Inglaterra – manifestavam-se contrárias às 

ações da Alemanha; assim, em ambos os lados de nações parceiras, através de 

tratados comerciais ou bélicos, começa a haver uma preocupação com os 

confrontos militares e diplomáticos tendo em vista que estes os impeliriam a tomar 

posições por um lado ou por outro. 

Mesmo ainda fora da guerra, os Estados Unidos averiguam a inevitabilidade 

de terem de assumir posição, já que a inconsistência de uma política que unisse a 

América em um bloco encontrava-se ameaçada pelas posições dos ditadores. Estes, 

independente da política internacional, a qualquer momento, poderiam optar por um 

lado não favorável. Vargas, como os outros governantes é alvo de ações de política 

de boa vizinhança que aproximassem o Brasil dos Estados Unidos.  

Uma destas questões se evidencia na importação pelo Brasil das armas da 

Alemanha, a qual se encontrava na terceira e última remessa, que estava parada em 

um porto italiano sem poder cruzar o Atlântico, bloqueado pelas marinhas francesa e 
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inglesa. A perda da entrega do armamento seria dispendiosa ao governo brasileiro, 

visto que o equipamento encontrava-se totalmente pago e havia peças que 

inviabilizariam o funcionamento de outras já entregues. Sob a influência dos Estados 

Unidos, após longa demora, as armas puderam seguir rumo ao Brasil.  

Perante cada uma das ações de um dos lados na intenção de atrair a adesão 

do Brasil, praticamente acontecia de forma imediata uma reação que poderia 

reverter o quadro. Devido à possibilidade dos estadunidenses auxiliarem a projetar a 

indústria siderúrgica, os alemães também se prontificaram a oferecer apoio técnico 

para o feito. O impasse se desfez quando, no final de 1940, o Itamaraty assinou um 

acordo com os Estados Unidos no qual 25 milhões de dólares são disponibilizados 

ao Brasil como investimento inicial para a criação da siderúrgica. Com o objetivo de 

obter finalmente o apoio do governo brasileiro, os Estados Unidos emendam outro 

pacote de auxílio financeiro e militar ao Brasil, o qual, além de equipamentos, 

destinava um montante de 100 milhões de dólares. Após toda esta ação de apoio, o 

que restava a Vargas era afirmar ao embaixador Jefferson Caffery dos Estados 

Unidos “podem contar conosco”32, quando indagado sobre o temor de Roosevelt, no 

caso de precisar tomar posição em um dos blocos da guerra. 

Além da atividade política, também na cultura e na arte os Estados Unidos 

pôde representar seu papel de “mecenas” na valorização do recém-aliado. Uma das 

primeiras atitudes do intuito se consolida quando o escultor Jo Davidson vem ao 

Brasil para esculpir o Busto de Getúlio Vargas. Outra situação ocorre quando toda 

uma equipe dos estúdios Disney vem estudar o país para a realização de dois filmes 

“Alô amigos” e “Você já foi a Bahia?”, no qual o Pato Donald se encontra com 

amigos sul-americanos, como o Zé Carioca, e desfruta dos deleites da região. 

O próprio Walt Disney chefiou a missão, acompanhado de John Hay Withney 

– diretor de cinema do OCCIA (Office of the Coordenator of Interamerican Affairs), 

um dos empresários que havia financiado o filme “E o Vento Levou” – coletaram 

desenhos e fotografias da fauna e flora brasileiras para servir de motivo para os 

filmes. 
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IMAGEM 2.1 - Walt Disney em 1941 no Brasil acompanhado de sua esposa e do casal Vargas 
para o lançamento do filme “FANTASIA” (foto de Hart Preston para a revista Life)33 

A presença de Disney aconteceu em 1941, mesmo período em que o MoMA 

envia a expedição de Phillip Goodwin e George Everard Kidder Smith, para os 

estudos que levariam à concepção da Exposição “Brazil Builds”. 

“Uma estreita colaboração entre o MOMA e o Office of Inter-American 

Affairs permitiu que até o término da Segunda Grande Guerra pudessem ser 

contados mais de trinta projetos realizados em conjunto. As principais 

exibições ou eventos que concernem o Brasil foram: a exposição de 

Cândido Portinari, em 1940, com uma versão reduzida que circulou pelo 

país; o festival de música brasileira com apresentação de obras de Heitor 

Villa-Lobos e Camargo Guarnieri; e, em 1943, a mostra inédita sobre 

arquitetura moderna brasileira, Brazil Builds, entre outras manifestações 

sobre a arte latino-americana realizadas no curto período de existência do 

Office.”34 

 

2.2.  A EXPOSIÇÃO E O LIVRO 

 No final da década de 1930, perante a possibilidade de uma futura guerra 

mundial, as potências instaladas buscavam se organizar em grupos ou blocos por 

meio de tratados e acordos políticos. O Brasil encontrava-se em plena ditadura de 

Vargas e, mesmo estando situado distante do principal eixo onde poderia ocorrer a 

guerra; era também uma potência em crescimento que se alinhava aos modelos de 
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regime ditatorial presentes em alguns países da Europa no momento. Esta situação 

mostrava-se muito incômoda aos países do bloco conhecido por “aliados” da 

Primeira Guerra Mundial (grupo predominantemente formado pela França, Inglaterra 

e Estados Unidos da América), pelo fato de o Brasil ser expressão geograficamente 

situada na América do Sul e ideologicamente não deveria se alinhar a potencias com 

outras intenções. 

Além do enfoque político, também o aspecto artístico e cultural deve ser 

considerado. Desde o começo da década, o Museu de Arte Moderna de Nova Iorque 

– MoMA- vinha trabalhando inúmeras exposições que abordavam os assuntos da 

arte e da arquitetura. Esta linha de atividades torna-se clara desde a exposição 

“Modern Architecture: International Exhibition”, de 1932 (seu catálogo, “The 

International Style: Architecture since 1922”) Assumindo definitivamente este caráter, 

em 1935, com as exposições “Recent Works by Le Corbusier” e também na seção 

de Arquitetura da mostra “Fantastic art Dada e and Surrealism” (1936). A 

explicitação do enfoque revela-se pelos títulos das exposições seguintes, nos quais 

a ênfase da arquitetura é nítida: “A New House by Frank Lloyd Wright on Bear Run, 

Pennsylvania” (1938), “The Bauhaus: 1919-28” (1938), “Architecture and Furniture by 

Alvar and Aino Aalto” (1938), “Three Centuries of American Architecture (1940), 

Twenty Centuries of Mexican Art” (1940 – com seção específica para a arquitetura), 

“The Wooden House in America” (1940), “Stockholm Builds” (1940), “Frank Lloyd 

Wright, American Architect” (1941), “Regional Building in America” (1941), 

“Architecture of Eric Mendelsohn” (1942).  

“A nova arquitetura recupera a coerência dos verdadeiros estilos após um 

hiato eclético aberrante. Implícita em Précisions de Le Corbusier e em The 

International Style, claramente postulada por Lucio em Razões da Nova 

Arquitetura, é tese que se associa agora a uma revalorização da 

materialidade e do biomorfismo assim como da expressão do espírito do 

lugar”35. 

Devido à intenção de se recuperar os conceitos da arquitetura, a equipe de 

curadores do MoMA incentiva as exposições de condicionantes que demonstrem as 

ideias – projetos, croquis e textos – como também o uso da fotografia como uma 

ferramenta de demonstração de uma particularizada e eficiente visão do espaço 

                                            
35 COMAS, 2005 
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construído. É inegável a associação entre fotógrafos e arquitetos do período, os 

quais se complementavam em suas artes na busca da transmissão do ideário da 

obra e da produção. Datam, desta época, parcerias célebres entre arquitetos e 

fotógrafos que se perpetuaram nas próximas décadas e se tornaram famosas (Julius 

Shulman e Richard Neutra, Ezra Stoller e Frank Lloyd Wright, entre outras)36.  

Neste contexto, a parceria entre Phillip Goodwin (no período como curador do 

MoMA, junto com Phillip Johnson para as mostras e exibições de arquitetura) e 

George Everard Kidder Smith (fotógrafo e arquiteto recém-formado) traz a 

possibilidade de uma conjunção entre conceito da arquitetura e sua imagem. O 

casamento entre as partes promove um fechamento entre o ideário político 

internacional e o trabalho de difusão arquitetônica, ao qual o MoMA se dedicava há 

alguns anos, levando ao patrocínio da expedição dos parceiros para coleta de dados 

e imagens no território brasileiro. 

Esta parceria entre Goodwin e Kidder Smith traz para a pesquisa e 

levantamento em campo a experiência conceitual do primeiro com o ímpeto do 

recém-formado na coleta das imagens necessárias à pesquisa. Apesar de a coleta 

de dados e imagens ficar principalmente a cargo de Smith, Goodwin, pela vivência e 

domínios da cultura; traçava contatos com autoridades, teóricos e acadêmicos 

brasileiros que embasaram de modo fiel os dados coletados. Contatos com 

autoridades governamentais como Gustavo Capanema (MESP – Ministério da 

Educação e Saúde Pública), Rodrigo Mello Franco de Andrade (SPHAN – Serviço de 

Patrimônio Histórico Artístico Nacional), Assis Figueiredo (DIP – Departamento de 

Imprensa e Propaganda) e Nestor de Figueiredo, do Instituto de Arquitetos do Brasil, 

facilitaram o acesso às informações necessárias.  

Embora possa parecer, não se tratava de um primeiro contato com a 

arquitetura brasileira; Kidder Smith já havia conhecido a obra de Lúcio Costa e 

Oscar Niemeyer, por ter sido um dos fotógrafos que registrara as imagens 

fotográficas do Pavilhão Brasileiro, na exposição mundial de Nova York, em 1938. A 

expedição fez o levantamento de imagens que abordam o contexto da arquitetura 

brasileira, enfatizando os períodos colonial (sedes de fazendas, igrejas, mosteiros e 

arquitetura militar) e moderno.   
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Em 1943, o resultado da expedição é a mostra “Brazil Builds”, inaugurada na 

sede do MoMA, que tem como catálogo o livro de Phillip Goodwin ricamente 

ilustrado com as imagens de Kidder Smith e outros fotógrafos. A presença dos 

outros fotógrafos é explicada pela abrangência do território nacional, relegando as 

obras de outras localidades aos fotógrafos locais que contribuíram com a coleção 

(Jorge de Castro, Benicio Whatley Dias, Samuel Gottscho, Eric Hess, Burton 

Holmes, Photo Jerry, Leon Liberman, Photo Rembrandt, P. C. Scheier, Hugo 

Zanella, Marcel Gautherot e do incógnito Carlos). As Imagens de 2.2 a 2.7 mostram 

alguns dos edifícios fotografados por G. E. Kidder Smith para o “Brazil Builds”.  

O livro-catálogo foi organizado em dois principais capítulos: o primeiro 

dedicado à arquitetura denominada de colonial no qual os diversos exemplos de 

períodos e localidades são apresentados sem uma distinção de subcapítulos. O 

segundo, também sem nenhuma distinção de tipologia ou localidade, apresentando 

a arquitetura moderna; distingue-se do capítulo anterior ao percorrer um período 

menor de tempo. Originalmente impresso com imagens em preto e branco, 

apresenta fotografias que ressaltam ambientações externas dos edifícios: os efeitos 

de luz e sombra são ressaltados tanto pelas imagens como pela impressão do 

catálogo. Como exceção, mostra apenas as imagens coloridas do Cassino da 

Pampulha, o qual aparece na abertura geral do livro catálogo, e da Escola Normal 

da Bahia. 

O livro-catálogo oferece uma vasta coleção de imagens e informações sobre 

edificações que retratam a arquitetura brasileira. Ao organizá-lo em dois períodos, 

distingue os motivos das obras, ressaltando o pensamento da corrente dos primeiros 

modernistas, no qual o atrito entre o passado e o presente se manifesta pela 

demonstração de que a arquitetura moderna não nega as raízes culturais, mas se 

afirma pela valorização dos elementos arquitetônicos - os pilotis, “Brize Soleil”, as 

grandes aberturas, os grandes planos lisos das fachadas - que realmente se fazem 

caraterísticos neste tipo de arquitetura.  
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IMAGEM 2.2 – Imagem do prédio da ABI no “Brazil Builds” (foto G. E. Kidder Smith) (GOODWIN, 
1943, P. 113) 

 

 

IMAGEM 2.3 – Imagem do prédio da Estação de Hidroaviões no “Brazil Builds” (foto G. E. Kidder 
Smith) (GOODWIN, 1943, P. 151)  
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IMAGEM 2.4 – Imagem do prédio do Sedes Sapientiae no “Brazil Builds” (foto G. E. Kidder Smith) 
(GOODWIN, 1943, P. 146) 

 

 

IMAGEM 2.5 – Imagem do Yacht Clube Pampulha no “Brazil Builds” (foto G. E. Kidder Smith) 
(GOODWIN, 1943, P. 191)  
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IMAGEM 2.6 – Imagem do prédio do Cassino da Pampulha no “Brazil Builds” (foto G. E. Kidder 
Smith) (GOODWIN, 1943, P. 182) 

 

 

IMAGEM 2.7 – Imagem do prédio da Obra do Berço no “Brazil Builds” (foto G. E. Kidder Smith) 
(GOODWIN, 1943, P. 136)  
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A publicação oferece ainda alguns casos e situações especiais que valem ser 

destacadas. Um primeiro caso está na demonstração dos exemplares da arquitetura 

eclética, que aparece apenas citada no texto, tendo como modelos os edifícios do 

Teatro Municipal do Rio de Janeiro, da Biblioteca Municipal e do Senado Federal. 

Com citação ampla e fotografada, é apresentado o edifício da Ópera de Manaus. 

Outro caso significativo se destaca pela presença do Museu das Missões de Lúcio 

Costa que, apesar de ser uma obra de requalificação de um galpão jesuítico, com 

uma abordagem amplamente moderna; encontra-se no primeiro catálogo (das obras 

da arquitetura colonial). Talvez o mais significativo dos casos seja a importância 

dada pela exposição e pelo livro-catálogo aos edifícios do Pavilhão Brasileiro da 

Feira Mundial de Nova York (1939) e do Ministério da Educação e Saúde o qual, 

ainda que incompleto, é ilustrado no livro com um espaço maior que o oferecido às 

outras obras citadas. 

Encerrado o período da mostra na sede do MoMA, a exposição ainda 

percorreu diversas cidades dos Estados Unidos, Canadá, México e se encerrou em 

Londres, em 1944. Outra versão da mostra, em português, percorreu o Brasil até 

1946, ano em que se encerrou a última das quatro edições do catálogo-livro. Seu 

principal objetivo de construir uma visão do Brasil e de sua administração 

governamental encontrava-se cumprido. Desta forma, o apoio do país na 

consolidação do Bloco Aliado certamente se efetivou a partir de 1943, mas a 

notoriedade da mostra permitiu ao Brasil uma ampla divulgação do trabalho dos 

seus arquitetos e dos fotógrafos nacionais, os quais se consolidaram ao divulgar e 

inventariar a produção da arquitetura brasileira. 

O Quadro 2.1, a seguir, feito especialmente para esta pesquisa, compila e 

apresenta a listagem de obras da arquitetura moderna publicadas no Brazil Builds, 

classificando-as por: cidade, unidade da federação, arquiteto, ano, fotógrafo, 

assunto, tipo, página do livro/catálogo. Com grifo nosso, o mesmo quadro apresenta 

as imagens do Edifício do Ministério de Educação e Saúde.  
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Quadro 2.1 – Relação de obras de Arquitetura Moderna, fotografadas e apresentadas no “Brazil 

Builds”, com Obra, Cidade de localização, Unidade da federação, Arquiteto, Ano, Fotógrafo, Assunto Tipo 

e Página. 

OBRA CIDADE UF ARQUITETO ANO FOTÓGRAFO ASSUNTO TIPO PG 
Cassino da Pampulha Belo Horizonte MG Oscar Niemeyer 1943 G. E. Kidder 

Smith 
Vista Frontal P&B 3 

Museu das Missões São Miguel das 
Missões 

RS Lucio Costa  G. E. Kidder 
Smith 

Circulação 
Frente 

P&B 43 

Palácio Gustavo Capanema  Rio de Janeiro RJ Le Corbusier (*) 1943 G. E. Kidder 
Smith 

Detalhe da 
Fachada com 
Brise-soleils 

P&B 84 

Palácio Gustavo Capanema  Rio de Janeiro RJ Le Corbusier (*) 1943 G. E. Kidder 
Smith 

Detalhe 
Interno Brise-
Soleil 

P&B 85 

Obra do berço Rio de Janeiro RJ Oscar Niemeyer 1937 G. E. Kidder 
Smith 

Detalhe 
Fachada 

P&B 86 

Obra do berço Rio de Janeiro RJ Oscar Niemeyer 1938 G. E. Kidder 
Smith 

Detalhe do 
Brise-soleil 

P&B 86 

Associação Brasileira de 
Imprensa 

Rio de Janeiro RJ Marcelo e Milton 
Roberto 

1938 G. E. Kidder 
Smith 

Detalhe 
Fachada 

P&B 87 

Associação Brasileira de 
Imprensa 

Rio de Janeiro RJ Marcelo e Milton 
Roberto 

1939 G. E. Kidder 
Smith 

detalhe do 
Brise-soleil 

P&B 87 

Instituto Vital Brasil Niterói RJ Álvaro Vital Brasil 1942 G. E. Kidder 
Smith 

Detalhe da 
lateral do 
volume da 
Fachada Lado 
direito 

P&B 88 

Pavilhão Do Brasil na 
Exposição de Nova York 

Nova York NY Lucio Costa 1939 G. E. Kidder 
Smith 

Fachada 
Principal 

P&B 88 

Grande Hotel Ouro Preto Ouro Preto MG Oscar Niemeyer 1940 G. E. Kidder 
Smith 

Vista Frontal P&B 88 

Laboratório de Anatomia Recife PE Francisco Saturnino de 
Brito 

1938 G. E. Kidder 
Smith 

Vista frontal P&B 89 

Edifício de escritórios São Paulo SP Ramos de Azevedo 1942 G. E. Kidder 
Smith 

Vista Frontal P&B 89 

Residência Frontini São Paulo SP Bernard Rudofsky 1941 G. E. Kidder 
Smith 

Detalhe do 
Cobogó 

P&B 98 

Residência Frontini São Paulo SP Bernard Rudofsky 1941 G. E. Kidder 
Smith 

Vista da casa 
pelo jardim 

P&B 98 

Residência Frontini São Paulo SP Bernard Rudofsky 1941 G. E. Kidder 
Smith 

Vista da casa 
pelo jardim 
com escada 

P&B 99 

Residência Clinton Edward 
Croke 

São Paulo SP Gregori Warchavchik 1940 Hugo Zanella Vista da rua P&B 99 

Companhia Nacional de 
Cimento Portland 

Niterói RJ   1942 G. E. Kidder 
Smith 

  P&B 104 

Companhia Nacional de 
Cimento Portland 

Niterói RJ   1943 G. E. Kidder 
Smith 

  P&B 104 

Edifício em Construção Rio de Janeiro RJ   1942 G. E. Kidder 
Smith 

Vista Externa P&B 104 

Edifício em Construção Rio de Janeiro RJ   1943 G. E. Kidder 
Smith 

Vista Externa P&B 105 

Recebedoria de rendas Recife PE Saturnino de Brito 1942 G. E. Kidder 
Smith 

Em 
construção 

P&B 105 

Palácio Gustavo Capanema  Rio de Janeiro RJ Le Corbusier (*) 1943 G. E. Kidder 
Smith 

Detalhe Alto 
da Fachada 

P&B 106 

Palácio Gustavo Capanema  Rio de Janeiro RJ Le Corbusier (*) 1944 G. E. Kidder 
Smith 

Detalhe da 
Fachada visto 
da rua 

P&B 106 
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Quadro 2.1 – Relação de obras de Arquitetura Moderna, fotografadas e apresentadas no “Brazil 

Builds”, com Obra, Cidade de localização, Unidade da federação, Arquiteto, Ano, Fotógrafo, Assunto Tipo 

e Página (continuação) 

OBRA CIDADE UF ARQUITETO ANO FOTÓGRAFO ASSUNTO TIPO PG 

Palácio Gustavo Capanema  Rio de Janeiro RJ Le Corbusier (*) 1945 G. E. Kidder 
Smith 

Fachada 
principal vista 
da rua 

P&B 107 

Palácio Gustavo Capanema  Rio de Janeiro RJ Le Corbusier (*) 1946 G. E. Kidder 
Smith 

Detalhe 
marquise 

P&B 108 

Palácio Gustavo Capanema  Rio de Janeiro RJ Le Corbusier (*) 1947 G. E. Kidder 
Smith 

Detalhe 
marquise 

P&B 108 

Palácio Gustavo Capanema  Rio de Janeiro RJ Le Corbusier (*) 1948 G. E. Kidder 
Smith 

Fachada 
posterior 

P&B 109 

Palácio Gustavo Capanema  Rio de Janeiro RJ Le Corbusier (*) 1949 G. E. Kidder 
Smith 

Detalhe 
Azulejaria 

P&B 110 

Associação Brasileira de 
Imprensa 

Rio de Janeiro RJ Marcelo e Milton 
Roberto 

1938 G. E. Kidder 
Smith 

Vista Interna 
jardim da 
Cobertura 

P&B 112 

Associação Brasileira de 
Imprensa 

Rio de Janeiro RJ Marcelo e Milton 
Roberto 

1939 G. E. Kidder 
Smith 

Vista externa 
jardim da 
Cobertura 

P&B 112 

Associação Brasileira de 
Imprensa 

Rio de Janeiro RJ Marcelo e Milton 
Roberto 

1940 G. E. Kidder 
Smith 

Vista do 
Auditório 

P&B 112 

Associação Brasileira de 
Imprensa 

Rio de Janeiro RJ Marcelo e Milton 
Roberto 

1941 G. E. Kidder 
Smith 

Fachada Vista 
da rua  

P&B 113 

Associação Brasileira de 
Imprensa 

Rio de Janeiro RJ Marcelo e Milton 
Roberto 

1942 G. E. Kidder 
Smith 

Detalhe do 
Brise-soleils 

P&B 114 

Associação Brasileira de 
Imprensa 

Rio de Janeiro RJ Marcelo e Milton 
Roberto 

1943 G. E. Kidder 
Smith 

Fachada Vista 
da rua  

P&B 115 

Edifício Av. Augusto 
Severo 78 

Rio de Janeiro RJ Agache 1942 G. E. Kidder 
Smith 

Edifício visto 
da praça 

P&B 116 

Instituto dos industriários Rio de Janeiro RJ Marcelo e Milton 
Roberto 

1942 G. E. Kidder 
Smith 

Edifício visto 
da rua 

P&B 116 

Edifício Av. Augusto 
Severo 78 

Rio de Janeiro RJ Agache 1942 G. E. Kidder 
Smith 

Edifício visto 
de baixo 

P&B 117 

Edifício Barão de Limeira São Paulo SP Gregori Warchavchik  G. E. Kidder 
Smith 

Vista Frontal 
em 
perspectiva 

P&B 118 

Edifício com sala para 
exposição de automóveis 

São Paulo SP Henrique E. Mindlin  G. E. Kidder 
Smith 

Vista Frontal 
em 
perspectiva 

P&B 118 

Edifício Esther São Paulo SP Álvaro Vital Brasil e 
Ademar Marinho 

1937 Carlos Vista Frontal 
e Lateral  

P&B 119 

Edifício Esther São Paulo SP Álvaro Vital Brasil e 
Ademar Marinho 

1938 Carlos Detalhe Alto 
da Fachada 

P&B 120 

Edifício Praia do Flamengo Rio de Janeiro RJ   1938 G. E. Kidder 
Smith 

Detalhe Alto 
da Fachada 

P&B 122 

Edifício Praia do Flamengo Rio de Janeiro RJ   1939 G. E. Kidder 
Smith 

Vista Frontal 
em 
perspectiva 

P&B 123 

Edifício Rua Bolívar Rio de Janeiro RJ Dr. Saldanha 1940 G. E. Kidder 
Smith 

Detalhe Alto 
da Fachada 

P&B 124 

Edifício Rua Bolívar Rio de Janeiro RJ Dr. Saldanha 1940 G. E. Kidder 
Smith 

Detalhe da 
Fachada na 
Rua 

P&B 124 

Edifício Rua Bolívar Rio de Janeiro RJ Dr. Saldanha 1940 G. E. Kidder 
Smith 

Vista frontal P&B 125 

Conjunto Realengo Rio de Janeiro RJ Carlos Frederico 
Ferreira 

1942 G. E. Kidder 
Smith 

Vista das 
Unidades 
Unifamiliares  

P&B 127 
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Quadro 2.1 – Relação de obras de Arquitetura Moderna, fotografadas e apresentadas no “Brazil 

Builds”, com Obra, Cidade de localização, Unidade da federação, Arquiteto, Ano, Fotógrafo, Assunto Tipo 

e Página (continuação) 

OBRA CIDADE UF ARQUITETO ANO FOTÓGRAFO ASSUNTO TIPO PG 

Conjunto Realengo Rio de Janeiro RJ Carlos Frederico 
Ferreira 

1942 G. E. Kidder 
Smith 

Vista frontal 
das Unidades 
Unifamiliares 

P&B 127 

Conjunto Realengo Rio de Janeiro RJ Carlos Frederico 
Ferreira 

1942 G. E. Kidder 
Smith 

Vista da 
Unidade 
Multifamiliar 
em 
perspectiva 

P&B 127 

Conjunto Realengo Rio de Janeiro RJ Carlos Frederico 
Ferreira 

1942 G. E. Kidder 
Smith 

Detalhe do 
edifício 
Multifamiliar 

P&B 127 

Conjunto Realengo Rio de Janeiro RJ Carlos Frederico 
Ferreira 

1942 G. E. Kidder 
Smith 

Vista do 
edifício 
Multifamiliar 
em 
perspectiva 

P&B 127 

Grande Hotel Ouro Preto Ouro Preto MG Oscar Niemeyer 1942 G. E. Kidder 
Smith 

Vista frontal 
da obra 

P&B 133 

Asilo dos Inválidos Rio de Janeiro RJ Paulo Camargo de 
Almeida 

 G. E. Kidder 
Smith 

Vista Frontal 
da obra 

P&B 134 

Asilo dos Inválidos Rio de Janeiro RJ Paulo Camargo de 
Almeida 

 G. E. Kidder 
Smith 

Vista Frontal 
com detalhes 
da caixa de 
concreto para 
proteção 
Solar 

P&B 134 

Sanatório de tuberculosos 
Santa Terezinha 

Salvador  BA    G. E. Kidder 
Smith 

Vista Frontal 
em 
perspectiva 

P&B 134 

Biblioteca Pública (Mário 
de Andrade) 

São Paulo SP Jacques Pilon, 
Matarazzo, 
departamento de Obras 
SP 

1942 G. E. Kidder 
Smith 

Vista Frontal 
em 
perspectiva 

P&B 135 

Obra do berço Rio de Janeiro RJ Oscar Niemeyer 1937 G. E. Kidder 
Smith 

Detalhe Alto 
da Fachada 
com Brise-
Soleils 

P&B 136 

Obra do berço Rio de Janeiro RJ Oscar Niemeyer 1937 G. E. Kidder 
Smith 

Vista Frontal 
em 
perspectiva 

P&B 137 

Obra do berço Rio de Janeiro RJ Oscar Niemeyer 1937 G. E. Kidder 
Smith 

Vista do Pátio 
Interno 

P&B 139 

Obra do berço Rio de Janeiro RJ Oscar Niemeyer 1937 G. E. Kidder 
Smith 

Vista lateral 
com 
Volumetria 

P&B 139 

Escola Primária Raul Vidal Niterói RJ Álvaro Vital Brasil  1942 G. E. Kidder 
Smith 

Vista da 
marquise de 
Entrada  

P&B 140 

Escola Primária Raul Vidal Niterói RJ Álvaro Vital Brasil  1942 G. E. Kidder 
Smith 

Vista do Pátio 
Interno 

P&B 140 

Escola Primária Raul Vidal Niterói RJ Álvaro Vital Brasil  1942 G. E. Kidder 
Smith 

Vista dos 
pilotis do 
Pátio com 
detalhe do 
banco 

P&B 140 
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Quadro 2.1 – Relação de obras de Arquitetura Moderna, fotografadas e apresentadas no “Brazil 

Builds”, com Obra, Cidade de localização, Unidade da federação, Arquiteto, Ano, Fotógrafo, Assunto Tipo 

e Página (continuação) 

OBRA CIDADE UF ARQUITETO ANO FOTÓGRAFO ASSUNTO TIPO PG 

Escola Primária Raul Vidal Niterói RJ Álvaro Vital Brasil  1942 G. E. Kidder 
Smith 

Vista do 
prédio e pátio 
interno 

P&B 141 

Escola Industrial Rio de Janeiro RJ Caio Henrique de O. 
Porto 

 G. E. Kidder 
Smith 

Vista pátio 
Interno e 
circulação das 
salas de aula 

P&B 142
B 

Escola Industrial Rio de Janeiro RJ Caio Henrique de O. 
Porto 

 G. E. Kidder 
Smith 

Pátio e 
circulação de 
blocos visto 
das salas de 
aula 

Cor 143 

Escola normal Salvador  BA    G. E. Kidder 
Smith 

Circulação 
Interna 

P&B 144 

Escola normal Salvador  BA    G. E. Kidder 
Smith 

Vista Interna 
Pátio e 
circulação 
Superior 

P&B 144 

Escola normal Salvador  BA    G. E. Kidder 
Smith 

Circulação 
coberta 

P&B 145 

Escola normal Salvador  BA    G. E. Kidder 
Smith 

Vista Externa 
com Piscina 

P&B 145 

Sedes Sapientiae São Paulo SP Rino Levi 1942 G. E. Kidder 
Smith 

Bloco de 
Salas de aula 
com 
Marquise 

P&B 146 

Sedes Sapientiae São Paulo SP Rino Levi 1942 G. E. Kidder 
Smith 

Auditório 
visto da 
Marquise 

P&B 147 

Estação de Hidroaviões Rio de Janeiro RJ Attílio Corrêa Lima 1940 G. E. Kidder 
Smith 

Vista Externa 
Com 
Marquise 

P&B 150 

Estação de Hidroaviões Rio de Janeiro RJ Attílio Corrêa Lima 1940 G. E. Kidder 
Smith 

Vista do 
Acesso Pelo 
Mar 

P&B 150 

Estação de Hidroaviões Rio de Janeiro RJ Attílio Corrêa Lima 1940 G. E. Kidder 
Smith 

Vista do 
Saguão com 
Mezanino 

P&B 150 

Estação de Hidroaviões Rio de Janeiro RJ Attílio Corrêa Lima 1940 G. E. Kidder 
Smith 

Vista do 
Saguão com 
Escada 
helicoidal 

P&B 150 

Estação de Hidroaviões Rio de Janeiro RJ Attílio Corrêa Lima 1940 G. E. Kidder 
Smith 

Vista Externa 
com Escada 
helicoidal 
(pessoas 
parapeito) 

P&B 151 

Estação de Hidroaviões Rio de Janeiro RJ Attílio Corrêa Lima 1940 G. E. Kidder 
Smith 

Restaurante 
com vista da 
rua 

P&B 152 

Estação de Hidroaviões Rio de Janeiro RJ Attílio Corrêa Lima 1940 G. E. Kidder 
Smith 

Vista 
posterior  

P&B 153 

Estação de Hidroaviões Rio de Janeiro RJ Attílio Corrêa Lima 1940 G. E. Kidder 
Smith 

Vista Frontal 
com 
perspectiva 

P&B 153 

Hangar N. 1 Aeroporto 
Santos Dumont 

Rio de Janeiro RJ Marcelo e Milton 
Roberto 

1940 G. E. Kidder 
Smith 

Vista 
Superior 

P&B 154 
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Quadro 2.1 – Relação de obras de Arquitetura Moderna, fotografadas e apresentadas no “Brazil 

Builds”, com Obra, Cidade de localização, Unidade da federação, Arquiteto, Ano, Fotógrafo, Assunto Tipo 

e Página (continuação) 

OBRA CIDADE UF ARQUITETO ANO FOTÓGRAFO ASSUNTO TIPO PG 

Hangar N. 1 Aeroporto 
Santos Dumont 

Rio de Janeiro RJ Marcelo e Milton 
Roberto 

1940 G. E. Kidder 
Smith 

Vista Interna P&B 154 

Hangar N. 1 Aeroporto 
Santos Dumont 

Rio de Janeiro RJ Marcelo e Milton 
Roberto 

1940 G. E. Kidder 
Smith 

Vista Externa P&B 155 

Estação de Barcas Rio de Janeiro RJ Attílio Corrêa Lima 1940 G. E. Kidder 
Smith 

Vista Frontal 
com marquise 

P&B 157 

Estação de Barcas Rio de Janeiro RJ Attílio Corrêa Lima 1940 G. E. Kidder 
Smith 

Vista 
Posterior 

P&B 157 

Torre d'água Olinda PE    G. E. Kidder 
Smith 

Vista do 
edifício com 
bairro 

P&B 158 

Pavilhão de Anatomia 
Patológica 

Recife PE Saturnino de Brito 1940 G. E. Kidder 
Smith 

Vista externa P&B 159 

Instituto Vital Brasil Niterói RJ Álvaro Vital Brasil 1942 G. E. Kidder 
Smith 

Vista Frontal P&B 160 

Instituto Vital Brasil Niterói RJ Álvaro Vital Brasil 1942 G. E. Kidder 
Smith 

Vista 
Posterior 

P&B 160 

Instituto Vital Brasil Niterói RJ Álvaro Vital Brasil 1942 G. E. Kidder 
Smith 

Detalhe da 
lateral do 
volume da 
Fachada Lado 
esquerdo 

P&B 161 

Residência Cavalcanti Rio de Janeiro RJ Oscar Niemeyer 1940 G. E. Kidder 
Smith 

Vista 
Pavimento 
duplo com 
Pilotis 

P&B 162 

Residência Cavalcanti Rio de Janeiro RJ Oscar Niemeyer 1940 G. E. Kidder 
Smith 

Vista do 
Acesso 
principal 

P&B 162 

Residência Cavalcanti Rio de Janeiro RJ Oscar Niemeyer 1940 G. E. Kidder 
Smith 

Vista Frontal P&B 163 

Residência Cavalcanti Rio de Janeiro RJ Oscar Niemeyer 1940 G. E. Kidder 
Smith 

Vista 
Pavimento 
duplo com 
Pilotis 

P&B 165 

Casa do Arquiteto (Em 
obras) 

Rio de Janeiro RJ Oscar Niemeyer 1942 G. E. Kidder 
Smith 

Segundo 
Pavimento 
visto da 
sacada 

P&B 166 

Casa do Arquiteto (Em 
obras) 

Rio de Janeiro RJ Oscar Niemeyer 1942 G. E. Kidder 
Smith 

Vista lateral 
com Pão de 
Açúcar ao 
fundo 

P&B 166 

Casa do Arquiteto (Em 
obras) 

Rio de Janeiro RJ Oscar Niemeyer 1942 G. E. Kidder 
Smith 

Vista da 
Lagoa 
Rodrigo de 
Freitas com 
Pilotis da casa 

P&B 167 

Casa Herbert Johnson Fortaleza CE Oscar Niemeyer 1937 G. E. Kidder 
Smith 

Vista frontal 
com casa ao 
longe 

P&B 168 

Residência João Arnstein São Paulo SP Bernard Rudofsky 1941 G. E. Kidder 
Smith 

Vista do Pátio 
pela varanda 

P&B 170 

Residência João Arnstein São Paulo SP Bernard Rudofsky 1941 G. E. Kidder 
Smith 

Vista do Pátio 
Interno 

P&B 170 

Residência João Arnstein São Paulo SP Bernard Rudofsky 1941 G. E. Kidder 
Smith 

Vista da sala 
de jantar 

P&B 170 

Quadro 2.1 – Relação de obras de Arquitetura Moderna, fotografadas e apresentadas no “Brazil 
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Builds”, com Obra, Cidade de localização, Unidade da federação, Arquiteto, Ano, Fotógrafo, Assunto Tipo 

e Página (continuação) 

OBRA CIDADE UF ARQUITETO ANO FOTÓGRAFO ASSUNTO TIPO PG 

Residência João Arnstein São Paulo SP Bernard Rudofsky 1941 G. E. Kidder 
Smith 

Vista 
Posterior com 
Varanda em 
Pilotis 

P&B 171 

Residência João Arnstein São Paulo SP Bernard Rudofsky 1941 G. E. Kidder 
Smith 

Vista frontal P&B 171 

Residência João Arnstein São Paulo SP Bernard Rudofsky 1941 G. E. Kidder 
Smith 

Vista do Pátio 
com 
caramanchão 

P&B 172 

Residência João Arnstein São Paulo SP Bernard Rudofsky 1941 Peter C. Schier Vista do Pátio 
com 
caramanchão 

P&B 172 

Residência Frontini São Paulo SP Bernard Rudofsky 1941 G. E. Kidder 
Smith 

Vista 
Posterior 

P&B 174 

Residência Frontini São Paulo SP Bernard Rudofsky 1941 G. E. Kidder 
Smith 

Vista do Pátio 
Interno 

P&B 174 

Residência Frontini São Paulo SP Bernard Rudofsky 1941 G. E. Kidder 
Smith 

Vista 
Posterior com 
árvore 

P&B 174 

Residência Frontini São Paulo SP Bernard Rudofsky 1941 G. E. Kidder 
Smith 

Vista Interna 
com Escada 
helicoidal 

P&B 174 

Residência Frontini São Paulo SP Bernard Rudofsky 1941 G. E. Kidder 
Smith 

Vista frontal P&B 175 

Casa Moderna São Paulo SP Henrique E. Mindlin  G. E. Kidder 
Smith 

Vista frontal P&B 178 

Casa Dr. Arthur Moura Recife PE José Norberto 1940 G. E. Kidder 
Smith 

Vista frontal P&B 178 

Residência São Paulo SP Gregori Warchavchik  G. E. Kidder 
Smith 

Detalhe Alto 
da Fachada 

P&B 179 

Casa Dr. Arthur Moura Recife PE José Norberto 1940 G. E. Kidder 
Smith 

Detalhe do 
Jardim 

P&B 179 

Cassino da Pampulha Belo Horizonte MG Oscar Niemeyer 1940 Marcel 
Gautherot 

Vista frontal 
Noturna 

P&B 182 

Cassino da Pampulha Belo Horizonte MG Oscar Niemeyer 1942 G. E. Kidder 
Smith 

Vista frontal 
Diurna 

P&B 182 

Cassino da Pampulha Belo Horizonte MG Oscar Niemeyer 1942 G. E. Kidder 
Smith 

Vista da 
marquise com 
Estátua 

P&B 182 

Cassino da Pampulha Belo Horizonte MG Oscar Niemeyer 1942 Marcel 
Gautherot 

Vista Frontal P&B 183 

Cassino da Pampulha Belo Horizonte MG Oscar Niemeyer 1942 G. E. Kidder 
Smith 

Vista Externa 
acesso 
principal 

P&B 184 

Cassino da Pampulha Belo Horizonte MG Oscar Niemeyer 1942 G. E. Kidder 
Smith 

Vista Interna 
acesso 
principal 

P&B 184 

Cassino da Pampulha Belo Horizonte MG Oscar Niemeyer 1942 G. E. Kidder 
Smith 

Vista Externa 
do restaurante 
sobre pilotis 

P&B 186 

Cassino da Pampulha Belo Horizonte MG Oscar Niemeyer 1942 G. E. Kidder 
Smith 

Vista Interna 
das Rampas 

P&B 187 

Cassino da Pampulha Belo Horizonte MG Oscar Niemeyer 1942 Marcel 
Gautherot 

Vista Externa 
pelo lago 

P&B 187 

Ilha restaurante - casa de 
baile da Pampulha 

Belo Horizonte MG Oscar Niemeyer 1942 G. E. Kidder 
Smith 

Vista Externa 
a partir da rua 

P&B 188 
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Quadro 2.1 – Relação de obras de Arquitetura Moderna, fotografadas e apresentadas no “Brazil 

Builds”, com Obra, Cidade de localização, Unidade da federação, Arquiteto, Ano, Fotógrafo, Assunto Tipo 

e Página (continuação) 

OBRA CIDADE UF ARQUITETO ANO FOTÓGRAFO ASSUNTO TIPO PG 

Ilha restaurante - casa de 
baile da Pampulha 

Belo Horizonte MG Oscar Niemeyer 1942 Marcel 
Gautherot 

Vista Externa 
com marquise 

P&B 188 

Yacht Club Pampulha Belo Horizonte MG Oscar Niemeyer 1942 Marcel 
Gautherot 

Vista externa 
posterior com 
rampa 

P&B 191 

Yacht Club Pampulha Belo Horizonte MG Oscar Niemeyer 1942 Marcel 
Gautherot 

Vista Frontal 
com Brise-
soleils 

P&B 192 

Yacht Club Pampulha Belo Horizonte MG Oscar Niemeyer 1942 Marcel 
Gautherot 

Detalhe da 
vista Frontal 

P&B 192 

Yacht Club Pampulha Belo Horizonte MG Oscar Niemeyer 1942 Marcel 
Gautherot 

Vista da 
varanda com 
Brise-soleils 

P&B 192 

 

 

2.3. A IMPORTÂNCIA DO EDIFÍCIO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE 

PARA O BRAZIL BUILDS  

No interior de um período de efervescência cultural, em 23 de Março de 1935, 

Capanema faz publicar no Diário Oficial da União o edital de convocação para o 

Concurso de criação do edifício do Ministério da Educação e Saúde, gerando uma 

eufórica acolhida pelos profissionais. 

Não era a primeira vez que projetos de órgãos governamentais seriam objeto 

de concurso público; mas, neste momento, a euforia resultava das possibilidades 

trazidas pelo edital, que solicitava um edifício bem localizado em uma das regiões 

mais valorizadas da capital Federal. O fato se destacou por se tratar de um projeto 

proposto pela pasta de Capanema, visto que o ministro já dera sinais de ser um 

franco interlocutor entre os produtores e autores da arte e da educação, portanto 

com o próprio governo federal. Um dos motivos que comprovava a possibilidade 

dessa interlocução foi a presença, desde o início, dos trabalhos do ICA – Instituto 

Central dos Arquitetos (hoje IAB – Instituto de Arquitetos do Brasil), tanto na 

concepção dos documentos e dos editais, como já designado como entidade 

participante do corpo de jurados. 
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O concurso foi dividido em duas fases. Na primeira, os arquitetos tiveram 

sessenta dias para apresentar a planta do primeiro piso, a fachada principal, uma 

perspectiva e um perfil, acompanhados por um orçamento. Esse material seria 

selecionado e encaminhado para uma segunda fase. Nessa escolha, o corpo de 

jurados compunha-se do próprio Capanema, de Natal Paladini representando a 

Escola Politécnica, Salvador Duque Estrada pelo Instituto Central dos Arquitetos, 

Adolfo Morales de Los Rios, representando a Universidade, e Eduardo Duarte de 

Souza Aguiar, assistente de Capanema, responsável pelo setor de transporte e 

obras do Ministério. Estes membros do júri representavam o pensamento tradicional 

da arquitetura brasileira. 

Na segunda fase, iniciada em 5 de julho, os projeto selecionados tiveram 

prazo até 29 de agosto para fazer as modificações apontadas pelos jurados e 

concluir os trabalhos de desenho – os quais deveriam obrigatoriamente conter “as 

plantas das fachadas interna e externa, que deveriam incluir perfis longitudinais e 

transversais, saguão de entrada, escadaria principal e fachadas”37. Nessa fase, 

outros questionamentos de restrições dos projetos foram apontados, como o formato 

das pranchas de desenho, e as possibilidades a partir da entrada principal, que 

deveria se dar pela Rua Araújo Porto Alegre. Para a sequência dos trabalhos, 

apenas os projeto de Archimedes Memória, de Mário Fertin (com Raphael Galvão) e 

de Gerson Pinheiro haviam sido previamente classificados. 

Desde o início dos trabalhos os participantes já sabiam da localização do 

futuro edifício, na quadra F, local onde se encontrava o antigo morro do Castelo e 

desmontado pelo Plano Agache, entre as ruas Araújo Porto Alegre, Pedro Lessa, 

Graça Aranha e da Imprensa: uma nova região no centro da capital, próxima a 

diversos entes públicos – Ministério da Guerra, Ministério do Trabalho, Minsitério da 

Fazenda, Teatro Municipal, Museu de Nacional de Belas Artes – e relativamente 

próxima ao palácio do Catete – sede do Governo Federal. 

Tão logo ocorreu a abertura dos trabalhos da segunda fase do concurso, a 

conceituada revista PDF apresentou uma série de críticas aos projetos; acusava o 

júri de escolher projetos já rejeitados pelas correntes de arquitetos europeus 

progressistas. Ela publicou dois dos trabalhos rejeitados no concurso, considerando 

                                            
37 HARRIS, 1987, p.58  
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serem estes de alto nível e representativos das tendências dominantes da moderna 

arquitetura brasileira. Tratavam-se dos projetos de Affonso Eduardo Reidy e da 

dupla composta por Jorge Moreira e Ernani Vasconcelos. Estes trabalhos traziam 

uma forte influência da obra de Corbusier, pois havia forma de “H”, com pilotis, 

planta livre, cuidadosa orientação solar de forma a minimizar o efeito do clima 

tropical. Configuravam intenções que transmitiam uma monumentalidade digna de 

um edifício público e que atendiam aos aspectos funcionais necessários ao bom 

funcionamento. 

Em 12 de dezembro, foi divulgado o resultado do júri consagrando 

Archimedes Memória como vencedor do concurso. O projeto apresentava linhas 

retas, apontando ao estilo “Art Deco” o qual o próprio Archimedes chamava de estilo 

Marajoara38, ressaltando a importância de um estilo nacional. Os elementos 

retilíneos e brutos da fachada compunham com um pátio central, coberto por uma 

cúpula formada de blocos maciços permeados por faixas de iluminação. Tratava-se 

de um projeto encorpado que tomava conta de toda a extensão do terreno, dividindo 

todos os ambientes em quatro andares. Em suma, o projeto, que era desenvolvido 

em um único bloco em forma de “U”, ladeando o pátio. Portanto, venceu o concurso 

por ter cumprido à risca todas as especificações do edital, inclusive o orçamento 

previsto de sete mil contos de réis. 

A solução formal do projeto escolhido pelo concurso, por mais que agradasse 

aos acadêmicos e aos membros do corpo de jurados (do qual Capanema era o 

presidente); desagradava aos artistas da vanguarda brasileira que o ministro fazia 

questão de ter por perto. De modo a evitar problemas e excessivas críticas, 

Capanema utilizou de alguns artifícios: o primeiro foi agir segundo o edital do 

concurso que afirmava a opção pela não contratação do projeto vencedor, eximindo-

se de qualquer responsabilidade contratual quanto aos autores. O segundo foi 

solicitar pareceres críticos a intelectuais, sendo dois engenheiros e um assessor do 

governo – Saturnino de Nunes Brito, Maurício Nabuco e Domingos da Silva Cunha. 

  

                                            
38 HARRIS, 1987, p.62 
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“A opinião adversa (...) condenava não apenas a distribuição das salas, a 

orientação da luz, a ventilação e a falta de previsão para futuras 

ampliações, mas também a própria estética do plano. Domingos da Silva 

Cunha concluía dizendo que Capanema não escolheria o plano se quisesse 

“possuir uma notável obra de arquitetura, digna da nossa cultura”39. 

Com o apoio do presidente Vargas, Capanema pode contratar a equipe que 

melhor pudesse produzir um projeto que atendesse condignamente às necessidades 

e se tornasse um marco para a arquitetura brasileira. O apoio de Vargas é 

explicitado ao publicar, em 17 de janeiro de 1936, a Lei no 193 que, em seu artigo 1, 

parágrafo 2: revoga a exigência de concurso público especificamente para o projeto 

do Ministério:  

“A construção do edifício do Ministério da Educação e Saúde Pública 

independe da observância da formalidade constante do artigo 5 da Lei no 

125 de 3 de dezembro de 1935”40.  

Quanto à opção de arquiteto para realizar o projeto, a escolha óbvia foi Lucio 

Costa, o qual já havia prestado serviços ao Ministério na visita de Marcelo Piacentini 

– arquiteto favorito de Mussolini - quando esteve no Brasil para emprestar sua 

contribuição ao plano da Cidade Universitária do Brasil. Assim, dez dias após 

receber a definitiva impugnação do concurso, Capanema escreveu a Lúcio Costa 

pedindo um projeto para o edifício. Esta honra recebida não foi vista pelo arquiteto 

como pessoal, mas como uma vitória para toda uma geração de arquitetos. Em um 

gesto valorizador da classe, convidou um grupo para participar do desenvolvimento 

do projeto. 

Os componentes do grupo foram Affonso Eduardo Reidy, Carlos Leão, Ernani 

Vasconcelos, Jorge Moreira e Oscar Niemeyer (ainda projetista de Lúcio Costa no 

início dos trabalhos). Esta equipe representava a jovialidade da produção 

arquitetônica, garantindo, desta forma, a produção de um objeto dentro dos 

princípios da vanguarda europeia.  

  

                                            
39 HARRIS, 1987, p.65  
40 HARRIS, 1987, p.65 
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Getúlio Vargas autorizara a contratação do grupo de arquitetos e permitiu que 

Capanema contratasse Le Corbusier para ser consultor da equipe para contribuir na 

concepção do projeto. Corbusier, que já tinha um compromisso agendado no Brasil 

para proferir palestras no Instituto de Música do Rio de Janeiro, pôde participar no 

desenvolvimento do projeto. Durante três semanas, os esboços iniciais foram 

traçados. Após a volta de Corbusier para a Europa, o projeto finalmente foi 

desenvolvido.  

O resultado formaliza um edifício elevado do solo com o uso dos Pilotis em 

pé-direito duplo, os quais sustentam uma grande torre administrativa e contribuem 

para formação de um salão principal com mezanino. A torre, por sua vez, segue 

após o mezanino e a cobertura das partes inferiores ocorre por um teto-jardim. Em 

cada um dos andares administrativos, a característica da planta livre permite um uso 

em ilhas de trabalhos individuais, propiciando a iluminação e a ventilação naturais. 

Sua cobertura se dá com uma sala envidraçada e um novo teto-jardim. A torre 

principal, orientada para SSE e NNO, cria dois planos de vidro, considerando que a 

face voltada para o sul se mostra totalmente exposta. A face voltada para o norte 

fica protegida do ganho térmico da luz direta do sol pela presença de “Brise-soleil”41. 

Na descrição de Lúcio Costa, nota-se a clara influência de Corbusier na 

concepção de edifício, na qual os cinco pontos de sua arquitetura são claramente 

distintos. 

“A disponibilidade do solo, apesar de edificado, graças aos pilotis, cuja 

ordenação arquitetônica decorre do fato de os edifícios não se fundarem 

mais sobre um perímetro maciço de paredes, mas sobre os pilares de uma 

estrutura autônoma; os pisos sacados para maior rigidez; as fachadas 

translúcidas, guarnecidas – conforme se orientam para a sombra ou não – 

de quebra-sol apenas o dispositivo para amortecer a luminosidade segundo 

a conveniência e a hora, e motivada pela circunstância de já não constituir 

mais a fachada elemento de suporte, senão simples membrana de vedação 

e fonte de luz, o que faculta melhor aproveitamento, em profundidade, da 

área construída; a livre disposição do espaço interno, utilizado 

independentemente da estrutura; a absorção dos vigamentos para garantir 

a continuidade calma dos tetos; a recuperação ajardinada da cobertura”42.  

                                            
41 Descrição em texto atribuído a Lucio Costa que ele mesmo reitera como não sendo de sua autoria. 
COSTA, 2007, p 57 a 66 
42 COSTA, 2007, p.194 
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O processo que levou à construção se inicia com a aprovação pelo código de 

obras do Rio de Janeiro43 e termina em 1945, visto que o prédio foi oficialmente 

inaugurado apenas em 1947. 

O projeto teve fortes repercussões, o que trouxe a Lúcio Costa um convite 

para desenvolver o projeto do Pavilhão Brasileiro na Feira Internacional de Nova 

York. Costa convida Oscar Niemeyer para ajudar no desenvolvimento. O projeto do 

Pavilhão trouxe outros níveis de reconhecimento aos arquitetos que passaram a 

desempenhar um papel definitivo para ambas as respectivas produções 

arquitetônicas. É também fato relevante que a construção do pavilhão permitiu que 

Phillip Goodwin e Kidder Smith entrassem em contato com a obra dos arquitetos e a 

tivessem como referência inicial para compor o “Brazil Builds”. As imagens 8 e 9 

apresentam vista do Pavilhão Brasileiro na Feira Internacional de Nova York, com 

fotografias de Kidder Smith que estão presentes no Acervo do “Brazil Builds”. 

 

IMAGEM 2.8 – Vista frontal do Pavilhão Brasileiro na Feira Internacional de Nova York constante 
do “Brazil Builds” (foto G. E. Kidder Smith) (GOODWIN, 1943, P. 195) 

  

                                            
43 SEGRE, 2013, p.356 
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IMAGEM 2.9 – Vista parcial do Pavilhão Brasileiro na Feira Internacional de Nova York constante 
do “Brazil Builds” (foto G. E. Kidder Smith) (GOODWIN, 1943, P. 195) 

 

As Imagens 8 e 9 retomam a discussão de conteúdo do próprio livro e da 

exposição, uma vez que o conteúdo de ambos, o Pavilhão Brasileiro na Feira 

Internacional de Nova York, acaba por não se referir apenas à arquitetura existente 

no território nacional. Assim, mesmo que a concepção do edifício tenha se dado por 

profissionais de origem brasileira, as condições de implantação (clima, relevo, 

entorno etc.) são adversas à realidade do próprio país. Cabe ainda citar que a 

condição efêmera do conjunto fez com que esta marca fosse minimizada, restando 

para sua lembrança apenas os comentários na bibliografia, seus desenhos por Lucio 

Costa e as fotografias de Kidder Smith44. 

No texto do “Brazil Builds” deve-se levar em consideração o espaço dado ao 

edifício do Ministério da Educação e Saúde, que é totalmente diferenciado dos 

espaços concebidos para apresentação de outras obras. A maioria das obras é 

apresentada em folha única ou dupla, pois algumas exceções aparecem apenas em 

pequenas imagens com texto em anexo, podendo ser exibidas até três obras por 

página. O Ministério, por sua vez, possui um espaço muito maior, uma vez que o 

edifício é mostrado individualmente em um conjunto de seis páginas. 

  

                                            
44 WISNIK, 2001, P. 64-67  
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Além dessas imagens e dos textos que as acompanham, ainda há três outras 

imagens fora do espaço a ele reservado, apresentadas na introdução reservada à 

arquitetura moderna como referência de questões técnicas. Esta condição de 

referência da sede do Ministério fica também gravada no texto do “Brazil Builds”, no 

qual o conjunto de adjetivos utilizados em demasia implica na leitura da admiração 

do autor e aponta a importância dada por  Goodwin. 

“Aqui não há beleza superficial somente. Cada pormenor original é 

consequência de um carinhoso e atento estudo dos mais complicados 

problemas da construção moderna”45. (grifo nosso) 

Esta ênfase em atribuir grande importância à obra de Lúcio Costa e Oscar 

Niemeyer é comentada pelo primeiro ao se referir ao livro, reiterando o fato da 

pequena importância dada na publicação a arquitetos e obras que considera 

importantes, como é o caso de Warchavchik e Flavio de Carvalho. 

“Quando os organizadores do livro “Brazil Builds”, passaram em branco a 

história de uma luta áspera e amarga que foi levada a cabo nesta cidade de 

São Paulo, por arquitetos que faziam suas casas dentro das novas linhas, 

fato que eu tenho de repisar para afirmar a primazia que manifestou aqui, 

com a construção da primeira casa modernista do Brasil, devido a 

Warchavchik, ou com a apresentação (...) do projeto de Flávio de Carvalho, 

para o Palácio do Governo – perdoa-se aos americanos que chegaram aqui 

muitos anos depois daquela iniciação, daquele batismo de fogo de tais 

ideias, de tais realizações, e não se informaram quanto ao princípio das 

coisas”46. 

“(...) devo ainda abordar a referência à obra “Brazil Builds” do Sr. Goodwin: 

da única vez que recebi a visita desse benemérito senhor, prestei-lhe as 

informações que me ocorreram no momento, tendo dado o devido destaque 

à obra de Warchavchik, bem como indicado a casa da Rua Toneleiros, 

havendo até referido a propósito, se não me engano, a visita do velho Frank 

Lloyd Wright (...) àquela casa e assinalado a impressão forte que parece lhe 

haver causado certo balcão em balanço, pois esse pormenor teria, de algum 

modo, influído na concepção geral de uma residência que construiu logo a 

seguir”47. 

  

                                            
45 GOODWIN, 1943, p.106 
46 COSTA, 2007, p.120 
47 COSTA, 2007, p.127  
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3. A FOTOGRAFIA NO BRAZIL BUILDS 
 

3.1  O EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO 

A expedição realizada por Goodwin e Smith pretendia coletar dados e 

imagens que retratassem a arquitetura brasileira. Trata-se de uma coesão entre 

trabalho de pesquisa e coleta de imagens, já que a coleta de dados sobre as obras 

arquitetônicas buscava informações, e a fotografia capturava uma condição de 

configuração espacial em determinado tempo e espaço. Constituiu-se assim um 

processo de sinonímia entre informação e ilustração que demonstrasse a coerência 

do conjunto informacional. Esta condição, mesmo que distinta, traz em si uma 

coerência no processo de trabalho, no qual o conjunto principal de informações 

coletado por Goodwin, nos arquivos do SPHAN, serviu de base para as viagens de 

Smith para reconhecimento e coleta de imagens. 

De posse do roteiro e das características de cada um dos objetos, iniciava-se 

a coleta das imagens. Para isso, Kidder Smith estava preparado com um conjunto 

de câmeras e equipamentos que deveriam suprir todas as necessidades técnicas 

para enfrentar os desafios perante as situações adversas. Na Apresentação do 

Brazil Builds, Goodwin enfatiza as três câmeras fotográficas utilizadas pelo fotógrafo 

Kidder Smith “...estava equipado com uma Zeiss Juwel. A câmera, 31⁄4 x 41⁄4 

polegadas, com uma Carl Zeiss Tessar de 6 polegadas, quando necessário. As fotos 

coloridas foram feitas com uma Zeiss Contax, utilizando filmes Kodachrome. 

Também uma Graflex série D foi usada em alguns registros cênicos”.48 

As câmeras abrangiam os principais formatos tradicionais da fotografia: a 

Zeiss Contax – o pequeno formato, conhecido como 35mm, Graflex série D – o 

médio formato, e finalmente a Zeiss Juwel A – o grande formato.  

  

                                            
48 “....was armed with a Zeiss Juwel A camera, 31⁄2 x 41⁄2 inches, with 6-inch Carl Zeiss Tessar and 
other lenses where needed. The color pictures were taken with a Zeiss Contax on Kodachrome film. A 
series D Graflex was used on some of the scenic shots”– Tradução livre. Para tanto, ver: GOODWIN. 
Op. Cit. p.7. 
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3.1.1. Zeiss Contax 

A Zeiss Contax era por princípio uma câmera de formato mais 
contemporâneo, pois tratava-se de um filme de pequeno formato 24x35mm, 
fornecido em rolos, podendo ser trocado facilmente quando em campo por estar 
vedado da luz em bobinas metálicas. Por seu formato pequeno, determinava 
também que o volume dos próprios aparelhos não fosse expansivo demais, 
garantindo a fácil portabilidade do equipamento. Outra característica técnica do 
equipamento estava no obturador feito de chapas de bronze enegrecido, recoberto 
por uma fina camada de seda que lhe dava grande durabilidade. Além de alcançar 
grandes velocidades de captura, o modelo inicial da marca trazia como velocidade 
máxima 1/1000s, já os modelos seguintes 1/1250s.  

Cabe frisar que este formato de película vinha sendo difundido através de 
uma política de aproximação entre os Estados Unidos e a América Latina. O tipo de 
material sensível indicado era o chamado Kodachrome, uma película em 
diapositivos (“slides”) que gerava um positivo colorido (formato ainda restrito a 
alguns filmes de cinema). A respeito desta política Florence Arquin comenta:  

“O seu objetivo foi fornecer informações visuais para estimular os 
estudos sobre a América Latina e para contribuir no desenvolvimento da 

apreciação descriminada dos fundamentos culturais existentes nestes 
países.”49 

Vinculam-se a este tipo de equipamento e de película as únicas quatro 
imagens existentes no livro/catálogo em formato colorido – Cassino da Pampulha 
em Belo Horizonte50 Forte Santa Maria em Salvador51, Igreja de São Francisco de 
Assis em Salvador52 e Escola Industrial no Rio de Janeiro53. Nesse formato foram 
atribuídas a Smith um conjunto de 250 imagens54 coletadas e expostas em modo de 
projeção ao longo da exposição. Desta forma, resta a compreensão de que a 
documentação em Kodachrome, realizada por Kidder Smith, passa por uma leitura 
estritamente vinculada a um propósito educacional relativo à política cultural dos 
Estados Unidos que tem seu paralelo com a própria política governamental brasileira 
do Estado Novo.   
                                            
49 ARQUIN in Hispania 1945, p 377 
50	  GOODWIN, 1943, p.3	  
51	  GOODWIN, 1943, p.59	  
52	  GOODWIN, 1943, p.65	  
53	  GOODWIN, 1943, p.143	  
54 DECKKER in Costa p.176. 
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A Câmera apresenta-se como um sistema de objetiva desintegrado da ocular 

a qual é imprópria para fotografias de objetos próximos a paralaxe entre as imagens 

de visualização e da capturada. Tratando-se de imagens mais distantes, como o 

caso do Brazil Builds, esta condição praticamente desaparece. A Imagem 3.1 

apresenta a Câmera fotográfica Zeiss Contax. 

 

Imagem 3.1 - Câmera fotográfica Zeiss Contax (disponível em 

http://reader.roodo.com/subing/archives/151850.html) 

 

3.1.2 Graflex D 

A Graflex série D configura-se como um modelo especial de câmera, 

popularmente conhecido por tipo “caixão”, com sistema SLR55. Considerada de 

médio formato, fotografando em películas de 3”¼ × 4”¼ (1928-1941) e 4 x 5 

formatos (1928-1947). A câmera faz a transição e consequentemente tem as 

características dos modelos de grande formato e portátil. Por trabalhar com filmes de 

películas, traz a possibilidade de se capturar de 8 a 10 instantâneos antes da 

substituição do filme. O médio formato das imagens dispensa o uso de grandes 

ampliadores para a concepção da imagem final. O fato de ser portátil permite o fácil 

transporte aos locais de difícil acesso e a captura da imagem sem o uso de tripés ou 

apoios. 
                                            
55 Abreviatura de “Single Lens Reflex”, método de captação para imagem fotográfica onde a imagem 
a ser fotografada é a mesma vista pelo fotógrafo, sendo que o facho de luz é desviado por ação de 
um espelho, e projetado para uma superfície plana de vidro translúcido, onde se forma a imagem tal 
como será captada pela película.  
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1 – Tubo de distanciamento focal ou “capô” – permite ao 

fotógrafo visualizar a imagem em modo igual ao resultado final 

2 – Superfície de vidro translúcido – local onde se forma a 

imagem  

3 – Espelho retrátil - desvia do obturador o facho de luz para a 

superfície de vidro translúcido 

4 – Sistema de carro para foco – permite a focagem da 

imagem por distanciamento da objetiva 

5 – Objetiva cambiável – com obturador em íris permite a 

regulagem da entrada de luz 

Imagem 3.2 - Esquema de corte em câmera Graflex série D apresenta seus principais componentes 

 

Uma das características do modelo é oferecer uma grande facilidade para a 

realização do enquadramento da imagem originado pela grelha de linhas da 
superfície de vidro translúcido “As duas configurações de linhas mostram os limites 
do campo, em cada sentido, e as linhas cruzadas ajudam a manter a câmera na 

horizontal para encontrar o centro do quadro”56. A grelha permite um melhor 
enquadramento e relação de proporcionalidade dos componentes da imagem 

perante a previsão de um quadro final. Assim, não só facilita a composição pela 
distribuição dos elementos, como também a checagem do nível e o posicionamento 
da linha do horizonte. A Imagem 3.3 apresenta um diagrama de composição da 

superfície de vidro translúcido e do grid nela demarcado. 

 

Imagem 3.3 - Diagrama de composição do vidro polido da D Graflex com grelha   
                                            
56 Tradução livre do manual da câmera “The two sets of boundary lines show the limits of the field in 
each direction, and the center cross lines help in keeping the camera horizontal and in locating the 
center of the field.” Disponível em: http://graflex.org/RBGraflex/back.html  
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Apesar de seu modo de operação e de película utilizada, seu volume final, 

enquanto equipamento fotográfico é dos maiores. Suas dimensões remontam a 

aproximadamente 20 centímetros de profundidade por 40 centímetros de altura 

(quando aberta para operação) e 5kg, peso que permite a operação e transporte. O 

peso e as dimensões, apesar de extensos para os padrões atuais, eram mais que 

adequados à época. Havia também a possibilidade de uso como câmera portátil de 

operação manual. Quando fechada para transporte, seu “capô” (tubo de 

distanciamento focal) se fecha sobre o conjunto ótico, protegendo o conjunto 

mecânico e ótico como também disponibilizando a alça para seu transporte. As 

Imagens 3.4 e 3.5 apresentam a Câmera Graflex D fechada para transporte e em 

uso para uma fotografia em campo.  

      

Imagens 3.4 e 3.5 - Câmera Graflex D fechada para transporte e em uso  Disponíveis respectivamente  em 
http://graflex.org/RBGraflex/back.html  e http://www.fotosearch.com.br/fotos-imagens/graflex.html 

 

O formato das películas produzidas pela Câmera Graflex D permitia uma 

proximidade maior entre o tamanho final das imagens impressas no substrato, 

quanto das imagens pretendidas por Smith na publicação. Fato este que, pela 

pequena necessidade de ampliação das imagens pretendidas, garantia de forma 

direta a qualidade pretendida para a versão final da publicação e para a montagem 

dos painéis da exposição. 

Mesmo com todas as qualidades que o equipamento aponta e sua adequação 

ao objeto final da expedição, um dos fatos marcantes se mostra no manual do 

fabricante no qual aparece uma distinção quanto a inadequação de uso para a 

fotografia de arquitetura. A relação existente entre o peso do equipamento e as 

películas pouco sensíveis à luz restringem sua adequação para fotografias de 

ambientes com pouca iluminação. Assim, ao se fotografar localidades de interiores, 
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o tempo de exposição necessário para a produção das imagens comprometeria a 

caraterística de câmera portátil, visto que nestas condições seria inevitável o 

aparecimento de imagens tremidas, comprometendo a nitidez da imagem.   

 

3.1.3 Zeiss Juwel A 

   

Imagens 3.6 e 3.7 – Vistas da Câmera Zeiss Juwel (disponíveis em : 
http://collectiblend.com/Cameras/Zeiss-Ikon/Juwel-275-11-(Universal).html) 

 

A Zeiss Juwel é diferente das outras câmeras da expedição já que revela-se 

mais trabalhosa, porém deveria produzir os melhores resultados. Por se tratar de 

uma câmera de grande formato, seu modo de operação implica diretamente em um 

conjunto de ações. Os modelos em grande formato não necessitam de sistemas de 

visualização com conjuntos óticos, pois a visualização da imagem se dá por 

observação direta da imagem a ser projetada sobre a emulsão, bastando apenas 

trocar o quadro por uma placa de vidro translúcido na qual a imagem capturada pela 

objetiva fica projetada em modo invertido. Com a projeção real da imagem a ser 

obtida, todo o controle das qualidades da imagem é previsto antes de sua geração 

final. 

Desta forma, basta apenas uma abstração mental para com a visualização no 

vidro para prever o enquadramento, a profundidade de campo, como também a 

exposição e os contrates da imagem. Neste modo de visualizar a imagem, torna-se 

necessário que o fotógrafo se posicione atrás da câmera. Isto dificulta a operação 

dos comandos da objetiva, que situada na face frontal, determina a entrada e a 

quantidade de luz no equipamento. Portanto, a utilização de um tripé se torna quase 



 
 

63 

obrigatória para este tipo de câmera que, além de todas estas restrições, é muito 

grande. 

Pensada para este tipo de operação a Juwel conta com apoio duplo para 

tripés, um localizado sob o corpo da própria câmera e outro sob o trilho que, tanto 

sustenta o fole, quanto oferece suporte e mantém afastada a objetiva. Pela presença 

do fole, imagens em diversos tipos de focagem e distancia podem ser feitas, através 

das várias distâncias que a objetiva pode ter em relação ao plano da emulsão. 

Devido à presença do fole, há outra possibilidade, já que o plano de apoio da 

objetiva pode ser deslocado no sentido vertical, até mesmo inclinada em relação ao 

plano da emulsão. Esta movimentação permite que a luz passe de formas 

diferenciadas pela objetiva, gerando deformações que podem ser úteis como a 

correção da perspectiva. 

A Imagem 3.8 mostra o modo de inclinação do plano da objetiva em relação 

ao plano da emulsão, e as Imagens 3.9 e 3.10 mostram o efeito de correção de 

perspectiva de uma obra arquitetônica e a imagem em modo original como 

referência. Esta movimentação conhecida como báscula faz que a cena enquadrada 

possa ser ajustada, a fim de que as propriedades arquitetônicas, como o paralelismo 

das linhas verticais, sejam mais dimensionadas, indicando uma compreensão das 

características gravitacionais da edificação. 

 

Imagem 3.8 – Modo de inclinação do plano da objetiva em relação ao plano da emulsão (disponível em : 

https://luminous-landscape.com/focusing-tilt-shift-lenses/)  
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Imagens 3.9 e 3.10 – Efeito de correção de perspectiva de uma obra arquitetônica (disponível em : 

https://luminous-landscape.com/focusing-tilt-shift-lenses/) 

 

O obturador da câmera se localiza na objetiva. Por se tratar de um modelo 

concebido no início do século, atinge velocidades de captura de até 1/250s, que 

atendia plenamente as necessidades de captura das imagens de arquitetura. 

 De um modo diferente, a câmera de grande formato, a Zeiss Juwel, parece 

ser a eleita por Kidder Smith e, provavelmente por Goodwin, como o formato 

principal da documentação. Esta preferência ocorrera por três motivos: o primeiro 

por produzir imagens de excelente qualidade para a publicação. Já o segundo, por 

aparentar ser o equipamento possuidor de melhores recursos para a fotografia de 

arquitetura. Finalmente, o terceiro por produzir como resultado imagens em grande 

formato às quais apresentam pequenas perdas para a geração de imagens na 

publicação. 

 

3.1.4 Questionamentos gerais 

A primeira questão focaliza a velocidade de captura das imagens, apesar de 

não aparecerem, no livro, maiores descrições sobre as regulagens utilizadas por 

Kidder Smith, em seu livro “How to photography architecture”; o fotógrafo demonstra 

não estar preocupado com a velocidade de captura. Deste modo, parece optar 

inicialmente por uma velocidade regulada em 1/100s, capaz de congelar o 

movimento dos pedestres, imprescindível em relação à escala da edificação e como 

elemento compositivo. Este entendimento se mostra detalhado no comentário: 
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“Mesmo que longas exposições sejam necessárias por conta de condições de baixa 

iluminação ou pela necessidade de grande profundidade de campo, pense 

inicialmente em termos do obturador a 1/100, e, depois, faça os necessários ajustes 

para satisfazer as condições locais.”57 

A segunda questão se refere à própria fotografia de arquitetura e às imagens 

do Brazil Builds, nas quais o campo visual da imagem aparece nítido, com os objetos 

da imagem geralmente em foco. Pelo conceito da fotografia, as imagens que 

conseguem ter uma boa profundidade de campo são capturadas geralmente com 

aberturas mais fechadas, porém, para conseguir o efeito desejado com as películas 

da época, mantendo-se a velocidade inicialmente pretendida, faz-se necessário um 

afastamento do objeto de forma que o equilíbrio de ambos garanta a qualidade do 

foco, sem a ocorrência de ruídos resultantes do uso das baixas velocidades.  

A terceira questão recai sobre a escolha preferencial dos modelos de câmera 

em grande formato para a documentação do Brazil Builds. Esta escolha aponta para 

as dimensões do livro – 21.6 x 27.9 cm –, que se aproximam da proporção do 

negativo utilizado para grande formato – 31/2 x 41/2 polegadas e que, ajustados às 

proporções do livro, adquirem a seguinte proporção: 21.6 x 27.77 cm. Esta 

praticamente idêntica ao formato do livro, aproximando-se ainda das dimensões do 

formato de papel ‘US Letter’ – 11 x 81/2 polegadas ou 21.59 x 27.94 cm – que pode 

ser considerado o formato desta publicação, apesar da pequena variação, resultado 

de possíveis imprecisões no corte das folhas deste livro. No entanto, a importância 

do formato da publicação em relação à documentação fotográfica, refere-se a uma 

opção editorial que acaba por privilegiar este formato documental.  

A última questão traça a condução das imagens ilustradas na publicação. A 

maioria são apresentações de objetos arquitetônicos fotografados sob a luz do dia 

para valorizar o conjunto de formas e texturas da arquitetura moderna. Smith 

argumenta “Le Corbusier escreveu que ‘os elementos da arquitetura são luz e 

sombra, paredes e espaço. Na documentação da arquitetura isto é essencial para 

expressar um brilhante jogo de luz e sombra porque através deles um edifício é 

                                            
57 “Even if a longer exposure is required because of poor lighting conditions or because of the need of 
greater depth of focus, think at first in terms of the shutter at 1/100, and then adjust to meet local 
conditions”– Tradução livre. SMITH, G. E. Kidder. How to photography architecture. In: Architectural 
Forum vol. 110. no.4, abril, 1959. 
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revelado”58. A intenção de Kidder Smith remete claramente à posição de Le 

Corbusier “A arquitetura é o jogo, científico, correto e magnífico de volumes 

dispostos sob a luz”59. Assim a fotografia em branco e preto, da arquitetura moderna, 

efetuada sob o sol e com amplo realce dos contrastes parece atender plenamente 

estas condições.  

 

3.2  AS IMAGENS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE NO BRAZIL 

BUILDS 

Goodwin e Smith tinham um quadro do que encontrariam no Brasil, apesar de 

não terem o contato visual com as imagens da arquitetura brasileira, a proximidade 

com a concepção e a exposição do Pavilhão Brasileiro em Nova Yorque trazia um 

primeiro contato. Da obra arquitetônica aos escritos de Lúcio Costa, contrastando 

com as ideias de Le Corbusier, já era previsível um pequeno quadro do que poderia 

ser encontrado no Brasil.  

Compreendiam que politicamente o Brasil fazia questão de fazer a própria 

propaganda como um “Estado Novo”, dirigido por intelectuais e técnicos 

especializados que mantinham fortes ligações com os artistas de vanguarda. Era a 

proposta de uma “nova face” para um país que buscava despontar.  

Para o caso do prédio do Ministério da Educação e Saúde, a situação ainda é 

mais surpreendente, visto que se tratava de um edifício conceitual, adotando as 

principais linhas da primeira fase do modernismo, adequadas às condições do clima 

tropical. Além de apresentar uma estética revolucionária, em total contraste com as 

linhas de arquitetura eclética predominante na capital do país, Kidder Smith dedica 

no Brazil Builds, um conjunto de oito fotografias para demonstrar as qualidades do 

edifício. São sete imagens que mostram o edifício em sua condição estética 

Instalado na malha da cidade (Imagens 3.12, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18 e 3.19; 

respectivamente Fotos de trabalho 1,3,4,5,6,7,8), e  uma imagem dedicada 

exclusivamente a demonstrar os “Brises soleil” (Imagem 3.12) com peças em 

                                            
58 “Le Corbusier has written that ‘The elements of architecture are light and shade, walls and space’. In 
photographing architecture it is essential to express a brilliant play of light and shade because through 
them a building is revealed.” SMITH (1959) 
59 CORBUSIER, 1989. 
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conformações estruturais sobre ação da luz do dia, demonstrando a eficiência da 

peça como atenuador da luz solar. 

 

3.2.1 O sítio 

 

Imagem 3.11 - Mapa do entorno próximo ao Ministério da Educação e Saúde 

 

Kidder Smith passa a fotografar o Ministério da Educação e Saúde, 

prioritariamente, visto em ambientes externos, assim como a maior parte das 

imagens feita para a expedição. Cabe frisar alguns pontos relevantes sobre estas 

fotografias e seu sítio. O ambiente do entorno do edifício traz elementos relevantes 

da arquitetura da capital do país, porém, mesmo que estes não façam parte do 

catálogo de imagens que deveriam compor a futura exposição, tratava-se de ricos 

elementos da arquitetura carioca. Edifícios ecléticos como o Teatro Municipal, a 

Biblioteca Nacional, contrastavam com edifícios contemporâneos como os 
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Ministérios da Fazenda e do Trabalho, nas linhas do Art Deco e da vanguarda 

representada pelo edifício da Associação Brasileira de Imprensa. A Imagem 3.11 

apresenta um mapa do entorno próximo ao Ministério da Educação e Saúde e os 

edifícios relevantes no entorno próximo. 

As fotografias foram sempre realizadas em ambiente externo, enfocando o 

edifício e suas principais características de forma e textura. O fato de serem 

exemplares em preto e branco indica o feitio de suas imagens para as câmeras D 

Graflex e Zeiss Juwel, visto que na expedição o uso da Contax era destinado às 

imagens em diapositivos.  

As condições de tempo para a obtenção das imagens demonstram que a 

captura acontecia em dia ensolarado com poucas nuvens. Nota-se também que, 

através do desenho das sombras, as imagens foram concebidas no período da 

tarde, pois o edifício se encontra com a fachada da Rua Evaristo da Veiga alinhado 

a NNo (Nor-Noroeste). Mesmo com estas inclinações do edifício, aparecem 

predominantemente sombras de oeste para leste (nas imagens desta fachada, da 

direita para a esquerda). Outras condições relativas ao sítio, alinhamento das 

imagens e a análise do posicionamento de câmera, serão citadas em tópico especial 

deste mesmo capítulo.  

 

3.2.2 Fotografias de Trabalho 

Para o melhor trabalho com as fotografias do Ministério da Educação e 

Saúde, as imagens presentes no livro foram reproduzidas para o formato digital de 

modo a permitir uma trabalhabilidade em outras fases da pesquisa. As fases de 

transformação da imagem do livro em formato digital perpassam por etapas 

expostas a seguir: 

FASE 1 - A Fotografia de reprodução da imagem  

De forma a evitar a ondulação do livro causada pela encadernação e pelo 

volume das páginas, as imagens foram fotografadas em base plana, já que a 

câmera se encontrava afixada em uma base de reprodução na qual seu plano focal 

se localizava paralelo ao próprio plano. Esta condição de paralelismo, entre a 
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imagem e a câmera, evita distorções de perspectiva devido às distâncias 

diferenciadas entre os cantos da imagem e do plano focal. A iluminação da imagem 

se deu por ”flashes” de mesma luminância, com igual distância do eixo da imagem, 

dispostos à esquerda e à direita com altura de inclinação de 45o do centro da 

imagem. 

O procedimento de captura da imagem foi realizado com uma Câmera Canon 

5d Mark II, acoplada por uma objetiva tipo “zoom” 24-105, f 4.0. A câmera “Full 

Frame” permitiu uma real leitura de distância focal entre a objetiva utilizada e o 

sensor de imagem. A versatilidade da objetiva em aproximar o objeto, permitiu um 

melhor enquadramento para cada uma das imagens, evitando maiores recortes e 

garantindo maior precisão na captura. 

Para um melhor aproveitamento das imagens, foi utilizada uma sensibilidade 

do sensor em ISO 100, fato que gerou um número de guia da exposição de f.16, 

para uma velocidade de captura 1/60s. Foi adotado como arquivo de saída da 

captura o padrão “CR2 RAW Image”60. 

FASE 2 – Tratamento de Imagens 

Os arquivos CR2 RAW Image foram abertos no Software Adobe Photoshop 

Lightroom 5.0.61, em ambiente OSX Yosemite62, no qual foram tratadas as condições 

de brilho e contraste das imagens que foram exportadas em arquivos de alta 

resolução, em formato JPEG para acabamento. Para o acabamento de recorte, 

enquadramento e dimensionamento de imagens de trabalho foi utilizado o software 

Adobe Photoshop CS5.1, funcionando na mesma plataforma operacional, gerando 

os arquivos de trabalho, em formatos adequados, a serem utilizados para 

manipulação digital e ilustração dos trabalhos. 

  

3.2.2.1 Fotografia de Trabalho 1 

A Fotografia de Trabalho 1 retrata uma vista da fachada NNo do Ministério 

que mostra de forma detalhada o conjunto de “Brise soleils”. A imagem se encontra 

                                            
60 Arquivo RAW padrão das câmeras Canon. 
61 Software não destrutivo de manipulação de imagens. 
62 Sistema operacional para computadores Macintosh versão 10.10.2. 
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na metade inferior da página 83 do livro63·. Composta em “plongé”, traz uma visão 

feita a partir da praça frontal do conjunto, tendo por trás a rua Evaristo da Veiga. O 

edifício se mostra em fortes contrastes se contrapondo ao céu de cores intensas que 

forma o pano de fundo para a imagem. 

 Por meio da análise da insolação nas peças estruturais verticais que 

sustentam as placas do Brize, nota-se ter sido capturada no período da tarde, por 

volta das 13 horas, visto que, em horários anteriores, os lados esquerdos das peças 

estruturais teriam a presença de sombras. 

         

Imagens 3.12 e 3.13 – Fotografia de trabalho 1 e Locação do ponto de captura da Fotografia de Trabalho 

164 

 

3.2.2.2 Fotografia de Trabalho 2 

A Fotografia de Trabalho 2 apresenta um detalhe das placas dos brise-soleils 

da fachada NNo, e o mecanismo que move os quebra-luzes do Ministério, visto de 

dentro do andar, demonstrando o funcionamento das placas horizontais como 

atenuadores da entrada de luz direta do sol e consequentemente do calor carioca. A 

imagem se encontra no quarto superior da página 84 do livro65, com dimensões de 

8,0 x 10,7cm  

  
                                            
63 GOODWIN, 1943, p. 83. 
64 Os mapas relativos às Fotografias de Trabalho 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 se encontram alinhados com a 
página do trabalho, sendo considerado neste momento o canto superior da página como o Norte.  
65 GOOODWIN, 1943, p. 84. 
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Por se tratar de uma imagem interna, que pode ter sido feita do enfoque de 

qualquer conjunto de placas ou andar dos conjuntos administrativos do Ministério, 

não há possibilidade de se situar precisamente seu ponto de feitio. 

O horário previsto para o feitio da imagem é ao entardecer, visto que a 

angulação da sombra do Brize projetada sobre as peças estruturais verticais se 

apresenta, em momentos, menos larga que a própria peça original. Portanto, aponta 

para uma iluminação solar em rasante nas peças horizontais. 

 

Imagem 3.14 –  Fotografia de Trabalho 266 

 

3.2.2.3 Fotografia de Trabalho 3 

A Fotografia de Trabalho 3 é uma vista da fachada NNo do Ministério que 

mostra o conjunto de brise-soleils no corpo do edifício principal, na linha junto ao 

solo, na parte mais baixa do edifício onde se encontra o auditório67, em conjunto 

com os edifícios que demonstram o gabarito da região. A imagem se encontra 

publicada ao centro na página 106 do livro68 com dimensões de 7,5 x 10,3 cm.  

  

                                            
66 Por se tratar de uma fotografia sem o local preciso de seu feitio, esta não é acompanhada de 
ilustração que demonstre no mapa de locação do ponto de captura da imagem. 
67 Hoje Sala Sidney Miller da Funarte.  
68 GOODWIN, 1943, p. 106 



 
 

72 

A imagem foi realizada na Rua Evaristo da Veiga à direita do edifício no nível 

do solo, nas proximidades da porta de acesso do antigo Ministério da Fazenda, de 

onde se vê o plano frontal do Ministério da Educação e Saúde, ladeado pelo 

Ministério do Trabalho à direita.  

O horário previsto para o feitio da imagem aponta ser no início do período da 

tarde, quando começam aparecer sombras na parede lateral direita do auditório, e 

nas peças estruturais de suporte para os Brise-soleils. Esta afirmação adquire ainda 

maior suporte ao se visualizar as sombras das edificações projetadas, na parede 

curva do auditório, as quais correspondem às edificações ecléticas do outro lado da 

Rua Evaristo da Veiga69. Cabe ressaltar que as sombras presentes na parede lateral 

do auditório e nas peças estruturais se mostram claras pela reflexão da luz solar 

irradiada em grandes planos que, paralelos a estas sombras, atenuam-nas 

(respectivamente para o auditório, a parede frontal do Ministério do Trabalho; e para 

as peças estruturais, a peça estrutural subsequente). 

  

Imagens 3.15 e 3.16 – Fotografia de Trabalho 3 e Locação do ponto de captura da Fotografia de Trabalho 

3 

 

3.2.2.4 Fotografia de Trabalho 4 

A Fotografia de Trabalho mostra uma vista da fachada NNo do Ministério e 
destaca o conjunto de brise-soleils no corpo do edifício principal, sendo encobertos 
                                            
69 Local onde se encontra hoje implantado o edifício Aliança da Bahia. Nota-se ainda a presença de 
luz solar direta por sobre o telhado das construções do outro lado da rua Evaristo da Veiga na 
Fotografia de Trabalho 4. 
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pela sombra que os outros edifícios nele projetam. Mesmo compondo o objeto 

principal da imagem, o edifício se encontra em segundo plano, pois no primeiro 
plano da imagem aparecem construções ecléticas de menor gabarito e veículos 
estacionados na Avenida Graça Aranha. A imagem se encontra publicada em 

formato de folha inteira, na página 106 do livro70 com dimensões de 21,4 x 27,9 cm. 

A imagem foi obtida do lado oposto da Avenida Graça Aranha, no meio do 
quarteirão posterior ao do Ministério. Deste lado, são vistos os automóveis 

estacionados em 90o do mesmo lado onde se obteve a captura. 

 

Imagens 3.17 e 3.18 – Fotografia de Trabalho 4 e Locação do ponto de captura da Fotografia de Trabalho 

4 

 

O horário de captura da imagem aponta para o final do período da tarde, 

quando o sol assume as inclinações tendendo ao poente, projetando a sombra dos 

edifícios do entorno próximo na fachada do Ministério. Outra evidência que aponta 

para o horário de final da tarde é a presença de nuvens as quais podem advir das 

correntes de convecção decorrentes do calor gerado pelo sol, principalmente nas 

áreas urbanizadas71.  

                                            
70 GOODWIN, 1943, p. 107. 
71 Cumulonimbus , é um tipo de nuvem caracterizada por um grande desenvolvimento vertical, 
tipicamente, surge a partir do desenvolvimento de cúmulos que, por ação de ventos convectivos 
ascendentes, ganham massa e volume e passam a ser cumulus congestus e, no auge de sua 
evolução, torna-se um cúmulo-nimbo, quando atingem mais de quinze quilômetros de altura. 
ACKERMAN, 2013, p. 608.  
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3.2.2.5 Fotografia de Trabalho 5 

A Fotografia de Trabalho 5 mostra uma vista da fachada SSe do Ministério 

que revela o pano de vidro no corpo do edifício principal sendo encobertos pela 

sombra que o próprio edifício projeta. Sob o pano de vidro, destaca-se o conjunto de 

pilotis que o sustentam, fechando o quadro no edifício mais baixo onde a galeria de 

arte encerra um plano ortogonal ao anterior. Finalmente, ao fundo encontra-se o 

edifício do Ministério do Trabalho. A imagem se encontra publicada, na página 108 

do livro72 com dimensões de 5,9 x 7,6 cm. 

A imagem feita do outro lado da Avenida Graça Aranha revela, em sua parte 

inferior, o traçado da via tendo a guia e a sarjeta como fechamento do pavimento.  

       

Imagens 3.19 e 3.20 – Fotografia de Trabalho 5 e Locação do ponto de captura da Fotografia de Trabalho 
5 

 

A imagem mostra as obras do edifício e o canteiro de obras em pleno 

funcionamento, no qual fica evidente a presença de materiais e restos de obras no 

canteiro. Assim como a ausência de materiais que denotem um acabamento mais 

fino e do paisagismo no entorno da edificação, que implicariam na conclusão dos 

serviços. 

                                            
72 GOODWIN, 1943, p. 108. 
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Pouco se pode afirmar sobre o horário de concepção da imagem, visto que 

toda a iluminação natural, encontra-se ao lado NNo do Edifício. Porém, a iluminação 

natural, presente sob os pilotis e nas linhas do edifício do Ministério do Trabalho, ao 

fundo, indicando o período da tarde, pois, no período da manhã, não haveria a 

presença das luzes e de sombras. 

 

3.2.2.6 Fotografia de Trabalho 6 

A Fotografia de Trabalho 6 indica uma vista da fachada da lateral direita do 

auditório, com o plano inclinado da cobertura, tendendo da esquerda para direita. 

Fecham o plano de fundo da imagem, os edifícios do Ministério do Trabalho e do 

Ministério da Fazenda. O primeiro localiza-se imediatamente atrás do auditório e o 

segundo, de modo oblíquo, fecha a perspectiva da Rua Evaristo da Veiga. Do outro 

lado da Avenida Graça Aranha, nota-se, na parte baixa da imagem, a presença do 

meio fio que fecha o pavimento e a presença de andaimes. Além de fechamentos 

em tábua que presumidamente evitavam o acesso público ao canteiro de obras. A 

imagem se encontra publicada, na página 108 do livro73 com dimensões de 5,9 x 7,6 

cm. 

 

Imagens 3.21 e 3.22 – Fotografia de Trabalho 6 e Locação do ponto de captura Fotografia de Trabalho 6 

  

                                            
73 GOODWIN, 1943, p. 108. 
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3.2.2.7 Fotografia de Trabalho 7 

A Fotografia de Trabalho 7 mostra o detalhe do topo do edifício do Ministério 

da Educação e Saúde onde se vê, sobre a Fachada NNo e o conjunto de Brise-

Soleils, o sólido de planta orgânica que ocupa o canto esquerdo da cobertura. A 

imagem destaca seu objeto de forma detalhada em um angulo de visada obtida 

praticamente sob o mesmo nível de altura, correspondendo ao nível elevado da rua 

Evaristo da Veiga. A imagem se encontra publicada, na página 106 do livro74 com 

dimensões de 5,6 x 7,6 cm. 

Considerando que a imagem foi obtida em nível elevado cabe perguntar: onde 

foi o local de obtenção do instantâneo? Ao se analisar a imagem, nota-se que a 

parte inferior da imagem apresenta conjuntos de Brise-soleil com pouca inclinação 

perante a angulação da imagem. Est fato leva à suposição de se tratar do mesmo 

nível em que foi capturada. Se pensando no conjunto de andares do edifício do 

Ministério – catorze andares, tipo sobre dois de pilotis. Se fosse atribuída uma altura 

útil aos andares de 3m, se chegaria a uma altura aproximada de 52 metros. Esta 

projeção de andares demonstra que a imagem foi concebida possivelmente do 

último andar, quando transposta ao edifício do Ministério da Fazenda (o qual está 

exatamente do outro lado da rua e estava em fase final de construção). 

 

Imagens 3.23 e 3.24 – Fotografia de Trabalho 7 e Locação do ponto de captura da Fotografia de Trabalho 
7  

                                            
74 GOODWIN, 1943, p. 108. 
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3.2.2.8 Fotografia de Trabalho 8 

A Fotografia de Trabalho 8 mostra a fachada SSe e o pano de vidro 

totalmente encoberto pela sombra do próprio edifício principal do Ministério da 

Educação e Saúde. A imagem se encontra publicada em formato de folha inteira, na 

página 109 do livro75 com dimensões de 27,9 x 21,4 cm. 

Provavelmente seja uma das imagens mais emblemáticas do projeto que 

contempla a decisão de projeto de atribuir-se a esta fachada a decisão de ser 

composta de um pano liso de vidro, pois voltada para o sul nunca seria atingida 

diretamente pela luz solar. 

Obtida do outro lado da Avenida Graça Aranha, o ângulo de visão pressupõe 

que o equipamento foi instalado após o pequeno largo resultante do encontro da 

própria avenida com a Rua Pedro Lessa. Realizada no meio do período da tarde, a 

fachada apresenta, ao meio da face lateral do edifício, a projeção da sombra dos 

prédios do outro lado da Avenida. 

    

Imagens 3.25 e 3.26 – Fotografia de Trabalho 8 e Locação do ponto de captura da Fotografia de Trabalho 
8 

  

                                            
75 GOODWIN, 1943, p. 108. 
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A imagem ainda apresenta, ao fundo, um pequeno detalhe do conjunto de 

edifícios ecléticos de frente para a Rua Evaristo da Veiga. No canto inferior direito, 

há um volume de terra e vegetação atribuído ao desmonte do Morro do Castelo 

realizado em 1922, o qual esconde o conjunto mais baixo do edifício do Ministério 

em seu volume ortogonal ao conjunto principal. 

O plano do edifício principal é visto em toda sua extensão, faltando apenas o 

canto superior direito para uma visão completa da altura, porém o efeito da 

perspectiva permite a perfeita visualização do canto esquerdo.  

 

3.3 A EXPERIÊNCIA NO LOCAL 

Apesar dos dados coletados nas fontes secundárias de pesquisa – 

Bibliografia, internet, arquivos e acervos; algumas informações não podiam ser 

consultadas e verificadas sem o contato com o objeto principal das imagens. 

Seria necessário se reconhecer as capacidades do local, simular com a técnica 

atual as dificuldades e desafios sofridos por Kidder Smith para a realização das 

imagens do Ministério da Educação e Saúde. 

Primeiramente, seria necessário reproduzir os enfoques do fotógrafo, de 

forma a se determinar os equipamentos e suas variantes de utilização. Esta 

possibilidade de recriação traria à tona os desafios a serem vencidos e as 

possibilidades que puderam ser tomadas na realização das imagens do livro e da 

exposição. 

Além de um novo feitio das imagens, já se sabia da necessidade de 

reconhecimento do sítio urbano, dos edifícios relevantes, das massas e volumes 

urbanos do entorno, da época em que se construíram os prédios que, por 

ventura, aparecem nas fotos ou que, de alguma forma, interferiram no conjunto 

das fotografias. 

 

3.3.1 O novo feitio das imagens 

Cumprindo a estimativa de dados a serem coletados no local, foi 

programada uma visita a qual se realizou entre 19 e 22 de fevereiro de 2015. A 

data escolhida, de modo estratégico, abrangia os dias quando se pudesse 
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aproveitar as atividades cotidianas da cidade e acessar os dados junto a edifícios 

públicos e privados, aproveitando também o feriado do dia do padroeiro da 

cidade76.Desta forma, poderiam ser coletadas as imagens necessárias sem a 

interferência do público e dos veículos que circulam pelas imediações.  

Esta realização do reconhecimento em campo demandou uma série de 

materiais e equipamentos descritos a seguir: 

• Impressão em grande formato das Fotografias de Trabalho para 

manuseio em campo e conferência de detalhes (foi adotado o 

tamanho de 20 x 30 cm); 

• Câmera fotográfica Canon 5D Mark II – Câmera DSLR (Digital 

System Lens Reflex), com sensor Full Frame77 de 24 Megapixeis, 

equipada com uma objetiva zoom 24-105mm f 4.0, e com um cartão 

de memória Sandisk Extreme II com capacidade de 8 Gigabytes; 

• Fotômetro Minolta Flash meter III – equipado com leitor de luzes 

difusa e direta, e com possibilidades de interpretação de dados de 

ISO 10 a 3200; 

• Mapa do local impresso em escala 1/2000, com destaque para o 

sistema viário e sem detalhes de edificações; e  

• Caderno e material de anotações. 

Apesar de não constar da listagem equipamentos presentes no Brazil 

Builds, alguns fatos levavam à certeza da utilização de um tripé para o apoio do 

equipamento utilizado por Kidder Smith. Justifica-se esse uso devido à baixa 

sensibilidade do material fotossensível disponível na época78, o peso próprio do 

equipamento, e a dificuldade em se regular e sustentar os equipamentos para 

imagens em preto e branco escolhidos na expedição79.  

  

                                            
76 Dia 20 de janeiro se comemora o dia de São Sebastião, padroeiro da cidade do Rio de Janeiro. 
77 O sensor da câmera “Full Frame” por possuir as mesmas dimensões de um negativo padrão 35mm 
permite a leitura de distância focal diretamente no telêmetro da objetiva e sua gravação fiel na base 
de dados do arquivos digital, e portanto garantindo um melhor reconhecimento das distancias em 
campo. 
78 Os materiais de baixa sensibilidade implicam diretamente na utilização de maiores tempos para se 
capturar a imagem. 
79 Estas e outras informações sobre os equipamentos se encontram descritos no item 3.1 deste 
mesmo capítulo. 
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Apesar da certeza de que Kidder Smith se utilizou de um tripé para o apoio 

do equipamento fotográfico para a realização das imagens em questão, para a 

realização das fotos atuais foi uma opção de campo não utilizar este 

equipamento, pois demandaria um tempo muito maior para se realizar as 

imagens, e o equipamento atual apresenta facilidades técnicas de volume e peso 

que permitem o uso portátil, e, com isso, uma maior versatilidade no trabalho. 

 

3.3.2 O ponto de vista 

O reconhecimento das imagens produzidas por Kidder Smith implica 

diretamente na questão da mensagem que se pretendia transmitir. Assim como 

os outros, este modelo de comunicação pretendia transmitir a percepção visual 

do autor restrita pela energia física do objeto em relação ao repertório do autor. O 

recorte dado pela fotografia sobre o Campo Visual80 determina o conjunto 

informacional da imagem que “refere diretamente ao quadro bidimensional da 

projeção” e se confunde de modo direto “com o olho do observador”81. Desta 

forma, compreender os desafios do fotógrafo transpõe o conjunto de desafios 

vivenciados por Kidder Smith, em 1942, para a contemporaneidade, permitindo 

por semelhança facilitar a interpretação das imagens. 

De modo intencional, as imagens seriam obtidas dos locais estimados de 

onde foram feitas, buscando enquadrar os espaços no quadro da ocular, 

respeitando a concepção original da imagem. Na ocasião foi obtido um conjunto 

de 40 fotografias que reproduz a coleta de Kidder Smith, assim como 

complementação da compreensão do espaço e do projeto do Palácio Capanema. 

 As imagens obtidas em campo, por sua vez, servem apenas para a avaliação de 

condicionantes, porque são de pouca significância enquanto imagens individuais. 

Uma parte do conjunto das fotografias coletadas em campo apresentam-se na 

Imagem 3.26. 

                                            
80 “o que nos parece de forma fixa e ilimitada, onde podemos tomar consciência da verdadeira 
imagem projetada na retina” Gibson apud ALONSO, 1994, p 68.  
81 ALONSO, 1994, p 68 
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Imagens 3.27 – Imagens do Ministério da Educação e Saúde coletadas em campo (continuação)   
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Imagens 3.27 – Imagens do Ministério da Educação e Saúde coletadas em campo (continuação)  

 

As imagens foram coletadas tendo como determinantes técnicos prévios:  

• a sensibilidade configurada para ISO 100 – de forma a se conseguir 

um menor nível de ruído na imagem digital pela interferência de 

outras luzes; 

•  a abertura focal entre f. 14 e f. 16 – de forma a conseguir uma 

maior profundidade de campo; e  

• a velocidade de captura acima de 1/45s – de forma a garantir a 

portabilidade do equipamento.  
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3.4. ANÁLISE GERAL  

3.4.1. Outras bases de dados 

Embora o objeto da pesquisa seja as imagens produzidas por Kidder Smith 

para a exposição (fotografias que ilustraram os painéis e as formas impressas no 

livro), ao longo do processo, diversas fontes com outras cópias das mesmas 

imagens puderam ser observadas. No caso, foi investigado um conjunto de imagens 

de autoria de Kidder Smith, disponível na base de dados digital Corbis Images82. 

No site da Corbis Images existe um diretório específico para as fotos de 

Kidder Smith83 no qual se apresentam 991 fotografias de todas as fases de sua 

carreira. Neste conjunto, cabe frisar a predominância das fotografias de arquitetura, 

visto que apenas algumas das imagens se referem a outros temas – escultura e 

paisagem urbana (porém, sempre vistas do enfoque da cidade). Neste conjunto, 

encontram-se também alguns exemplares de imagens do Brazil Builds, de forma 

mais específica, há três imagens do Ministério da Educação e Saúde. Estas 

fotografias presentes no site da Corbis Images, entretanto não acrescentam 

nenhuma imagem nova àquelas já apresentadas neste trabalho.  

A primeira imagem, intitulada Fachada do Edifício do Ministério da Educação, 
84 refere-se à vista da fachada NNo, na qual se mostram em detalhes o conjunto de 

Brise soleils, correspondendo à Fotografia de Trabalho 1. A segunda Imagem, 

intitulada Edifício do Ministério da Educação no Rio85, refere-se à fachada SSe do 

Ministério coberta pela sombra do próprio edifício no período da tarde, 

correspondendo à Fotografia de Trabalho 6. A terceira Imagem, intitulada Edifício do 

Ministério da Educação no Rio86, refere-se à fachada NNo vista da quadra anterior 

da Avenida Graça Aranha com uma visão do conjunto de “Brise soleils”, estando 

                                            
82 Segundo o Próprio site, “A Corbis é um recurso criativo para Profissionais de Publicidade, 
Marketing e Mídia que oferece uma ampla seleção de banco de fotografias, ilustrações, vídeos, 
fontes, produtos criativos e licenciamento de entretenimento e serviços representativos de direitos 
autorais. Através dos sites das marcas Corbis Images, Corbis Motion, Veer e GreenLight, a empresa 
ajuda a comunidade criativa a produzir trabalhos distintos para, Revistas, Jornais, Livros, Televisão e 
Filmes”  (Tradução livre). Disponível: em 
http://corporate.corbis.com/pt/&usg=ALkJrhiUb0B417UV6HxmaFUFKl8CVys_cg 
83 Disponível em: http://www.corbisimages.com/Search#pg=ge+kidder+smith 
84 Disponível em: http://www.corbisimages.com/stock-photo/rights-managed/GE004003/facade-of-the-
ministry-of-education-building 
85 Disponível em: http://www.corbisimages.com/stock-photo/rights-managed/GE004002/ministry-of-
education-building-in-rio. 
86 Disponível em: http://www.corbisimages.com/stock-photo/rights-managed/GE004001/ministry-of-
education-building-in-rio 



 
 

84 

parte do edifício encoberta pela sombra do entorno, correspondendo à Fotografia de 

Trabalho 5. 

Apesar de se tratarem dos mesmos objetos, fotografados pelo mesmo 

fotógrafo, constituindo-se das mesmas chapas fotográficas; as imagens possuem 

diferenças nas quais variam, por sua condição, época e origem que devem ser 

consideradas para a compreensão de seus conteúdos.  

       

Imagem 3.28 – Comparação entre a Fotografia de Trabalho 1 e o mesmo fotograma disponível em Corbis. 

 

Quando são analisadas as diferenças entre a Fotografia de Trabalho 1 e a 
disponível em Corbis (Imagem 3.27), notam-se algumas diferenças primordiais, já 
que o recorte realizado na imagem para o Brazil Builds acentua o canto superior do 

edifício. Os conjuntos de “Brise soleils”, entretanto, geram linhas que tendem para 
um ponto de fuga, apontando para o céu no fundo da imagem. 

Da comparação entre a Fotografia de Trabalho 5 e a disponível em Corbis 

(Imagem 3.28), as diferenças se mostram pelo recorte da imagem feito nas faces 
esquerdas – a linha de corte faz desaparecer o piloti mais à esquerda, inferior – 
trazendo o edifício ainda mais próximo do observador. Finalmente à direita, há um 

pequeno corte que faz desaparecer a última linha de contraste das texturas verticais 
da parede do Ministério do Trabalho (este último corte evita que o olhar do 
observador se perca ou releve maior importância à linha do que ao próprio 

conteúdo). 

 Outra questão de muita relevância se manifesta na confusão das linhas 
referentes ao fechamento da obra, nada perceptíveis na imagem do livro, mas 
totalmente claras na imagem do site. Desta forma, todo o conteúdo da imagem se 
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transforma, visto que, na primeira, a confusão das linhas remete o leitor ao plano do 

chão; enquanto a segunda traz a clara leitura do tipo precário de fechamento 
utilizado para separar a obra do espaço público.   

      

Imagem 3.29 – Comparação entre a Fotografia de Trabalho 6 e o mesmo fotograma disponível em Corbis 

 

Na comparação entre a Fotografia de trabalho 5 e a disponível no site 

(Imagem 3.29), as diferenças, ainda que pouco perceptíveis, trazem à tona 
questionamentos que devem ser considerados. Os recortes feitos na imagem são 

realizados em todas as faces, buscando trazer mais próximo do observador a 
imagem do próprio edifício, realçando suas qualidades. O recorte à esquerda elimina 
um edifício presente – o qual concorreria com o Ministério. O recorte inferior, por sua 

vez, elimina a presença integral de qualquer um dos carros, evitando seu 
reconhecimento e relevância. Já à esquerda, a maior proximidade ao canto do 
Ministério elimina a presença de um elemento vertical (na parte baixa da imagem e 

em cor preta), trazendo maior relevância ao edifício. Finalmente, o recorte superior 
exclui o excesso de céu, aproximando em definitivo o objeto do observador.  

A percepção do conjunto de meios tons de cinza, presente nas imagens de 

Corbis, não se repete nas imagens do Brazil Builds. Estes tons de contraste se 
mostram presentes nas fotografias que, com grande capacidade de detalhes e 
tonalidades, superam aquelas presentes nas impressões do livro. Apesar de utilizar 

as mais contemporâneas técnicas de impressão para a época, ainda usam técnicas 
próprias do offset, no qual a leitura formal ocorre pelo pontilhismo e não por uma 
reprodução fiel de todos os tons intermediários. Esta condição gerou uma redução 

na reprodução e na consequente percepção dos meios tons, gerando uma imagem 
de alto contraste presente em todas as ilustrações do livro. 
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Imagem 3.30 – Comparação entre a Fotografia de Trabalho 5 e o mesmo fotograma disponível em Corbis 

Para o efeito da pesquisa, as imagens presentes em Corbis podem até trazer 
novas possibilidades, mas acabam representando um conjunto de conteúdos 

diferente daquele expressado pelo livro, extrapolando assim a condição da própria 
pesquisa. Portanto, devem ser desconsiderados no desenvolvimento do trabalho. 

 

3.4.2 As objetivas 

Da mesma forma que os equipamentos elucidam os tipos de fotografias 

produzidas, as características de cada um deles revelam o tipo de imagem gerada. 
Apesar de o conhecimento das câmeras elucidar a compreensão do modo de 
captura, resta a dúvida sobre o tipo de objetiva utilizada em cada concepção. Neste 

ponto, a experiência de se refazer as imagens permite a compreensão das 
propriedades das objetivas, à medida que a abrangência do campo visual de cada 

fotografia e do conteúdo mostrado aponta a posição do ponto de captura da 
imagem. 

A experiência do novo feitio das imagens traz o posicionamento do 
observador – fotógrafo perante o edifício – objeto, pois a anotação do ponto de 

observação se faz possível reconhecer o ângulo da visada. Por sua vez, o ângulo da 
visada permite compreender o tipo de abertura focal, componente de cada uma das 
imagens. Pode-se presumir, portanto, o tipo de objetiva utilizada.  
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Imagem 3.31 – Locação do ponto de captura de todas as Fotografias de trabalho  

 

Para o caso do equipamento disponível no Brazil Builds, além das câmeras, 

cita-se no livro que Kidder Smith transportava para a Zeiss Juwel “com objetivas 

também Zeiss”87; sem nenhuma outra explicação detalhada sobre o tipo de objetiva, 

cabendo ao observador estimar aquela que foi utilizada. De posse dos pontos de 

captura das Fotografias de Trabalho e dos pontos correspondentes ao início e ao 

final do conteúdo, pôde-se transcrever no mapa e planificar o feitio das fotografias 

(Imagem 3.30). A planificação, por sua vez, permitiu uma medição88 dos ângulos de 

visada (Quadro 3.1). 

  

                                            
87 GOODWIN. Op. Cit. p.7. 
88 Para uma medição mais precisa dos ângulos de visada, a Imagem 3.30 foi importada para o 
software Autocad 2013, as linhas foram traçadas sobrepostas ao desenho, fato que permitiu um 
redesenho dos ângulos de captura e, consequentemente, a medição dos ângulos com maior 
precisão. 
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Quadro 3.1 – Ângulo de visada das Fotografias de Trabalho  

Fotografia de 
Trabalho 

Local de captura da Foto Ângulo 
aproximado da 

visada 

1 
Praça de fronte ao edifício do Ministério próximo à 
confluência da Rua Evaristo da Veiga com a Avenida Graça 
Aranha 

115o 

3 
Lado esquerdo da Rua Evaristo da Veiga próximo ao 
cruzamento com a Rua Debret, foto capturada perto do da 
porta do edifício do Ministério da Fazenda. 

22o 

4 
Lado esquerdo da Avenida Graça Aranha anterior ao 
cruzamento da Avenida Graça Aranha, com visada da 
elevação NNo do Ministério 

31o 

5 
Lado esquerdo da Avenida Graça Aranha anterior ao 
cruzamento da Avenida Graça Aranha, com visada da 
elevação SSe do Ministério 

38o 

6 
Lado esquerdo da Avenida Graça Aranha posterior ao 
cruzamento da Avenida Graça Aranha, com visada da 
elevação NNo do Ministério  

36o 

7 

Lado esquerdo da Rua Evaristo da Veiga próximo ao 
cruzamento com a Rua Debret, foto provavelmente 
capturada perto do nível da cobertura do edifício do 
Ministério da Fazenda 

30o 

8 Lado esquerdo da Avenida Graça Aranha próximo ao 
cruzamento com a rua Pedro Lessa 43o 

 

O resultado da medição aponta para a geração das Fotografias de Trabalho 

capturadas sob ângulos aproximados entre 31o e 43o (Fotografias de Trabalho 4, 5, 

6, 7 e 8), um ângulo de 115o (Fotografia de Trabalho 1) e outro de 22o (Fotografia de 

Trabalho 2). Pela angulação obtida, como resultante de cada tipo de imagem, pode-

se finalmente estimar, por seu tipo de abertura focal, o tipo de objetiva utilizado. 

Segundo a técnica fotográfica, as objetivas são classificadas por sua distância 

focal em (Imagem 3.31): 

• Grande angulares – lentes com abertura focal com ângulos maiores 

de 75o, as quais possuem um ângulo de visão mais amplo do que o 

olho humano;  

• Objetivas normais - lentes com abertura focal com ângulos entre 74o 

e 28 o, as quais possuem a ângulos de visada e noções de 

perspectiva que correspondem àqueles compreendidos pelo olho 

humano;  

• Teleobjetivas - lentes com abertura focal com ângulos menores que 

27o, as aproximam os objetos distantes. Outra característica das 
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teleobjetivas se revela ao aproximar objetos e detalhes de uma 

cena, pois ao tornar mais próximos objetos que não conseguem 

irradiar tanta luminosidade, perdendo a noção da volumetria e 

aparentando um aspecto de imagem bidimensional (vulgarmente 

chamada de “imagem chapada”). 

 

Imagem 3.32 – Distâncias focais das objetivas e suas classificações  

 

Ainda relativo ao uso das objetivas, a visualização das imagens presente 

naquelas captadas no local, nota-se uma presença de campos de distorção nas 

partes altas do edifício do Ministério da Educação e Saúde. Esta tendência ocorre 

pela posição do fotógrafo que, situado junto ao chão; encontra-se muito mais 

próximo da base do edifício do que da parte alta, gerando um efeito de perspectiva. 

A situação visualizada em campo se mostra presente nas Imagens 3.26, apontando 

para o fato de que Kidder Smith utilizou das características de inclinação do plano da 

objetiva de modo a atenuar este efeito (item 3.13).  

 

3.4.3 O substrato e o material fotossensível 

De uma forma geral, os substratos e os materiais utilizados na expedição 

Brazil Builds traçam um quadro do que foi percorrer o país para capturar as imagens 

para a exposição. É preciso considerar que os materiais fotossensíveis eram, no 

momento, produzidos por dois métodos. No industrial o substrato era emulsionado 

em grande quantidade e sob rígido controle de qualidade. Já o artesanal era 
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produzido pelo próprio fotógrafo. Enquanto o modo artesanal dependia das 

condicionantes do profissional: dosagem do material químico, preparo das 

emulsões, aplicação às escuras sobre base de material sólido – geralmente em 

vidro; o modo industrial proporcionava películas de acetato previamente 

emulsionadas, com sensibilidade previamente ajustada, enroladas em filmes de rolo 

e prontas para uso e posterior revelação. Ambas as condições, apesar de 

parecerem antagônicas, faziam parte dos modos de se fotografar no Brasil. Eram 

utilizados pelos profissionais da fotografia, sendo levada em consideração a 

diferença de custo entre o material industrializado que, apesar de ainda ser mais 

caro, era mais versátil no manuseio, transporte e técnicas de revelação.  

Embora não haja dados que comprovem o tipo de material, Kidder Smith 

deveria estar portando o industrializado, por se tratar de uma expedição patrocinada 

pelo MoMA. Assim, o custo das películas fotográficas era um valor previamente 

incluído nos custos, sem contar com própria divulgação da própria expedição, 

quando se pensa na exibição dada pelo uso de produtos da indústria americana. 

Adiciona-se a este fato a questão de que o porte dos equipamentos, para a 

realização das fotografias por todo o território do país, demandaria no peso das 

chapas de vidro a serem transportadas e no carregamento individual das câmeras 

para a captura das imagens. Neste sentido, as películas de acetato se mostram 

como o modelo ideal para ser utilizado na expedição. 

Quanto à sensibilidade das emulsões, sabe-se que, para o período, os 

materiais eram pouco sensíveis, e que também a intenção de Kidder Smith consistia 

na possibilidade de se fotografar com aberturas focais pequenas nas quais entrasse 

pouca iluminação na câmera. Ao mesmo tempo se adquirisse para as fotografias a 

maior profundidade de campo (item 3.1.4). 

Quanto à sensibilidade, deve-se considerar que as fotografias foram 

realizadas com aberturas focais pequenas - f.48, f.32, f.24, f.16 ou ainda f.11 - 

obrigando o fotógrafo a utilizar velocidades mais baixas para a captura. No caso das 

imagens coletadas em campo, esta diretriz resultou em velocidade 1/100s para uma 

sensibilidade ISO/ASA 10089, as quais convertidas para emulsões de sensibilidade 

                                            
89 O padrão ISO – International Organization for Standardization sistema internacional de medidas 
padrão corresponde ao padrão adotado para o padrão ASA – American Standardization Association. 
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menores implicam em uma redução de quatro passos na velocidade de captura90 

(1/60s, 1/30s e 1/15s). Este fato justifica a utilização de tripé para o suporte da 

câmera, visto que evita o efeito de tremido que seria ocasionado pelo porte do 

fotógrafo. Por este método se leva a estimar que a sensibilidade utilizada para as 

imagens do Brazil Builds tenha sido de ISO/ASA 12 (o equivalente a quatro passos 

na sensibilidade da emulsão – 100, 50, 25, 12), ou ainda ISO/ASA 25 com alteração 

para um maior nível da abertura do diafragma. 

Complementando a questão relativa às emulsões fotográficas, um dos fatos 

que mais se destaca na Fotografia de Trabalho 7, no qual o céu que faz o fundo da 

imagem e as superfícies de única cor se apresentam com um sistema granulado 

com tendências a fugas de cor. Este sistema costuma aparecer em fotografias 

analógicas, quando se busca uma ampliação, além das capacidades normais da 

emulsão cujo objetivo é fazer um melhor detalhamento. Em análise mais detalhada 

da imagem com uma possível ampliação (Imagem 3.32), nota-se a presença de uma 

forte granulometria, em diversos tons de cinza, que traz a impressão de elementos 

texturizados. Poderia ser adequada às paredes, mas o mesmo fato não se aplica à 

textura do céu.  

 

Imagem 3.33 – Detalhe superior da Fotografia de Trabalho 7  

Na análise realizada para a concepção da distância focal para a Fotografia de 

Trabalho 7, na qual o ângulo de 30o revela que se trata de um recorte da imagem 

original, portanto determina o fato de a fotografia ter sido obtida com uma objetiva de 

distância focal menor. Assim, ressalta-se o fato de que tanto uma objetiva grande 

angular ou uma objetiva normal, provavelmente foi utilizada para a concepção das 

imagens.    

                                            
90 Nos termos da técnica fotográfica um passo significa um ponto de aumento ou diminuição em um 
ponto de abertura no diafragma ou de variação na velocidade de exposição do obturador. 
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4. ANÁLISE DAS FOTOGRAFIAS DE TRABALHO  

Gestalt - “essência da forma” - é uma teoria que aborda a maneira como o 

cérebro humano percebe a realidade, estuda os elementos da imagem e 

complementa as questões da estética. Este método de análise complementa as 

questões da estética, abre a discussão da percepção das formas na constituição da 

imagem, e aborda os aspectos relativos à leitura e construção do repertório 

imagético. Este tipo de análise encontra a explicação naquilo que os psicólogos da 

Gestalt descrevem como a lei básica da percepção visual: “qualquer padrão de 

estímulo tende a ser visto de tal modo que a estrutura resultante é tão simples 

quanto as condições dadas permitem”91. Os psicólogos da Gestalt chamaram esse 

modo de percepção e compreensão da forma “a lei da prägnanz”92, termo traduzido 

para o português por pregnância. 

Na literatura de inspiração gestaltista sobre a imagem, prioriza-se o tema da 

apreensão da imagem pelo espectador como descoberta que ele faz na imagem de 

estruturas profundas que são as próprias estruturas mentais: ideia que é totalmente 

coerente com a abordagem em geral. Assim, a percepção do mundo é um processo 

de organização, de ordenamento de dados sensoriais para os alinharem às “leis” da 

percepção do cérebro humano.  

O fato de se pensar visualmente em conjunto com o pensamento verbalizado 

é posteriormente manifestado pela mediação da linguagem; gerando um modo de 

pensamento imediato que se organiza a partir da percepção através dos sentidos - 

pensamento sensorial. Entre esses atos de pensamento, é privilegiado o 

pensamento visual, visto que de todos os nossos sentidos, a visão é o mais 

intelectual. Talvez seja este sentido o único cujo funcionamento esteja de fato 

próximo ao do pensamento93. Estes aspectos apontam para o fato de que o campo 

visual comporta-se como uma Gestalt, aplicando-se aos objetos físicos que servem 

como estímulo para o sentido da visão. 

 “Arnheim está convencido de que todo o pensamento está fundado 

em uma base essencialmente perceptiva e que não existe nenhuma 

diferença entre ver e pensar. Assim, na percepção resolvem-se os 

                                            
91 ARNHEIM, 1997, P.47 
92 ARNHEIM, 1997, P.58  
93 AUMONT, 1993, P 93 
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mecanismos de estruturação e abstração da realidade, que dão lugar, 

depois, à própria linguagem. De acordo com tal princípio, a psicologia da 

forma torna-se, segundo o autor, a mais fundamental “ciência humanística”, 

porque consegue dar conta de dois aspectos tradicionalmente tidos como 

em oposição nas ciências do homem. As ciências do raciocínio trazem, é 

verdade, uma conotação de racionalidade e abstração, enquanto as da 

produção visual parecem adequadas à irracionalidade e à chamada 

“criatividade”. (...) esta dicotomia é profundamente falsa, sobretudo na 

vertente da produção visual por antonomásia, ou seja, a produção artística. 

A chamada “fantasia” depende sempre da estrutura, ainda que inovadora, 

de um saber. Assim, (...) a análise da percepção torna-se um método 

cientificamente probante, por apossar-se da realidade, de um lado, e por 

compreender a natureza do raciocínio, de outro”.94  

Através do pensamento da psicologia gestaltiana, afirma-se que, para o 

sentido da visão, qualquer padrão visual tenderá para a configuração mais simples 

possível. Este princípio nos esclarece que certas formas ou cores se fundem em 

unidades ou se separam. Assim, enquanto certos elementos parecem planos, outros 

têm volume e profundidade; possibilitando entender a base lógica de sua 

característica: inteireza ou incompleto, o todo e a parte, a solidez e a transparência, 

o movimento e a imobilidade95. 

A principal base conceitual da Gestalt propõe uma separação entre a figura e 

o fundo, sendo assim uma propriedade organizadora do sistema visual. O conceito 

propõe que toda forma é percebida em seu “contexto”, pois a relação figura/fundo é 

a estrutura abstrata dessa relação de contextualização96. Esse princípio foi criticado 

pelos teóricos analíticos, observando que a separação figura/fundo não se realiza de 

modo imediato, além disso, não é nem mesmo um processo primeiro em relação a 

outros como a exploração visual97. Esta condição conforma o fato de que as análises 

da imagem pelo método da Gestalt implicam na decomposição de seus elementos 

para avaliar as condições e a medida das necessidades para reintegrar e compor 

outros sistemas de leitura.  

  

                                            
94 CALABRESE, 1987, p. 51 
95 ARNHEIM, 1997, P.403 
96 AUMONT, 1993, P 69 
97 AUMONT, 1993, P 70 
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4.1 O MÉTODO 

O principio básico para a operacionalização da análise visual, na psicologia 

da Gestalt, é que o todo é diferente da soma de suas partes. Com base neste 

conceito, psicólogos desenvolveram um conjunto de princípios para explicar a 

organização perceptiva, ou a forma como a mente agrupa pequenos objetos para 

formar outros maiores. Estes princípios são, muitas vezes, referidos como as "leis da 

organização perceptiva", à medida que são atalhos mentais os quais organizam o 

pensamento de forma a compreender o significado da obra visual. O procedimento 

para a leitura visual da forma do objeto é condicionado, por parte do leitor, de maior 

sensibilidade com uma relação direta quanto ao repertório cultural, técnico e 

profissional98. 

GOMES FILHO99 apresenta os diversos conceitos da análise de imagens sob 

os princípios das Leis da Gestalt, sustentando que cabe distingui-los para as leituras 

visuais e para a organização formal, pois embasam o sistema de leitura visual e da 

forma do objeto. Para isto apresenta como “leis da Gestalt”:   

• a unidade - composta pelos elementos que configuram a forma; 

• segregação  - se configura pelo ato de separar para perceber ou 

identificar suas unidades; 

• unificação – conforma a coesão visual da forma em função do maior 

equilíbrio e harmonia da configuração formal do objeto; 

• fechamento – apresenta características espaciais que dão a sensação 

de fechamento visual dos elementos constituintes da forma;  

• continuação (boa continuação) – que apresenta características 

espaciais ao dar a sensação de fechamento visual dos elementos 

constituintes da forma;  

• semelhança ou proximidade – São sistemas que se organizam em 

padrões de unidades, pela sua próprio e único arranjo e colaboram de 

modo determinante para a unificação da forma; e   

  

                                            
98 GOMES FILHO, 2009, P.103 
99 GOMES FILHO, 2009, P.103-104 
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• pregnância (pregnância da forma) – considerada a lei básica da 

percepção visual, consiste na compreensão das forças de organização 

da forma como também de suas tendências de direção (ou peso) da 

forma na busca da harmonia, da ordem e do equilíbrio visual. 

O método de análise proposto por GOMES FILHO100 se compõe de quatro 

fases que se distinguem em: 

Primeiro passo – Examinar o objeto e o subdividir em partes ou unidades 

principais; 

Segundo Passo – Decompor as unidades principais em tantas unidades 

compositivas (quantas necessárias), até que se atinja um nível adequado à 

análise pretendida; 

Terceiro Passo – identificar cada uma das leis da Gestalt em cada uma 

das unidades distintas anteriormente e descrevê-las caracterizando, pela lei que 

a ela mais se aplica (unidade, segregação, unificação, fechamento, continuação, 

pregnância, semelhança ou proximidade), identificando, desta forma, suas 

características visuais principais (pontos, linhas, planos, volumes, cores) e, 

finalmente, as peculiaridades de acabamento (brilho, texturas, relevos positivos e 

negativos, luz, sombra, etc.);  

Quatro Passo – concluir a leitura visual do objeto, interpretando a 

organização da forma e atribuindo um índice para a pregnância formal (baixo, 

médio, alto) ou numerações nos quais seus atributos possuam indicadores de 

avaliação (de 1 a 10).  

Apesar de a leitura proposta se encerrar na avaliação e determinação de 

indicadores - índice para a pregnância formal ou atributos numéricos – para este 

trabalho se adotou como proposta que os comentários sobre as diversas 

avaliações procedentes da pregnância da imagem se mostrem relevantes para a 

construção e o enriquecimento do repertório do leitor. 

  

                                            
100 GOMES FILHO, 2009, P. 103 
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A análise conclusiva, porém, consolida-se de forma complementar na qual 

o principal objetivo é a leitura continuada, detalhada e completa da organização 

visual do objeto. Nesta fase de forma conclusiva, o investigador analisa a 

estrutura e os indicadores da organização visual, lista as categorias conceituais 

explicitas ou inscritas na configuração da forma, aponta as categorias conceituais 

em textos ou situações descritivos e, finalmente, julga se os padrões de 

composição do objeto correspondem de forma total ou parcial aos condicionantes 

de harmonia e de equilíbrio visual. 

 

4.2 A APLICAÇÃO 

Para a análise da Gestalt, o passo fundamental se mostra pela decomposição 

da obra em partes que permitam avaliar os componentes de seu conteúdo. O 

método escolhido para a análise das fotografias propõe um desenho no qual as 

linhas da obra arquitetônica são transcritas para o formato de desenho vetorial. Com 

base no desenho vetorial, podem-se isolar os setores para atribuirem cores, 

espessuras e com eles diferenciar os elementos de modo a facilitar a compreensão 

das análises.  A plataforma de software escolhida para o trabalho e desenvolvimento 

dos desenhos escolhida foi o Adobe Illustrator CS5. As ilustrações resultantes do 

processo foram convertidas no formato JPEG para apoiar a discussão, resultando 

nos condicionantes a seguir:  

• Imagem Vetorizada - as linhas principais da fotografia foram 

convertidas em vetores, ressaltando as formas dos elementos 

presentes e suas particularidades. Com sua execução imediatamente, 

possibilita a separação dos componentes, além da relação entre o 

objeto e o fundo; 

• Análise da Composição Fotográfica Pela Regra dos Terços101 – 

demarcação por linhas paralelas às margens da ilustração, distando 

em um terço de sua dimensão e entre si, dividindo suas dimensões em 

                                            
101 O método da regra dos terços é amplamente utilizado pelos fotógrafos, principalmente quando em 
suas atividades em campo, tanto pela facilidade de sua utilização; bastando para isso estimar a 
divisão do campo visual da objetiva em três setores, como também pela presença de grids, com este 
tipo de divisão já incorporado nas oculares de alguns equipamentos.  
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três segmentos análogos e a imagem em nove setores com área 

igual102;  

• Análise pela Segregação dos Elementos – tendo como base a Imagem 

Vetorizada, alguns setores que tenham caraterísticas iguais podem ser 

agrupados. Para isto, podem ter seus tipos de linhas e cores alterados, 

gerando agrupamentos que facilitem a identificação;  

o Análise do fechamento da forma – permite reconhecer e 

demarcar os elementos maciços da imagem; 

o Reconhecimento das linhas verticais – ressaltam-se nas 

condições da imagem, as linhas verticais e a importância na 

conformação do conjunto visual; 

o Reconhecimento das linhas horizontais – ressaltam-se nas 

condições da imagem, as linhas horizontais e sua importância 

na conformação do conjunto visual; 

o Análise por isolamento das linhas verticais – com o isolamento 

das linhas verticais, avaliam-se as relações entre as linhas do 

conjunto e a importância na construção do significado; 

o Análise por isolamento das linhas horizontais - com o isolamento 

das linhas verticais, avaliam-se as relações entre as linhas do 

conjunto e sua importância na construção do significado;  

• Reconhecimento dos pontos de fuga – obtido pela interseção aparente 

de duas, ou mais, retas paralelas, facilita na compreensão, na 

representação dos espaços tridimensionais e nas figuras; trazendo a 

compreensão espessura, da dimensão, e da profundidade dos objetos. 

A partir deste conjunto básico de análises, podem a critério do leitor, serem 

incorporadas outras novas leituras que complementem tanto o reconhecimento, 

quanto a conclusão dos resultados obtidos. Os itens de 4.2.1 a 4.2.8 apresentam as 

imagens geradas a partir da decomposição das Fotografias de Trabalho.  

  

                                            
102 ANG, 2007, P.36 
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 Delimitando seu campo de análise apenas ao corpo 

da própria fotografia, as relações de boa 

continuação se mostram totalmente prejudicadas, 

visto que a borda da própria imagem se apresenta 

como elemento delimitador. Portanto, a análise de 

boa continuação se daria totalmente no âmbito 

externo à borda da imagem. 

 

Semelhança 

 

 
Imagem 4.5 - Reconhecimento 
das Linhas Verticais Fotografia 

de Trabalho 1 
 

 
Imagem 4.7 - Análise por 

Isolamento das Linhas Verticais 
Fotografia de Trabalho 1 

 

 
Imagem 4.6 - Reconhecimento 

das Linhas Horizontais Fotografia 
de Trabalho 1 

 

 
Imagem 4.8 - Análise por 

Isolamento das Linhas 
Horizontais Fotografia de 

 

 

 

Por se tratar de um único bloco informativo as 

separações de elementos que possam ser 

organizados por semelhança ocorrem apenas no 

corpo do próprio prédio. Assim os conjuntos 

compostos pelas linhas horizontais e verticais 

compõem as estruturas semelhantes a serem 

analisadas. As linhas verticais se mostram a partir 

do  canto lateral esquerdo e pelos eixos dos pilares 

de sustentação que seguem da parte baixa da 

imagem e se direcionam buscando um ponto de 

fuga ao alto (Imagens 4.5 e 4.7). As linhas 

horizontais, por sua vez, organizam-se a partir do 

canto superior do próprio edifício, descendo do 

canto superior e alinhando de modo paralelo com os 

“Brize soleils” (Imagens 4.6 e 4.8). Estes conjuntos 

de linhas paralelas organizados no corpo do 

edifício, tendendo para os pontos de fuga fora da 

imagem, tornam-se (quando unidos) um retículado 

que, por sua vez, encontram-se no canto esquerdo 

superior do próprio edifício. 
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4.3.2 Fotografia de Trabalho 2 

 

Unidade 

 
 
 

 
Imagem 3.14 – Fotografia de 

Trabalho 2 

 

Na Fotografia de Trabalho 1 (Imagem 3.14) se 

apresentam-se dois módulos de “Brize soleils” 

vistos de dentro de um dos andares do Ministério e 

mantendo a sombra nos prédios do outro lado da 

rua como fundo. Esta fotografia de âmbito técnico 

ilustra o conteúdo dos “Brize soleils”. Apesar de 

serem dois módulos sequenciais vistos de um único 

lugar e sofrerem os efeitos da perspectiva se 

conjecturam-se em uma única peça de caráter 

informacional. 

 

Segregação 

 

 
Imagem 4.16 - Análise por 

Isolamento das Linhas 
Horizontais Fotografia de 

Trabalho 2 

 
Imagem 4.17 - Análise por 

Isolamento das Linhas Verticais 
Fotografia de trabalho 2 

 

 

O conjunto de elementos presentes na fotografia se 

segrega em três elementos principais: as linhas 

verticais, as linhas horizontais e as sombras dos 

“Brize soleils”. A imagem se apresenta em 

perspectiva na qual os elementos horizontais 

(Imagem 4.16) se dirigem para um ponto de fuga ao 

fundo, denotando um caminho e sequência para a 

percepção do observador, enquanto que os 

elementos verticais (Imagem 4.17), ainda que 

alinhados ao quadro da imagem, mostram-se 

repetidos pela condição do módulo, porém sob a 

condicionante de redução de seu tamanho pelo 

efeito proporcionalidade trazida pela própria 

perspectiva.  Por sua vez as sombras projetadas  
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Boa Continuação 

 

 
Imagem 4.16 - Análise por 

Isolamento das Linhas 
Horizontais Fotografia de 

Trabalho 2 

 
Imagem 4.17 - Análise por 

Isolamento das Linhas Verticais 
Fotografia de Trabalho 2 

 
 

 

 

 

As relações de leitura de boa continuação presente 

no corpo da imagem se fazem pela leitura das 

linhas e elementos horizontais e verticais (Imagem 

4.16) da imagem onde as informações e as linhas 

se repetem a cada módulo conformando a repetição 

e a sequência dos dados. Esta condição de 

sequencialidade presente na imagem demonstra 

uma repetição de leitura cuja proporção de cada 

elemento se manifesta pelo efeito da distância 

obtido pela perspectiva. 

 

Semelhança 

 
 
 
 
 

 
Imagem 4.13 – Imagem 
Vetorizada Fotografia de 

Trabalho 2 
 

 

A condição de elemento organizada modularmente 

conforma a repetição do conjunto, porém apesar da 

recorrência da característica, os elementos que 

aparecem na imagem (Imagem 4.13) se encontram 

com tamanhos e propriedades diferentes graças ao 

efeito da perspectiva. Outra questão que aparece 

na imagem é o efeito de complementaridade visto 

que a abertura presente em primeiro plano  se 

mostra pela metade. Ainda assim pela presença do 

objeto completo na abertura em segundo plano, há 

um efeito da completude que integra a leitura do 

objeto. 
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4.3.4 Fotografia de Trabalho 4 

 

Unidade 

 
Imagem 3.17 – Fotografia de 

Trabalho 4 
 

 

Na Fotografia de Trabalho 4 (Imagem 3.17) 

apresenta-se uma vista da elevação NNo do 

Ministério com uma leve inclinação à esquerda. Em 

sua parte alta se visualizam o conjunto de “Brize 

soleils” iluminados pelo sol da tarde (visto a 

presença de uma sombra na face lateral direita do 

edifício projetada pelas construções do lado direito 

da Avenida Graça Aranha). Na parte baixa à direita, 

mostram-se à direita o bloco assentado ao solo e 

parte do conjunto de pilotis. Já do centro para a 

esquerda da foto, localiza-se um conjunto de 

edifícios ecléticos. Concebida a partir de um ponto 

ao meio do quarteirão posterior ao do Ministério, a  

imagem apresenta automóveis estacionados em 90o 

do mesmo lado onde se obteve a captura. Tendo ao 

lado oposto da mesma via a presença de pessoas. 

Duas características tornam esta imagem peculiar: 

a primeira se revela na presença de pessoas, visto 

que, em todas as outras, o que se mostra são vistas 

do próprio edifício e em alguns momentos 

elementos da paisagem urbana e do seu entorno; já 

a segunda, justamente por demonstrar o prédio 

como uma referência moderna perante uma 

paisagem de edifícios mais antigos e muito menos 

relevantes.   
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4.83) nota-se uma crescente da direita para a 

esquerda  da  imagem.  Estas  linhas  concentradas à  

 
 
 
 
 

 
Imagem 4.86 -  Análise por 

Isolamento da Textura 
Fotografia de Trabalho 8 

 
 
 
 

 
Imagem 4.94 - Análise por 

Vertente de Sentido Fotografia 
de Trabalho 8 

 

direita pela força do ponto de fuga direito da 

perspectiva (Imagem 4.87) se espaçam ao se 

aproximarem do vértice à esquerda da imagem. A 

mesma questão se apresenta na análise das linhas 

verticais (Imagem 4.84) que mais concentradas à 

direita se espaçam até atingir a linha do vértice, 

ladeada pela linha posterior, seguindo para o alto da 

imagem. A completude desta se revela pela análise 

conjunta das linhas horizontais e verticais (Imagem 

4.86) unidas que conformando uma grade saem de 

aspecto de maior concentração de sólidos à 

esquerda abaixo, tendendo para formas de 

paralelogramos acima. Quando vista apenas pelo 

lado esquerdo se dá de uma grelha fechada no vão 

dos pilotis – parte baixa – para os retângulos e 

paralelogramos anteriormente citados. 

Ao se avaliar as cores a Vertente de Sentido 

(Imagem 4.94), observa-se um sentido diagonal de 

leitura na qual, de baixo à direita para o alto à 

esquerda, a imagem sai dos tons mais escuros para 

os mais claros. Esta tendência de iluminação 

acontece no sentido de construção dos elementos do 

qual sai do natural para o artificial, do maciço vegetal 

para o topo do edifício e da modernidade, da sombra 

para a luz. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar da distância temporal e pela condição de marco na publicação de 

conteúdo sobre a arquitetura brasileira, o Brazil Builds mantém-se ainda hoje tanto 

como leitura obrigatória para a compreensão das obras dos primeiros momentos do 

moderno, como também para o entendimento desse período e de sua influência. 

Esta condição se aplica tanto às questões textuais quanto às fotografias que o 

ilustram. Além de ser o primeiro compêndio textual das obras do primeiro momento 

do modernismo brasileiro, apresenta instantâneos que ainda são vistos e 

reproduzidos em diversas publicações. 

Tendo em vista que a obra organizada pelo MoMA se refere à construção de 

um movimento artístico da primeira metade do século XX, demonstra a necessidade 

de não se perder de vista que a cultura arquitetônica e a cultura fotográfica, 

apresentadas por esta publicação, exercem, no tempo presente uma influência 

fundamental para a cultura brasileira. A pesquisa revela um conteúdo temporal onde 

as raízes fundamentais da cultura artística contemporânea no Brasil ainda se 

remetem aos desbravadores do movimento moderno. Portanto, não nos é estranho 

ver nomes e criações dos grandes artistas brasileiros citados como referência 

conceitual no desenvolvimento de todas nossas artes. Por este modo, a literatura de 

Mario de Andrade, Oswald de Andrade e Carlos Drummond de Andrade, a pintura 

de Tarsila do Amaral e Portinari, a música de Camargo Guarnieri e Heitor Vila Lobos 

permanecem como embasamento sólido para a desconstrução dos fundamentos da 

arte clássica e consolidação da ruptura necessária à arte contemporânea nas mais 

diversas forma de expressão. De forma encadeada, o papel dos arquitetos neste 

movimento demonstra implicações diretas na relação do conceito com a forma 

arquitetônica, e esta para com as outras artes; e destas, a relação para com o grupo 

dos artistas modernos. Igualmente contextualizada, a presença de Carlos 

Drummond de Andrade no “staff” administrativo do Ministro Capanema, e as próprias 

viagens de Le Corbusier ao Brasil organizadas pelo grupos de Mário de Andrade, se 

contornam indicadores de referência desta interação entre o governo e os diversos 

grupos do movimento moderno.  
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Como que complementarmente a este conjunto conceitual brasileiro de 

modernidade da arte e da arquitetura, a expedição Brazil Builds representa uma 

linha de complementaridade entre as vanguardas local e as norte americana, e se 

torna um elemento de difusão conceitual na composição da exposição. A vinda do 

curador de arquitetura do MOMa, Phillip Goodwin, acompanhado de um fotógrafo 

munido com equipamento e técnicas mais atualizadas, Kidder Smith, confirmam a 

relevância dada ao conteúdo dos movimentos nacionais e agregam as ações 

políticas de valorização do Estado brasileiro para com os grupos do pré-guerra. 

A concepção do modelo de análise proposto em nossa pesquisa pôde avaliar 

as condições das imagens do livro. A análise do contexto histórico e cultural 

favoreceu a concepção da situação na qual o livro foi gerado como também os fatos 

históricos e sociais que influenciaram seus autores. A análise técnica, por sua vez, 

apresentou a leitura dos equipamentos, a influência do sítio sobre as imagens e 

sobre as características do material gerado. Finalmente, a leitura, sob a ótica da 

Gestalt, permitiu a emissão de um juízo e o embasamento técnico das componentes 

da imagem, fundamentando metodologicamente as condições que, em uma outra 

visão meramente empírica, poderiam parecer despercebidas. 

A visualização do contexto permitiu uma adequação entre os conceitos e o 

conteúdo do material icônico, demonstrando a adequação, enquanto peça única e 

apropriada, ao momento de realização. Assim, a fotografia pode demonstrar a carga 

simbólica como potencial cultural que marca a memória e concretiza seu conteúdo. 

Deste modo, as fotografias estudadas do livro se tornaram peças singulares que 

caracterizam uma narrativa institucionalizada e oficial para a cultura brasileira, 

principalmente em relação à arquitetura e à sua visualidade. 

O entendimento da técnica fotográfica permitiu decifrar as características e as 

possibilidades existentes no local, naquele momento no qual o fotógrafo se 

apresentava como o “sujeito da imagem”. Esta compreensão deixou evidente o 

enfoque dado pelo fotógrafo e por sua intencionalidade, demonstrando a escolha 

dos objetos e dos enfoques a serem transmitidos. Desta forma, configurou-se a 

mensagem que ele pretendeu transmitir, sobretudo o tipo de intencionalidade a ser 

descrita pela imagem. 
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Aos leitores que frequentemente não atentam à natureza dos documentos, 

resta a apropriação destes, como se fossem imagens espelhadas do edifício que, 

em sua natureza irredutível, torna-se um conceito adquirido. Nossa leitura é singular, 

diferente de quaisquer outras leituras feitas a partir da realidade, já que, com suas 

cargas simbólicas, os objetos são checados antes de serem consumidos. 

Com base na Gestalt, o modelo utilizado para a análise traz, além da 

possibilidade de decomposição da fotografia original e da concepção do quadro 

sintético dos resultados, um retorno da composição final para o desenho de imagens 

complementares. Esta visão, que poderia ser vista como um retrocesso, se configura 

como fator de recomposição e rearranjo dos componentes principais para as leituras 

mais específicas da obra. Por este meio, foram coletados diversos indicadores que 

permitirão, em outras instâncias, embasar diversos tipos de leitura de origem 

estética ou sintática. A análise aqui realizada a partir de alguns princípios da Gestalt 

poderia ainda contar com diversos outros indicadores de ordem secundária onde os 

condicionantes de luz, sombra, brilho, textura, repetição formal, simetria, e diversos 

outros elementos poderão ser vistos por outros pesquisadores ou ainda em 

trabalhos complementares. 

As análises da Pregnância, como resultado da análise da Gestalt, apontaram 

imagens bem compostas e equilibradas, demonstrando a perícia de Kidder Smith 

como fotógrafo. Com exceção das Fotografias de Trabalho 2 e 5, as quais fogem de 

um modelo de apresentação da arquitetura do conjunto103 do Ministério da 

Educação e Saúde, todas as outras apresentaram o bloco principal do edifício como 

um marco e um referencial que caracteriza o conjunto. 

Nestas imagens algumas idiossincrasias são comuns, como as vertentes de 

sentido indicando um vetor de força visual que tende das partes baixas para as 

partes altas. Tendo em vista a análise, esta tendência de elevação do vetor traz um 

tipo de visualização no qual o olhar do observador cumpre o sentido da própria força 

e tende a aliviar o peso da peça, atribuindo-lhe um aspecto de leveza (Imagens 4.89, 
                                            
103 A Fotografia de Trabalho 2 se refere a um detalhe construtivo no qual se apresentam 
especificamente dois conjuntos de “Brise Soleils”, e não se caracteriza como parte integrante do 
edifício. Apesar de ter sido realizada uma análise de seu conteúdo pela Gestalt, esta não caracteriza 
o conjunto, em nada contribuindo para a análise geral. Por sua vez, a fotografia de Trabalho 5, apesar 
de se tratar de uma vista externa do edifício do Ministério, apresenta uma visão muito parcial do 
mesmo e que quase não se caracteriza como parte do conjunto, ficando então totalmente adversa do 
restante das análises e se destacando a parte do conjunto das imagens. (Nota do autor) 
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Imagem 4.92 – Análise por Vertente de Sentido 

Fotografia de Trabalho 6 
 

 
Imagem 4.93 – Análise por Vertente de Sentido 

Fotografia de Trabalho 7 
 

 
 

 
Imagem 4.94 - Análise por Vertente de Sentido Fotografia de Trabalho 8 

 
 

A coerência entre as imagens e a tendência de atribuir um menor peso ao 

edifício demonstram uma intenção de valorização do Ministério da Educação e 

Saúde no qual suas questões formais valorizam todo o ideário contido nos conceitos 

e na história de sua realização – da materialização do concurso público com a forma 

revolucionária da arquitetura moderna, até as novas tecnologias utilizadas na 

construção. 
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Por outra parte, a tendência dessa valorização entra em apreciável sintonia 

com o pensamento de coerência entre a expedição, a exposição e a publicação do 

Brazil Builds, proporcionando a leitura de ousadia da modernidade na arquitetura 

brasileira, como uma característica de um país que aponta para uma “república 

jovem” e que aposta na contemporaneidade para atingir o seu destaque na 

comunidade internacional. 

A escolha do Edifício do Ministério da Educação e Saúde se mostrou 

adequada por ser elemento dos mais representativos e marcantes objeto do modelo 

de arquitetura pela influência de seus autores, principalmente por se tratar de obra 

governamental, facilitando assim a propaganda do governo. Neste sentido, para toda 

a situação, a presença de Le Corbusier como consultor do projeto proporcionou um 

adendo de qualidade que, utilizado no marketing de divulgação do Governo Vargas, 

reiterou a ideia de ser uma obra realizada por um governo progressista. 

A leitura das imagens se desdobrou em dois segmentos inseparáveis: a 

análise gráfica, sem a qual os argumentos verbais se tornariam imprecisos, e a 

conjuntura do modelo proposto que estabeleceu uma condição de inter-

relacionamento entre texto e imagem, cujas questões da análise foram apontadas e 

verificadas continuamente até a conclusão final de nossa análise104. Por esta 

condição, a fotografia contextualizada, decomposta e comentada, transformou-se 

em um conjunto informacional no qual os comentários da leitura solidificaram os 

significados dos elementos apontados, demonstrando as qualidades de cada um dos 

itens. 

Em uma maneira de condição conclusiva, a execução do trabalho aponta para 

outros elementos a serem averiguados em outras investigações, as quais 

enriqueceriam a leitura e a interpretação das imagens no seu contexto, tanto para a 

arquitetura e o urbanismo, como também para diversas áreas do conhecimento. 

Como primeiro ponto, no que diz respeito à Gestalt, como base para uma 

conceituação de leitura de objetos fotográficos, outras áreas do conhecimento 

podem utilizar a metodologia de decomposição de imagens para reconhecer 

caracteres que a elas sejam importantes. Com esta utilização mais larga do método, 

                                            
104 Para este caso, a conclusão e o fechamento de cada item da discussão ocorre na análise da 
pregnância. 	  
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pode ocorrer uma maior popularização dos processos de interpretação da imagem e, 

consequentemente, uma diminuição na condicionante de se consumir imagens sem 

um decorrente aprofundamento de seu conteúdo. 

Como segundo ponto, no que diz respeito à Semiótica enquanto técnica de 

leitura e interpretação das significâncias da imagem, deve-se levar em consideração 

que uma leitura concomitante com os princípios de Gestalt não ocorrem de modo 

excludente; esta última deve servir de base para justificar caracteres da 

interpretação dos componentes do objeto, e aperfeiçoar o processo de trabalho da 

análise semiótica. Nossa pesquisa aponta para a realização futura de um 

aprofundamento das significações das imagens fotográficas através da utilização 

dos princípios da Semiótica, principalmente quanto aos aspectos da Sintaxe (forma), 

da Semântica (função) e da Pragmática (uso efetivo), cruzando com as análises aqui 

realizadas nas quais foram aplicados alguns princípios fundamentais da Gestalt. 

 

 

  



 
 

166 

REFERÊNCIAS 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. Tradução da primeira edição por 
Alfredo Bosi, revisão da tradução e tradução de dados e novos textos por Ivone 
Castilho Benedetti. 6 ª Edição, São Paulo: WMF Martins Fontes, 2012.  

ACKERMAN, Steven A.; John A. Knox. Meteorology 3ª Edição. . Jones and Bartlett 
Learning, 2012. 

 ANG, Tom. Fotografia Digital - Uma Introdução. São Paulo: Editora SENAC, 2007.  

______. O fotógrafo completo. São Paulo: Editora Europa, 2010.  

ARNHEIM, Rudolf. Arte e percepção visual: Uma Psicologia da Visão Criadora. 
Tradução Ivonne Terezinha de Faria. 12 ª Edição. São Paulo: Livraria Pioneira, 
1997. 

ARNHEIM, Rudolf. El Pensamiento Visual. Tradução Rubén Masera. 2 ª  edição. 
Argentina: EUDEBA, 1973. 

ARNHEIM, Rudolf. Intuição e Intelecto na Arte. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 

ARQUIN, Florence. Kodachrome Slides of Latin America. In: Hispania, Vol. 28, Nº3 
(ago., 1945), pp.377-379. 

AUMONT, Jacques. A imagem. Tradução Estela dos Santos abreu e Cláudio Cesar 
Santoro. Campinas: Papirus, 1993. 

BARTHES, Roland. A câmara clara: nota sobre a fotografia. 12ª Edição, Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 2008.  

BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. 
Apresentação, tradução e notas Francisco De Ambrosis Pinheiro Machado. Porto 
Alegre: Zouk, 2012. 

CALABRESE, Omar. A linguagem da arte. Tradução Tânia Pellegrini. Rio de Janeiro: 
Globo, 1987. 

COLLIER JR, John. Antropologia visual: A fotografia como método de pesquisa. 
Tradução por Iara Ferraz e Solange Martins Couceiro. São Paulo: Editora da 
Universidade de São Paulo, 1973.  

COLOMINA, Beatriz. Le Corbusier and Photography. In: Assemblage, No.4, Out., 
1987.  



 
 

167 

CORBUSIER, Le. Por uma arquitetura. 4 ª Edição . São Paulo: Perspectiva, 1989. 

COSTA, Lúcio. Lucio Costa: Sôbre Arquitetura. Organizado por Alberto Xavier. 2 ª 
Edição. Porto Alegre: UniRitter Editora, 2007. 

DUBOIS, Philippe. O ato fotográfico e outros ensaios. 13ª Edição. Campinas: 
Papirus, 2010.  

ECO, Umberto. Como se faz uma tese. Tradução por Gilson Cesar Cardoso de 
Souza. 23ª edição. São Paulo: Editora Perspectiva, 2010.  

FERNANDES, José Manuel; PINHEIRO, Maria Lucia Bressan. Portugal Brasil, 
África: Urbanismo e Arquitectura – Do Ecletismo ao Urbanismo. Portugal: 
Caleidoscópio Edição e Artes Gráficas, 2011. 

FLUSSER, Vilém. Filosofia da caixa preta: ensaios para uma futura filosofia da 
fotografia. São Paulo: Annablume, 2011.  

______. O mundo codificado: por uma filosofia do design e da comunicação. São 
Paulo: Cosac Naify, 2007.  

FOQUÉ, Richard. Building Knowledge in Architecture. Brussels: UPA, 2010.  

FREEMAN, Michael. A mente do fotógrafo: pensamento criativo para fotografias 
digitais incríveis. Tradução técnica por Gustavo Razera. Porto Alegre: Bookman, 
2012. 

______. Exposição perfeita: guia profissional para fotografias digitais incríveis. 
Tradução técnica André Luís de Godoy Vieira. Porto Alegre: Bookman, 2012. 

______. O olho do fotógrafo: composição e design para fotografias digitais incríveis. 
Tradução técnica Gustavo Razera. Porto Alegre: Bookman, 2012.  

GOMES FILHO, João. Gestalt do Objeto: sistema de leitura visual da forma. 9ª 
Edição. São Paulo: Escrituras Editora, 2009.  

GOODWIN, Philip. Brazil Builds: Architecture new and old 1652-1942. New York: 
MoMA, 1943.  

GÖSSEL, Peter. Julius Shulman – Architecture and its Photography. Bremen: 
Taschen, 1998.  

HARRIS, Elisabeth D. Le Corbusier: Riscos Brasileiros. Tradução de Gilson César 
Cardoso de Souza e Antonio de Pádua Danesi. São Paulo: Nobel, 1987. 

HEINRICH, Michael. Basics Architecture Photography. Basel: Birkhäuser, 2009.  

HOUAISS, Antônio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: 
Objetiva, 2015. 



 
 

168 

KELBY, Scott. Fotografia Digital na Prática – Segredos incríveis para dar a suas 
fotos uma aparência profissional. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2007.  

______. Fotografia Digital na Prática: Volume II. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 
2009.  

______. Fotografia Digital na Prática: Volume III. São Paulo: Pearson Education do 
Brasil, 2009.  

KON, Nelson; PERSICHETTI, Simoneta; TRIGO, Thales. Nelson Kon: Coleção 
SENAC de fotografia. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2004.  

KOSSOY, Boris. Fotografia e História. São Paulo: Editora Ática, 1989.  

______. Realidades e Ficções na Trama Fotográfica. 4ª Edição. São Paulo: Ateliê 
Editorial, 2009.  

______. Os Tempos da Fotografia. São Paulo: Ateliê Editorial, 2007.  

KOSSOY, Boris; COLI, Jorge. Boris Kossoy: Fotógrafo. São Paulo: Cosac Naify / 
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo / Pinacoteca, 2010.  

MARÈS, Michel Babut du; MARÈS, Jacques Babut du. Guia Pratico de fotografia a 
preto e branco e o laboratório. Portugal: Livraria Bertrand, 1979.  

MASSIRONI, Manfredo. Ver pelo desenho – Aspectos técnicos, cognitivos, 
comunicativos. Tradução Cidália de Brito. Lisboa: Edições 70, 2010.  

MIEBELBECK, Reinhold. Fotografia do Século XX: Museum Ludwig de Colônia. 
Colônia: Taschen, 2007. 

MORPURGO, Gaddo. L’architettura fra le immagini di se stessa.  In: Gabriele 
Basilico, Gaddo Morpurgo, Italo Zannier (a cura di), Fotografia e immagine 
dell’architettura. Tradução Livre de Carlos Egídio Alonso. Bologna: Graf is, 1980. P 
11. 

NETO, Lira. Getúlio: Do Governo Provisório à ditadura do Estado Novo (1930 – 
1945). 1 ª Edição. São Paulo: Companhia das Letras, 2013. 

PALLASMAA, Juhani. The Embodied Image: Imagination and Imagery in 
Architecture. West Sussex: John Wiley and Sons Ltd., 2011.  

______. The thinking hand: Existential an Embodied Wisdom in Architecture. West 
Sussex: John Wiley and  Sons Ltd., 2010 

PIGNATARI, Décio. Semiótica da arte e da arquitetura. 3ª Edição. São Paulo: Ateliê 
Editorial, 2004 

RHYNE, Janie. Arte e Gestalt: padrões que convergem. Tradução Maria de Betânia 
Paes Norgren. São Paulo: Summus, 2000. 



 
 

169 

SANTAELLA, Lucia. Semiótica aplicada. São Paulo: Pioneira Thomsom Learning, 
2002  

SEGRE, Roberto. Ministério da Educação e Saúde: ícone urbano da modernidade 
brasileira (1935 – 1945). São Paulo: Romano Guerra Editora, 2013. 

SERRA, Geraldo Gomes. Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo: guia prático para o 
trabalho de pesquisadores em pós-graduação. São Paulo: São Paulo, 2006. 

SERRAINO, Pierluigi. Julius Shulmann: Modernism Rediscovered. Köln: Taschen, 
2009.  

SHULMAN, Julius. Photographing Architecture and Interiors. Los Angeles: Balcony 
Press, 2000. 

SMITH, G. E. Kidder. How to photography architecture. In: Architectural Forum vol. 
110. no4, abril, 1959. 

SONTAG, Susan. Sobre fotografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. 

SOULAGES, François. Estética da Fotografia: perda e permanência. São Paulo: 
Editora SENAC, 2010.  

SOUZA, José Pedro Galvão de; GARCIA, Clovis Lema; Carvalho, José Fraga 
Teixeira de. Dicionário de Política. São Paulo: T. A. Queiroz, 1988. 

WESTON, Anthony. A construção do argumento. Tradução Alexandre Feitosa 
Rosas. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2009. 

WISNIK, Guilherme. Lucio Costa. São Paulo: Cosac Naify, 2001. 

 

REFERÊNCIAS ELETRÔNICAS 

ANDRADE, Beatriz. Disney no Brasil. Disponível em: http://noo.com.br/disney-no-
brasil/. Acesso em 15 de julho de 2014. 

ARQUITETURA E LIBERDADE. Disponível em 
<http://zoonzum.blogspot.com.br/2010/05/arquitetura-e-liberdade-lina-bo-bardi.html>. 
Acesso em 18 de março de 2012. 

BREIER, Ana Cláudia Böer, SCLEE, Andrey Rosenthal, PEREIRA Maíra Teixeira. 
Fotógrafos perpetuando visões da Arquitetura. Arquitextos 129.07 ano 11, fev. 2011. 
Disponível em: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/11.129/3500. 
Acesso em 20 de maio de 2014. 

  



 
 

170 

COMAS, Carlos Eduardo Dias. Brazil Builds e a Bossa Barroca: notas sobre a 
singularização da arquitetura moderna brasileira. In. PESSOA, José et al (org). Anais 
do 6 Seminário Docomomo Brasil: Moderno e Nacional / Arquitetura e Urbanismo. 
Niterói: CD-ROM, ArqUrb/ UFF, 2005. 

DIRETÓRIO PARA FOTOS DE KIDDER SMITH. Disponível em: 
<http://www.corbisimages.com/Search#pg=ge+kidder+smith>. Acesso em 16 de 
janeiro de 2015.  

FACADE OF THE MINISTRY OF EDUCATION BUILDING. Fotografia P&B. 
Disponível em: <http://www.corbisimages.com/stock-photo/rights-
managed/GE004003/facade-of-the-ministry-of-education-building>. Acesso em 16 de 
janeiro de 2015.  

GOMES, Luciâni; PEDROSO, Maria Beatriz e BRAGA, Patrícia . Lucio Costa: Um 
Gênio Inovador. Disponível em http://puc-riodigital.com.puc-rio.br/media/10%20-
%20lucio%20costa%20um%20genio%20inovador.pdf. Acesso em 15 de abril de 
2014. 

MINISTRY OF EDUCATION BUILDING IN RIO. Fotografia P&B. Disponível em: 
<http://www.corbisimages.com/stock-photo/rights-managed/GE004001/ministry-of-
education-building-in-rio>. Acesso em 16 de janeiro de 2015.  

MINISTRY OF EDUCATION BUILDING IN RIO. Fotografia P&B.Disponível em: 
<http://www.corbisimages.com/stock-photo/rights-managed/GE004002/ministry-of-
education-building-in-rio>. Acesso em 16 de janeiro de 2015.  

MODO de inclinação do plano da objetiva em relação ao plano da emulsão. 
Ilustração colorida. Disponível em: <https://luminous-landscape.com/focusing-tilt-
shift-lenses/>. Acesso em 14 de março de 2015. 

PRINCIPLES OF THE GRAFLEX. Esquema de corte em câmera Graflex série D. 
Disponível em: <http://graflex.org/RBGraflex/index.html#Principles>. Acesso em 14 
de março de 2015. 

ROBERTS, H. Armstrong. 1940. Fotografia, p&b. Disponível em: 
<http://www.fotosearch.com.br/CLT002/u126/>. Acesso em: 14 de março de 2015. 

ZEIS Ikon, Juwel. Fotografia, colorida. Disponível em: 
<http://collectiblend.com/Cameras/Zeiss-Ikon/Juwel-275-11-(Universal).html>. 
Acesso em 14 de março de 2015. 

THE GROUND GLASS. The camera back - All Models. Disponível em: 
<http://graflex.org/RBGraflex/back.html>. Acesso em 14 de março de 2015.  



 
 

171 

TESES E DISSERTAÇÕES 

ALONSO, Carlos Egídio. Percepção Tridimensional - Representação Bidimensional. 
Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo)- FAUUSP, São Paulo, 1994. 

CIDADE, Daniela Mendes. A fotografia como Prática de dissimulação da arquitetura. 
Dissertação (Mestrado em Arquitetura)- UFRGS, Porto Alegre, 2002. 

COSTA, Eduardo Augusto. ‘Brazil Builds’ e a construção de um moderno, na 
arquitetura brasileira. 2009. Dissertação (Mestrado em Filosofia e Ciências 
Humanas)- Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2009. 

ETCHEVERRY, Carolina Martins. Visões de Porto Alegre nas fotografias dos irmãos 
Ferrari e de Virgílio Calegari. Dissertação (Mestrado em Artes Visuais) UFRGS, 
Porto Alegre, 2007. 

MASCARO, Cristiano Alckmin. O uso da imagem fotográfica na interpretação do 
espaço urbano e arquitetônico. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo)- 
FAUUSP, São Paulo, 1986. 

______. A fotografia e a Arquitetura. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo)- 
FAUUSP, São Paulo, 1994.  

SALVI, Ana Elena. Cidadelas da Civilização: políticas norte-americanas no processo 
de urbanização brasileira com ênfase na metropolização paulistana dos anos de 
1950 a 1969. 2005. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo)- FAUUSP, São 
Paulo, 2005. 

VIEIRA, César B. de Mattos. A Fotografia na Percepção da Arquitetura. Tese 
(Doutorado em Arquitetura) - UFRGS, Porto Alegre, 2012. 

 


