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Resumo 

O texto trata do modo como, ao longo da vida, e mais ainda no final desta, Lucio 

Costa lançou mão de suas palavras, inicialmente com o intuito de consolidar a 

arquitetura moderna brasileira, depois com vistas a salvaguardá-la de constantes 

ameaças. Para tanto, parte-se de uma carta pessoal do arquiteto endereçada a 

Alberto Xavier, datada de início do anos 1970, cuja mensagem ajuda a explicar o 

modo como Costa procede toda vez que se trata de difundir suas palavras, e mais 

ainda, de proteger a sua arquitetura moderna brasileira. 

 

Palavras-chave: Lucio Costa, Historiografia da Arquitetura Moderna Brasileira, 

Oscar Niemeyer, Modernismo no Brasil. 

 

* 
Lucio Costa: palavra definitiva 

 
 
“Words, words... – discordo do sentido pejorativo dessa sentença inglesa de uma palavra só”. 

Lucio Costa, Registro de uma vivência.1 
 

I 

 
“Prezado Alberto Xavier,/ Estranho a sua iniciativa, porquanto não faz sentido, 
quando se ultima o preparo do livro definitivo a meu respeito, prejudicar-lhe o 
lançamento reeditando a publicação feita pelo CEUA [Centro de Estudantes 
Universitário de Arquitetura] de Porto Alegre à minha revelia./ Presumia que, depois 
das conversas havidas, já estivesse claro no seu espírito ser este livro da UnB – 
onde se traduz de modo coerente o meu pensamento – a palavra final./ Trate agora 
de pesquisar outra coisa e me deixe em paz./ Com o abraço agradecido / de/ Lucio 
Costa/ Rio, 13/X/71.” 

 

Pela dureza, mais até do que pela franqueza, a carta acima transcrita, datada de 13 

de outro de 1971 e até muito recentemente mantida ao abrigo do conhecimento 
                                                             
1 COSTA, Lucio. Lucio Costa: registro de uma vivência. São Paulo: Empresa das Artes, 1995, 
sobrecapa. Citado de memória. 
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público, talvez cause estranheza. Afinal, a imagem pública que se tem no Brasil de 

Lucio Costa (1902-1998) – ou, como muitos preferem, do “Doutor Lucio” – é a de um 

homem, se não propriamente afável, por certo generosos, o arquiteto que, ainda 

muito jovem, abriu mão de suas veleidades pessoais e comprometeu um carreira de 

projetista que, na virada dos anos 1920 para os 30, se anunciava como muitíssimo 

promissora. Tudo isso, como sabe, em benefício de um projeto coletivo: o projeto de 

renovação da arquitetura brasileira, por ele voluntariamente capitaneado.  

 

Por outro lado, não são totalmente ignoradas do público as inúmeras polêmicas 

públicas nas quais Costa se viu envolvido, nem tampouco o modo virulento e 

agressivo como, não raro, tomou parte delas. Vale recordar duas delas.  

 

Comecemos pela disputa pública travada com o campeão do movimento 

Neocolonial, o médico doublé de mecenas e amante da arquitetura, José Mariano 

Filho. Na carta com a qual encerra, de sua parte pelo menos, a disputa travada com 

Mariano Filho sobre a pertinência e a legitimidade de uma arquitetura moderna em 

vias de ser implantada no Brasil (carta datada de 9 set. 1931), Lucio Costa afirma:  

 

“O sr. José Mariano [...] precisa ficar sabendo que, se eu saio da Escola aos seus 
olhos, como ontem declarou, com ‘cara de cachorro que quebrou panela’, continua 
em compensação s. ex. aos olhos de toda gente com a mesma cara que sempre 
teve, ‘cara de cachorro que não alcançou panela’”.2 

 

Igualmente conhecida do público é a polêmica travada com o arquiteto e artista 

plástico suíço Max Bill, o qual, em 1953 (ou seja, no momento de máxima fruição de 

nosso “bem-estar da modernidade”),3 cometeu a imprudência de dizer coisas como:  

 
“A arquitetura moderna brasileira padece um pouco deste amor ao inútil, ao 
simplesmente decorativo. Ao projetar-se, por exemplo, um conjunto como a 
Pampulha, não se levou em conta a sua função social. O sentimento da coletividade 
humana é aí substituído pelo individualismo exagerado. A coletividade é formada por 
indivíduos, mas o individualismo destrói a coletividade.  Niemeyer, apesar de seu 
evidente talento, projetou-o por instinto, por simples amor à forma pela forma; 
elaborou-o em torno de curvas caprichosas e gratuitas cujo sentido arquitetural 

                                                             
2 COSTA, Lucio. Impotência espalhafatosa. Diário da Noite, Rio de Janeiro, 9 set. 1931. O 
artigo é publicado na véspera da exoneração de Lucio Costa da Escola de Belas Artes.  
3 LEONIDIO, Otavio. “O bem estar da modernidade”. In: _____. Carradas de razões: Lucio 
Costa e a arquitetura moderna brasileira. São Paulo; Rio de Janeiro: Loyola, PUC-Rio, 2007. 
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apenas para si mesmo é evidente. O resultado disso é um barroquismo excessivo 
que não pertence à arquitetura nem à escultura”. 4 

 

Como no caso anteriormente citado, a resposta de Costa aos ataques que se faziam 

à arquitetura moderna brasileira é marcada pela violência verbal. Mais do que refutar 

as idéias, tratava-se de desqualificar o crítico, o qual, nas palavras de Costa "[…] 

não é, a rigor, nem arquiteto, nem pintor ou escultor, mas sim fundamentalmente um 

delineador de formas ('designer') […]".5  

 

A sarcástica conclusão de Costa era, ademais, a de que, se nossa arquitetura 

denotava certo "barroquismo", isso apenas demonstrava, nas palavras do brasileiro, 

"não descendermos de relojoeiros, mas de fabricantes de igrejas barrocas".6 

 

Em todas essas ocasiões (e elas perfazem dezenas), o que sobressai é a imagem 

de um homem verbalmente violento; o contendor que não mede palavras quando se 

trata de defender o projeto ao qual, cada vez mais, sua persona pública se 

associava. 

 

O que parece surpreender na carta endereçada a Xavier em 1971 é o fato de que, 

na ocorrência, o interlocutor não é um adversário de idéias, senão o oposto disso – 

um admirador confesso, verdadeiro discípulo intelectual de Costa. Um discípulo que, 

cerca de dez anos antes, em 1962, já havia todavia provado da fúria do mestre. O 

episódio, hoje bastante conhecido, foi narrado por Xavier nos seguintes termos:  

 
“Num fim de tarde do ano de 1962 subi os elevadores do edifício do Ministério da 
Educação, até chegar ao sétimo andar, onde estava instalado o SPHAN. Havia, 
conforme previamente combinado, uma equipe de recepção — espécie de batedores 
—, para facilitar as coisas. Lá estavam, entre outros, Alcides da Rocha Miranda e 
uma figura que nunca esqueci, dado seu peculiar sorriso — Simeão Leal. Dirigiram-
se comigo à sala onde Lucio Costa trabalhava — "a toca do doutor Lucio", como era 

                                                             
4 BILL, Max. Max Bill critica a nossa moderna arquitetura (entrevista). Manchete nº 60, Rio de 
Janeiro, 13 jun. 1953, p. 38-39. Apud BANDEIRA, João (Org.). Arte concreta paulista: 
documentos. São Paulo: Cosac & Naify, 2002. Cf. LEONIDIO, Otavio. Crítica e crise: Lucio 
Costa e os limites do moderno. Cadernos de Arquitetura e Urbanismo, Belo Horizonte, v. 13, 
n. 14, p. 147-158, dez. 2006. V. NOBRE, Ana Luiza de Souza. Fios cortantes: projeto e 
produto, arquitetura e design no Rio de Janeiro (1950-70). Rio de Janeiro, PUC-Rio, 
Departamento de História, 2008 (Tese Doutorado). 
5 COSTA, Lucio. “Oportunidade perdida”. In _____. Lucio Costa: sobre arquitetura. Porto 
Alegre: CEAU, 1962, p. 255.  
6 COSTA, Lucio. “Oportunidade perdida”. In _____. Lucio Costa: sobre arquitetura. Porto 
Alegre: CEAU, 1962, p. 258-9. 
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conhecida. Foram logo dizendo: "Olha, doutor Lucio, tem uns estudantes…". 
Colocaram no plural, repetindo: "tem uns estudantes aí do Rio Grande do Sul que 
vieram trazer um presente para o senhor". "Estudantes" no plural para eu não ficar 
sozinho e "presente" para atenuar uma possível reação adversa. Ele abriu o livro, 
surpreso ao ver do que se tratava, olhou para os dois colegas, olhou para mim, e 
disse: ‘Isto é um caso de polícia!’”.7 

 

Quem quer que conheça a biografia de Costa sabe, no entanto, que, quando se 

tratava de defender a arquitetura moderna brasileira, pouco importava se os ataques 

desferidos podiam eventualmente resvalar em admiradores, discípulos e mesmo em 

antigos companheiros de luta. Que o dissesse o mais antigo dentre estes – o 

arquiteto Gregori Warchavchik (1896-1972).  

 

Como se sabe, foi por meio de Warchavchik que Costa tomou conhecimento do 

ideário da arquitetura moderna, no início dos anos 1930. Warchavchik foi igualmente 

a peça-chave na tentativa de reforma de ensino de arquitetura empreendida por 

Costa tão-logo foi nomeado diretor da Escola de Belas Artes, mais ou menos à 

mesma época. E foi também ao lado do russo – se se quiser, sob sua tutela – que 

Costa projetou suas primeiras obras “modernas”, com destaque para a Vila Operária 

da Gambôa. Nada disso foi suficiente, no entanto, para que, tão-logo a ocasião se 

apresentasse, Costa desferisse contra o velho companheiro de armas palavras de 

desmedida violência.  

 

Uma vez mais, a ocasião é conhecida; data de 1948. Tratava-se, no caso, de 

responder à censura que lhe fizera algumas semanas antes o jornalista Geraldo 

Ferraz. A acusação: ter negligenciado o pioneirismo de Warchavchik para a 

renovação da arquitetura brasileira. A resposta de Costa não era dura apenas com o 

contendor; era especialmente dura com Warchavchik: 

 
“O que está em jogo e aguça a curiosidade perplexa dos arquitetos e críticos de arte 
europeus e americanos não é propriamente saber quando, nem como ou por quem a 
nova concepção arquitetônica foi trazida para o nosso país, mas, sim, por que 
motivo, enquanto por toda a parte a arquitetura nova conservou-se mais ou menos 
limitada às fórmulas do conhecido ramerrão, ela irrompeu aqui, bruscamente, cerca 
de doze anos depois de ter sido experimentada pela primeira vez, sem maiores 
conseqüências, com tamanha graça e segurança de si, com feição tão particular e 
tão desusada e desconcertante vigor? Essa a questão que importa e para cujo 
esclarecimento a obra pioneira do nosso querido Gregório e a personalidade singular 
do Flávio [de Carvalho] de nada podem adiantar, porquanto o que se passou até aqui 

                                                             
7 XAVIER, Alberto. "Depoimento". In: NOBRE, Ana Luiza et al. Um modo de ser moderno: 
Lucio Costa e a crítica contemporânea. São Paulo: Cosac Naify, 2004, p. 311; 
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teria ocorrido, sem alteração sequer de uma linha, ainda quando o primeiro houvesse 
realizado a sua obra alhures, e o segundo espairecesse exilado, desde bebê, em 
Paris ou na Passárgada”. 

 

Não é difícil imaginar quão penoso deve ter sido para Warchavchik ouvir da boca de 

seu antigo companheiro palavras tão desmerecedoras; nem tampouco, o papel que 

elas certamente desempenharam para o melancólico processo de marginalização, a 

ser jamais revertido, que, a partir daquele momento, passava a caracterizar a obra e 

a figura do "nosso querido Gregório".  

 

II 

 

O que os exemplos citados evidenciam? Ao fim e ao cabo, o que a esta altura todo 

mundo já sabe de cor e salteado a respeito do grande maquisard8 da arquitetura 

moderna brasileira: que, se a Guerra Santa da arquitetura moderna brasileira tinha 

na esfera do desenho um importante campo de batalha, tão ou mais importante era 

o campo das palavras; que, se o primeiro era comandado por Oscar Niemeyer, o 

segundo, o campo das palavras, estava a cargo, desde a primeira hora, de Lucio 

Costa; que este, desde muito jovem, teve plena consciência da importância 

estratégica e da eficácia de seus enunciados públicos; que, por isso mesmo, jamais 

abriu mão do controle sobre suas palavras, mesmo que para tanto tivesse que se 

indispor com pessoas tão queridas quanto Warchavchik e Xavier; que o conjunto de 

suas palavras transformou-se na pedra de toque de um “trama narrativa”9 segundo a 

qual os brasileiros podiam compreender em sua plenitude o significado da 

arquitetura moderna brasileira, aí incluídas as verdadeiras razões de seu 

extraordinário, inapelável e irrevogável sucesso.  

 

“Irrevogável sucesso”? Alguma dúvida quanto a isso?  E por acaso não era isso o 

que indicava o incontestável reconhecimento internacional de nossa produção 

contemporânea – as incontáveis matérias em revistas estrangeiras; a destacada 

participação em  prestigiosas exposições internacionais (a começar pela famosa 

exposição do MoMA e seu famoso catálogo), o reconhecimento planetário da obra 

de Oscar Niemeyer? Alguém por acaso poderia contestar isso?  
                                                             
8 ARANTES, Otília. “Esquema de Lucio Costa”. In: NOBRE, Ana Luiza et al. Um modo de ser 
moderno: Lucio Costa e a crítica contemporânea. São Paulo: Cosac Naify, 2004, p. 84-103. 
9 MARTINS, Carlos Alberto F. A constituição da trama historiográfica da arquitetura moderna 
brasileira. Revista da Pós, São Paulo, FAU-USP, 1994. 
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E se todas essas evidências não bastassem, havia ainda a palavra final – a palavra 

da grande, da maior, da única verdadeira autoridade brasileira em matéria de 

arquitetura: Lucio Costa. A autoridade que, desde 1945 pelo menos, vinha lançando 

aos quatro ventos uma única mensagem: havíamos vencido! 

 

De fato, era basicamente isso o que Costa vinha repetindo desde que, em 3 de 

outubro de 1945 (ou seja, no dia da inauguração do edifício-sede do Ministério da 

Educação e Saúde Pública/MESP), redige e envia ao Ministro  Gustavo Capanema 

carta contendo bem mais do que um mero relato dos acontecimentos que 

culminavam naquele dia de festa. Como notou Carlos Alberto Ferreira Martins, 

aquela famosa carta era, acima de tudo, “um balanço de vitória”.10 Uma vitória 

suada, sofrida, conquistada a duras penas. Uma vitória que ele próprio (como “todos 

aqueles que contribuíram, de uma forma ou de outra, para a realização dessa obra 

de significação internacional”) sentia-se no direito de gozar. E que vitória! 

 
“Não se trata, na verdade, da simples inauguração de mais um edifício como tantos 
outros que se inauguram, a cada passo, por todo o país, mas da inauguração de 
uma obra destinada a figurar, daqui por diante, na história geral das belas-artes 
como marco definitivo de um novo e fecundo ciclo da arte imemorial de construir. Foi, 
efetivamente, neste edifício onde pela primeira vez se conseguiu dar corpo, em obra 
de tamanho vulto, levada a cabo com esmero de acabamento e pureza integral de 
concepção, às idéias-mestras por que, já faz um quarto de século, o gênio criador de 
Le Corbusier se vem batendo com a paixão, o destemor e a fé de um verdadeiro 
cruzado./ De todas as sementes por ele generosamente lançadas aos quatro cantos 
do mundo – de Moscou a Nova Iorque, de Estocolmo ao Prata foi esta, deixada aqui 
neste pequeno canteiro da esplanada do Castelo, no coração mesmo onde a cidade 
nasceu, a única, afinal, que de fato vingou./ Eis por que, neste oásis circundados de 
pesados casarões de aspecto uniforme e enfadonho, viceja agora, irreal na sua 
limpidez cristalina, tão linda e pura flor – flor do espírito, prenúncio certo de que o 
mundo para o qual caminhamos inelutavelmente, poderá vir a ser, apesar das 
previsões agourentas do saudosismo reacionário, não somente mais humano e 
socialmente mais justo, senão, também, mais belo”.11  

 

Como era de esperar, o discurso do sucesso – do irrevogável sucesso da arquitetura 

moderna brasileira – não deveria ficar restrito ao âmbito da correspondência 

                                                             
10 MARTINS, Carlos Alberto F. Arquitetura e Estado no Brasil. Elementos para uma 
investigação sobre a constituição do discurso moderno no Brasil; a obra de Lucio Costa 
(1924-1952). São Paulo: FFLCH-USP, Dissertação de Mestrado, dez 1987, p. 169. 
11 COSTA, Lucio. “Carta a Gustavo Capanema datada 3 out. 1945”. Apud SCHWARTZMAN, 
Simon et alii. Tempos de Capanema. São Paulo: Paz e Terra, FGV, 2000, p. 372 
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pessoal.12 E, de fato, mal iniciada a década seguinte – a década que assiste à 

hegemonização em nível nacional da arquitetura moderna brasileira –, um jornal do 

porte do Correio da Manhã publica, em 1951, o texto que, para muitos, acabou 

transformando-se no plano geral para uma historiografia da arquitetura moderna 

brasileira.13 Uma historiografia que, de acordo com aquele depoimento, deveria dar 

conta de um “êxito integral”: 

 
“[...] o êxito integral do empreendimento [o projeto do MES] só foi assegurado devido 
à circunstância de estar incluída entre os seus legítimos autores a personalidade que 
se revelaria a seguir decisiva na formulação objetiva, pelo exemplo e alcance da 
própria obra, do rumo novo a ser trilhado pela arquitetura brasileira contemporânea./ 
Pois se o sentido geral dos acontecimentos é, de fato, determinado por fatores de 
ordem vária cuja atuação convergente assume, num determinado momento, aspecto 
de inelutabilidade, ocorre ponderar que na falta eventual da personalidade capaz de 
captar as possibilidades latentes, a oportunidade pode perder-se e o rumo da ação 
irremediavelmente alterar-se, devido ao fracasso no momento decisivo da primeira 
prova./ A personalidade de Oscar Niemeyer Soares Filho, arquiteto de formação e 
mentalidade genuinamente cariocas – conquanto, já agora, internacionalmente 
consagrado – soube estar presente na ocasião oportuna e desempenhar 
integralmente o papel que as circunstâncias propícias lhe reservavam e que avultou, 
a seguir, com as obras longínquas da Pampulha. Desse momento em diante o rumo 
diferente se impôs e nova era estava assegurada./ Assim como Antônio Francisco 
Lisboa, o Aleijadinho, em circunstâncias muito semelhantes, nas Minas Gerais do 
século XVIII, ele é a chave do enigma que intriga a quantos se detém na admiração 
dessa obra esplêndida e numerosa devida a tantos arquitetos diferentes, desde o 
impecável veterano Affonso Eduardo Reidy e dos admiráveis irmãos Roberto, de 
sangue sempre renovado, ao civilizado arquiteto Mindlin, transferido para aqui de 
São Paulo e às surpreendentes realizações de todos os demais, tanto da velha 
guarda, quanto da nova geração e até dos últimos conscritos. Obra cuja divulgação, 
em primeira mão, é avidamente disputada pelas revistas estrangeiras de arquitetura, 
e que se enriqueceu pela contribuição paisagística do pintor Roberto Burle Marx [...]./ 
Sem embargo dessa feição internacional que lhe é própria, tal como também o fora 
na arte da Idade Média e do Renascimento, a arquitetura brasileira de agora, com 
então as européias, já se distingue no conjunto geral da produção contemporânea e 
se identifica aos olhos do forasteiro como manifestação de caráter local, e isto, não 
somente porque renova uns tantos recursos superficiais peculiares à nossa tradição, 
mas fundamentalmente porque é a própria personalidade nacional que se expressa, 
utilizando os materiais e a técnica do tempo, através de determinadas 
individualidades do gênio artístico nativo. Conquanto se antecipasse ao 
desenvolvimento cultural ambiente, ela se ajusta e integra facilmente ao meio, 
porque foi conscientemente concebida com tal propósito./ Não se trata de procura 
arbitrária da originalidade pro si mesma, ou da preocupação alvar de soluções 
‘audaciosas’ – o que seria o avesso da arte –, mas do legítimo propósito de inovar, 
atingindo o âmago das possibilidades virtuais da nova técnica, com a sagrada 

                                                             
12 Ainda que, de minha parte, creia que, desde muito cedo, Costa tem consciência de que 
boa parte de seus enunciados privados terão uma destinação pública. V. LEONÍDIO, Otavio. 
Em busca da palavra do mestre. Novos estudos CEBRAP, n. 79 São Paulo Nov. 2007. 
13 PUPPI, Marcelo. Por uma história não moderna da arquitetura brasileira. São Paulo: 
Pontes, 2007. 
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obsessão, própria dos artistas verdadeiramente criadores, de desvendar o mundo 
formal ainda não revelado”.14 

 

Obra “esplêndida e numerosa devida a tantos arquitetos diferentes”; obra constituída 

por “surpreendentes realizações”; “obra cuja divulgação, em primeira mão, é 

avidamente disputada pelas revistas estrangeiras de arquitetura”; obra que “já se 

distingue no conjunto geral da produção contemporânea”; obra “conscientemente 

concebida”, fruto do “legítimo propósito de inovar”, obra que é produto da obsessão 

“própria dos artistas verdadeiramente criadores”: de fato, o que mais esse “êxito 

integral” poderia indicar senão a certeza de um “irrevogável sucesso”, de ”uma “nova 

era assegurada”? 

 

Mas, se de fato era assim, por que então, em plena década de 1970, transcorrido 

mais de um quarto de século, ainda essa desmedida preocupação, essa insistência 

quanto à palavra final? Por que, após tanto esforço, tanto trabalho, dispensar – e de 

modo tão duro, tão violento – os préstimos de Alberto Xavier e reservar para si e 

apenas para si a tarefa de organização daquele que deveria ser “o livro definitivo a 

meu respeito [...] onde se traduz de modo coerente o meu pensamento”? 

 

As expressões “a meu respeito” e “meu pensamento” são eloqüentes. Elas indicam 

uma preocupação subjacente a toda a obra escrita, e muito especificamente à 

memorialística de Lucio Costa, qual seja, a preocupação com a definição de um 

percurso biográfico minimamente coerente, no qual atos e palavras devem assumir 

um significado lógico com o sentido geral de uma vida, ela própria, dotada de 

coerência. Foi afinal assim que Costa sempre procurou dar conta, por exemplo, de 

seu passado neocolonial (os anos de juventude durante os quais se destacou como 

o mais talentoso dentre os pupilos de José Marianno Filho), localizando-o 

anteriormente a um suposto “momento de virada”, a partir do qual supostamente 

teria iniciado-se uma nova “etapa” biográfica, (tida desde logo como mais “madura” e 

“esclarecida”) – a etapa moderna.15  

 

Não me parece todavia que a tese do self-fashioning (a construção auto-biográfica 

retrospectiva) seja suficiente para dar conta do renitente empenho de Costa, 25 aos 
                                                             
14 COSTA, Lucio. “Depoimento de um arquiteto carioca”. In: COSTA, Lucio. Lucio Costa: 
sobre arquitetura (org. Alberto Xavier). Porto Alegre: CEUA, 1962, p. 196-8. 
15  Ressalte-se a propósito a analogia entre “moderno” e “maduro”/”esclarecido”. 
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depois do suposto “irrevogável sucesso”, do “êxito integral” da arquitetura moderna 

brasileira, em manter o domínio sobre suas palavras.16 Pois, o que parece estar em 

jogo para Costa no início da década de 1970, não é apenas nem sobretudo a 

afirmação de sua coerência biografia, senão, ainda, o êxito da arquitetura moderna 

brasileira. Uma arquitetura que, não obstante todo o ôba-ôba estabelecido em torno 

dela desde pelo menos a década de 1940 (e isso em grande medida graças aos 

enunciados laudatórios de Costa), permanecia, aos olhos de Costa, constantemente 

ameaçada.  

 

De modo velado, o próprio Costa vinha deixando transparecer esse receio desde 

pelo menos... 1945. Era afinal isso o que se podia depreender da conclusão do 

famoso “balanço de vitória” de 1945: não obstante o suposto “êxito integral’, 

cumpria, de modo a consolidá-lo, estender a vitória ao domínio do ensino, 

apontando-se (era isto que solicitava na carta endereçada ao Ministro), 

“independentemente de concurso”, Oscar Niemeyer professor da cadeira de 

“grandes composições” da Escola de Belas Artes. “Com estas medidas simples e 

práticas’, afirmava Costa, “estarão definitivamente assentados os fundamentos da 

reforma do ensino artístico para benefício da próxima geração”.17 

 

A mesma sensação de que a arquitetura moderna brasileira vivia sob constante 

ameaça constava explicitamente de “Depoimento de um arquiteto carioca”, de 1951. 

Nas palavras do arquiteto, a hora era de máxima atenção para com 

 
“doença latente que importa conjurar para que a obra dos verdadeiros arquitetos não 
se veja envolvida na onda crescente de artificialismo que, mormente fora do Rio, 
vem sendo assinalada. / Não se trata, ainda, de novo e precoce academismo pois 
seria macular palavra de tão nobre ascendência, mas do arremedo inepto e bastardo 
caracterizado pelo emprego avulso de receitas modernistas desacompanhadas da 
formulação plástica adequada e da sua apropriada função orgânica. É sem dúvida 
louvável que as construções se pareçam e as soluços se repitam, porquanto o estilo 
de cada época se funda precisamente nessa mesma repetição e parecença, mas é 
imprescindível que a aplicação renovada e desejável das fórmulas ainda válidas se 
processe com aquela mesma propriedade que originalmente as determinou./ Este 
grave desajuste ocorre me parte por parte das intervenções indevidas dos que se 
poderiam chamar pingentes do modernismo, a tal ponto se dispõem apear ao 
primeiro contratempo, passando então a maldizer dos objetivos da viagem que não 
chegaram a empreender, - mas tem como verdadeira causa a circunstância de o 

                                                             
16 E isso não obstante a coincidência ou confusão que, no caso, se estabelece entre a vida 
de Lucio Costa e a “vida” da arquitetura moderna brasileira. 
17 COSTA, Lucio. “Carta a Gustavo Capanema, datada de 3 out. 1945”. In: SCHWARTZMAN, 
Simon et alii. Tempos de Capanema. São Paulo: Paz e Terra, FGV, 2000, p. 275-6. 
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movimento de renovação arquitetônica haver-se desenvolvido à revelia do ensino 
oficial, colhido de surpresa, no seu deliberado alheamento circunspecto, pela súbita 
repercussão e renome dos brasileiros nos meios profissionais mais autorizados e nos 
próprios centros universitários, de índole conservadora”.18  

 

E, uma vez mais, a solução vislumbrada era, segundo Costa, a nomeação hors 

concours – “amanhã, que as calendas já estão abarrotadas” – de Oscar Niemeyer 

como catedrático de composição de arquitetura da Escola de Belas Artes. 

 

Para citar um último exemplo, cabe destacar que o mesmo sentimento de ameaça 

transparece no citado ataque a Max Bill, de 1953, quando, depois da famosa seção 

de impropérios e desqualificações, Costa reconhece:  

 
“A arquitetura brasileira, tal como nosso futebol, anda muito necessitada de ducha 
fria de quando em quando, mas lamentavelmente, por culpa exclusiva do crítico, a 
oportunidade se perdeu”.19 

 

III 

 

Como se sabe, nem Oscar Niemeyer se tornou o sonhado professor hors concours 

da Escola de Belas Artes, nem crítico algum jamais apareceu que se mostrasse apto 

– aos olhos de Lucio Costa, bem entendido – a aproveitar qualquer oportunidade de 

livrar a arquitetura moderna brasileira da “onda crescente de artificialismo”, do 

“arremedo inepto e bastardo”,  do “emprego avulso de receitas modernistas”,  do 

“grave desajuste”,  da “doença latente”, das “intervenções indevidas”, dos “pingentes 

do modernismo”. 

 

Nem uma coisa nem outra havia ocorrido e, o que era ainda mais preocupante, o 

tempo agora caminhava depressa, demasiadamente depressa: o outrora jovem 

maquisard – o recém-formado que assumira a direção da Escola de Belas Artes com 

29 anos; o jovem e promissor arquiteto que, com 35, lograra convencer o Presidente 

da República em pessoa a mandar vir o mestre Le Corbusier20 – tinha agora, no 

                                                             
18  COSTA, Lucio. “Depoimento de um arquiteto carioca”. In _____. Lucio Costa: sobre 
arquitetura (org. Alberto Xavier). Porto Alegre: CEUA, 1962, p. 198-199. 
19 COSTA, Lucio. “Oportunidade perdida”. In _____. Lucio Costa: sobre arquitetura (org. 
Alberto Xavier). Porto Alegre: CEUA, 1962, p. 259. 
20 V. depoimento de Carlos Drummond de Andrade em XAVIER, Alberto (org.). Arquitetura 
moderna brasileira: depoimento de uma geração. São Paulo: Pini/ASBEA/Fundação Vilanova 
Artigas. 1987. 
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momento em que redigia a carta a Alberto Xavier, quase 70 anos. E – era isso o que 

diziam seus olhos – nada indicava que a sua arquitetura moderna brasileira 

estivesse àquela altura menos ameaçada do que estivera um quarto de século 

antes; menos ameaçada do que sempre estivera. Por quanto tempo ainda poderia 

ela contar com as palavras de seu grande campeão e contumaz defensor? Com 

seus providenciais artigos de intervenção, incontestáveis críticas, sofisticados textos 

teóricos, convincentes ensaios interpretativo, sumárias desqualificações? Por quanto 

tempo ainda poderia amparar-se nas suas (dele, Lucio Costa; dela, arquitetura 

moderna brasileira) razões?  

 

Era preciso, pois, agir, e agir significava estabelecer, de uma vez por todas, a 

palavra definitiva – o “livro definitivo [...] onde se traduz de modo coerente o meu 

pensamento – a palavra final”. Aquilo que, dez anos antes parecera-lhe “um caso de 

polícia” (a publicação de Lucio Costa: sobre arquitetura) parecia agora, aos olhos do 

septuagenário, um caso de vida ou de morte – de vida ou de morte para a 

arquitetura moderna brasileira. Não havia mesmo porque calibrar as palavras; a 

mensagem tinha de ser clara e direta: “Trate agora de pesquisar outra coisa e me 

deixe em paz”. E já que era impossível recolher todos os exemplares do livro 

publicado à sua revelia dez anos antes (livro que continha textos que Lucio Costa 

certamente teria preferido ver esquecidos,21 a começar por “O Aleijadinho e a 

arquitetura tradicional”, no qual, dentre outras coisas, o autor havia afirmado que o 

Aleijadinho "tinha espírito de decorador e não de arquiteto" e que sua obra, 

expressão de "ódios mesquinhos" e do "seu "íntimo torturado e recalcado", "nunca 

esteve de acordo com o verdadeiro espírito geral de nossa arquitetura"),22 já que era 

impossível recolher todos os exemplares do livro, era de todo recomendável deixar 

registrado as inúmeras incorreções contidas na inconveniente obra. 

 

Deixar registrado, bem entendido, não apenas para o organizador do livro, mas 

também e sobretudo para a posteridade, isto é, para o vasto público que – quanto a 

isto Costa não parecia ter dúvidas – certamente tomaria conhecimento do conteúdo 

das dezenas de notas marginais apostas ao exemplar de Lucio Costa: sobre 

                                                             
21 Como era de esperar, o texto não foi incluído em Registro de uma vivência. 
22 Costa desdenhou das próprias declarações anos mais tarde. V. COSTA, Lucio. Lucio 
Costa sobre Aleijadinho (entrevista a Jorge Czaicovsky, Ronaldo Brito e Carlos Zílio). Gávea, 
Rio de Janeiro, PUC-Rio, n. 3, jun, 1986, p. 33-59. 
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arquitetura recebido das mãos de Xavier na tensa tarde de 1962 e estrategicamente 

devolvido a este poucos anos depois.23  

 

A publicação, quarenta e um anos após seu recebimento, por parte de Xavier, da 

versão fac-similar do exemplar pessoal de Lucio Costa: sobre arquitetura24 

(contendo as notas marginais apostas por Costa) não indica apenas a certeza, de 

parte de Costa, de que, cedo ou tarde, aquele material viria a público.25 Indica, 

sobretudo, como Lucio Costa julgava importante deixar registrada, também naquele 

suporte, sua palavra final. Uma palavra que – uma vez mais, tinha certeza quanto a 

isso - certamente desempenharia um papel decisivo para os desdobramentos da 

arquitetura brasileira; para uma arquitetura que, parcialmente pelo menos, restaria 

órfã – e, nesse sentido, altamente vulnerável – tão-logo seu grande campeão, agora 

com quase 70 anos, não mais estivesse presente para orientá-la, traduzi-la, corrigir-

lhe o rumo, preservá-la, defendê-la. 

 

IV 

 

Como se sabe, Costa teve tempo suficiente para deixar registrada sua palavra 

definitiva. Como queria o arquiteto, ela se consubstanciou em um livro, Lucio Costa: 

registro de uma vivência,26 organizado pelo próprio autor e publicado poucos anos 

antes de sua morte, ocorrida em 1998. 

 

Bem entendido, o que, à primeira vista, se apresenta como mero “registro” e como 

“objetiva” compilação de textos históricos dispersos, é na verdade fruto de 

operações discursivas estratégicas, tanto no que concerne ao recorte 

(seleção/exclusão de documentos textuais e gráficos), quanto ao arranjo 

(agrupamento em seções ou eixos temáticos).  

 

                                                             
23 As notas foram feitas, presumivelmente, de forma total ou parcial, em 1966, uma vez que, 
em pelo menos duas ocasiões, Costa marcou "30/I/66". 
24 COSTA, Lucio. Lucio Costa: sobre arquitetura (org. Alberto Xavier). Porto Alegre: UniRitter, 
2007. 
25 Pessoalmente, não tenho dúvidas de que as notas foram redigidas com vistas a uma futura 
publicidade. V. LEONÍDIO, Otavio. Em busca da palavra do mestre. Novos estudos 
CEBRAP, n. 79 São Paulo, nov. 2007. 
26 COSTA, Lucio. Lucio Costa: registro de uma vivência. São Paulo: Empresa das Artes, 
1995.  
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Mas Registro de uma vivência contém bem mais do que isso; uma familiaridade 

mínima com a obra textual de Costa é suficiente para que se perceba o número de 

alterações operadas pelo autor no material supostamente “republicado”. Elas 

incluem operações tão diversas quanto: supressão de trechos, alteração de palavras 

e frases, refusão de textos, alterações de títulos, entre outros. À guisa de exemplo, 

tome-se o texto "Razões da nova arquitetura", publicado pela Revista da Diretoria de 

Engenharia da Prefeitura do Distrito Federal, em janeiro de 1936: a versão publicada 

em Registro perdeu nada menos do que 4 parágrafos inteiros, além de outras 

correções estratégicas. Tudo isso sem que qualquer esclarecimento tenha sido feito 

ao leitor. 

 

Vê-se portanto que Registro de uma vivência é uma palavra definitiva em múltiplos 

sentidos. Por uma parte, é a palavra definitiva de Lucio Costa no sentido de trazer a 

versão final de textos anteriormente publicados, por vezes, mais de meio século 

antes. Por outra parte, é a palavra que, do ponto de vista de Lucio Costa, idealmente 

pelo menos, quer por fim a futuras polêmicas, dúvidas, mal-entendidos. É ainda a 

palavra porventura apta a definir de uma vez por todas o destino da arquitetura 

moderna brasileira. Uma arquitetura que, não obstante uma vida inteira, permanecia, 

aos olhos de Costa, constantemente ameaçada. 

 

Mas, a ser considerada a vida e a obra de Lucio Costa, Registro de uma vivência 

pode e talvez deva mesmo ser considerada uma palavra definitiva ainda em outro 

sentido. Pois o que essa obra parece expressar é a certeza – a resignada certeza de 

parte de Lucio Costa – de que, ao fim e ao cabo, no quadro da cultura brasileira, 

toda e qualquer definição – a definição de uma disputa, de uma polêmica, de um 

caminho a seguir – dependia sempre, inapelavelmente, das palavras. 

 

Não que Costa não tivesse lutado contra esse estado de coisas; lutara contra ele em 

inúmeras ocasiões, a principal delas quando, em 1942, formulou e empenhou-se em 

pôr em prática a reforma do ensino do desenho no curso secundário federal 

brasileiro.27 Nesta como em outras ocasiões, deixou claro como teria gostado de ver 

consolidada no Brasil uma comunidade dominada, não pelas palavras, mas pela 

                                                             
27 LEONIDIO, Otavio. “No Olimpo da aparência”. In _____. Carradas de razões: Lucio Costa 
e a arquitetura moderna brasileira. São Paulo; Rio de Janeiro: Loyola, PUC-Rio, 2007, p. 
221-86. 



 
 
 

14 
 

visualidade. Uma comunidade de indivíduos que, emancipados do mando soberano 

das palavras, estivessem aptos a “ver cada forma com o seu caráter próprio, como 

se a víssemos pela primeira ou pela última vez”;28 ver cada forma, não por “seu 

aspecto humano e anedótico”, senão também procurando perceber-lhe “a forma por 

si mesma, ou seja, desprendida do seu objeto [...]”.29 Esta, aliás, a radicalidade de 

sua proposta de reforma:  capacitar “todas as moças e rapazes” a perceber e fruir, 

em seu dia-a-dia,  

 
“[...] a forma de uma capa sobre a cadeira, a forma de um jornal amassado no chão, 
a forma de um canto de sofá, a forma de uma moringa, a forma de um gato 
enrodilhado ou de um arabesco de papel de parede; e não somente formas mas 
também planos como, por exemplo, o encontro dos planos dessa parede com o 
plano do chão e a relação destes com os planos da mesa e do sofá; e, ainda, cores: 
o azul de uma camisa-de-meia desbotada na ‘terra-queimada’ da tez de um crioulo, o 
amarelo limpo de uma blusa nova, os vários cinzas dos remendos da calçada de 
encontro ao branco ou ao rosa e ocre de uma caiação”.30 

 

Meio século depois, e transcorrida uma vida inteira de disputas (as quais incluíam 

acachapantes derrotas, a começar pela reforma do ensino do desenho), Costa já 

não tinha mais esperança na mudança. Em revanche – como não reconhecer isto? –

, tinha total segurança quanto ao poder... das palavras, e mais ainda do poder de 

suas próprias palavras. Tinha, aliás, motivos de sobra para isso. Fora afinal em 

associação direta com suas palavras que, desde 193531 pelo menos, as obras de 

arquitetos como Oscar Niemeyer, Affonso Eduardo Reidy, Jorge Machado Moreira e 

tantos outros haviam logrado firmar-se, nacional e internacionalmente, como legítima 

expressão de uma arquitetura moderna e brasileira. Uma arquitetura, portanto, 

dotada de inaudita capacidade de atender às rigorosas exigências estéticas 

definidas, desde meados da década de 1920, pelo movimento modernista; uma 

arquitetura que, por isso mesmo, se firmara, entre as décadas de 1930 e 1950, 

                                                             
28 COSTA, Lucio. Ensino do desenho, Cultura, Rio de Janeiro, ano 1, n. 1, set-dez 1948, p. 
56. 
29 COSTA, Lucio. Ensino do desenho, Cultura, Rio de Janeiro, ano 1, n. 1, set-dez 1948, p. 
56. Grifos meus. 
30 COSTA, Lucio. Ensino do desenho, Cultura, Rio de Janeiro, ano 1, n. 1, set-dez 1948, p. 
55-6. 
31 Sobre as ações de Lucio Costa, em especial para o desdobramento do concurso do 
Ministério da Educação e Saúde, ver PICCAROLO, Gaia. L’architettura como impegno civile. 
Lucio Costa nel Brasile di Vargas (1930-1945). Turin, mai. 2010, Politecnico de Turin (Tese 
de Doutorado). 
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como manifestação cultural única num Brasil que, nos demais domínios da cultura, 

sistematicamente fracassara no sempiterno desejo de ser moderno.32  

 

Sim, tinha certeza disto: se a arquitetura moderna brasileira dependia dos projetos 

de Oscar Niemeyer,33 tanto ou mais dependia de suas próprias palavras. (E isso, 

aliás, também valia para seus próprios projetos, a começar pelo mais famoso deles, 

Brasília – projeto conquistado, não com desenhos mais ou menos elaborados, mas 

sobretudo com palavras, estas sim, elaboradíssimas.)34 

 

Entende-se o porquê de tamanha preocupação com a palavra final: como bem sabia 

Lucio Costa, Registro de uma vivência não estava destinado a ser apenas a palavra 

definitiva; deveria ser o ato definitivo – o lance final da batalha travada ao longo de 

uma vida inteira. Uma batalha que não obstante tudo o que vinha repetindo desde 

meados da década de 1940, parecia longe de estar decidida – a batalha pela 

consolidação da arquitetura moderna brasileira, da sua arquitetura moderna 

brasileira, da arquitetura moderna brasileira versão Lucio Costa.  

 

V 

 

O grande guardião da arquitetura moderna brasileira morreu poucos anos após a 

publicação de sua palavra definitiva. Não creio que tenha morrido em paz. Ao 

contrário, imagino que, não obstante a publicação de Registro de uma vivência, 

padeceu até o último dia de vida do doloroso sentimento de ameaça que lhe 

acometia toda vez que pensava no destino da arquitetura moderna brasileira.35  

 

Como Niemeyer, Costa adiou o quanto pode sua saída de cena; morreu aos 96 

anos. Morrer, afinal, era um ato de abandono; era abandonar à própria sorte, e para 

                                                             
32 V. LEONÍDIO, Otavio. Carradas de razões: Lucio Costa e a arquitetura moderna brasileira. 
São Paulo; Rio de Janeiro: Loyola, PUC-Rio, 2007. 
33 V. Lucio Costa (entrevista). Pampulha, Belo Horizonte, ano 1, n. 1, nov./dez, 1979. 
34 Uma bela abordagem sobre a memória da memória descritiva do Plano Piloto de Costa foi 
feita por Martino Tattara, no Seminário Lucio Costa, Arquiteto, realizado nos dias 28 e 29 de 
julho de 2010 no Museu de Arte Moderna de Brasília. TATTARA, Martino.  “Revendo a 
Memória Descritiva do Plano Piloto: para uma cidade parque”. Até onde sei, o material não 
foi publicado em texto.  
35 V. COSTA, Lucio. Lucio Costa (entrevista). Pampulha, Belo Horizonte, ano 1, n. 1, 
nov./dez, 1979. 
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sempre, uma produção que – sempre soube disso – por mais de 60 anos, 

dependera de suas palavras. 

 

Passados mais de dez anos de sua morte, fica cada vez mais claro quão infundadas 

eram suas preocupações. Havia tempo que podia ter descansado. Uma após a 

outra, e graças em grande medida ao poder de suas palavras, as ameaças haviam 

sido vencidas: as acusações de Geraldo Ferraz nos anos 40, as críticas de Max Bill 

nos anos 1950, a voga industrialista dos anos 60,36 as insidiosas ideologias dos 70, 

o desbunde pós-modernista dos 80.  

 

Quanto aos anos 90 – bem, a partir daí já era evidente que não havia qualquer 

motivo de preocupação: a arquitetura moderna brasileira estava mais viva e forte do 

que nunca. E, como se não bastasse a longevidade, o prestígio e a produtividade de 

seus dois principais protagonistas, ainda deu-se um jeito de ressuscitar Affonso 

Eduardo Reidy, o qual, com a autoridade dos mortos insepultos, logrou emplacar, 

com a anuência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional/IPHAN, 

ainda um último e monumental projeto – o fantasmagórico auditório do Museu de 

Arte Moderna do Rio de Janeiro/MAM. 

 

Como Oscar Niemeyer, a arquitetura moderna brasileira está mais viva e mais forte 

do que nunca. Assim como sobreviveu a Lucio Costa, sobreviverá a Oscar 

Niemeyer. Tudo indica que sobreviverá a Paulo Mendes da Rocha. Não se pode 

dizer, obviamente, que seja contemporânea. Para tanto, permanece aguardando 

uma nova palavra. 

 

 

Otavio Leonídio,  
Outubro de 2010. 

                                                             
36 V. NOBRE, Ana Luiza de Souza. Fios cortantes: projeto e produto, arquitetura e design no 
Rio de Janeiro (1950-70). Rio de Janeiro, PUC-Rio, Departamento de História, 2008. (Tese 
Doutorado).  


