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INTRODUÇÃO
A partir de uma análise dos escritos de Lucio Costa, Robert Chester Smith, John Bernard Bury e George Kubler sobre a arquitetura e
a arte no período colonial, procedeu-se ao estudo comparativo de suas respectivas perspectivas historiográficas, buscando
identificar ainda as trocas culturais entre esses intelectuais. Se as temáticas de Costa, Smith e Bury convergiam, as abordagens dos
pesquisadores estrangeiros mostraram-se diferentes daquelas dos textos de autoria do arquiteto brasileiro. Particularmente, a
obra de George Kubler sobre a América pré-colombiana e espanhola foi instrumental na compreensão do olhar de historiadores
estrangeiros.
O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e a historiografia da arquitetura colonial brasileira
A década de 1930 foi marcada pelas estratégias do Estado brasileiro, sob o comando de Getúlio Vargas, de construção de uma
identidade nacional. O nacionalismo configurou-se como uma política de Estado e a política cultural e educacional passou a ser
função do governo federal, sendo parte de uma política mais ampla de modernização econômica, política e cultural do país. Após a
revolução de 1930, uma nova elite de “bases urbanas” atuou sob a orientação de uma ideologia nacionalista, autoritária e
modernizadora. A identidade nacional seria concretizada por meio de um projeto de unidade nacional - para se alcançar esse
objetivo a atribuição de valores simbólicos a bens e objetos materiais tornou-se um instrumento para a formação dessa
identidade. Dentro desse contexto foi criado o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), hoje denominado
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). O SPHAN, nas décadas de 1930 e 1940, foi responsável pela
“invenção” do “patrimônio nacional” a partir da atribuição de valores a bens e objetos materiais, contribuindo para a formação de
elos de identidade que unificam membros constituintes de uma nação.

Lucio Costa

Imagem 1

Imagens 2 e 3: Igreja de São Francisco de Assis, 1766;
Igreja de São Francisco, 1945, Niemeyer
Procura pela síntese entre tradição e modernidade
Fonte: FALBEL, A. “ESPAÇO E INTERAÇÕES NA HISTORIOGRAFIA DA
ARQUITETURA MODERNA BRASILEIRA", in Revista PÓS - Programa de PósGraduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade da Universidade de
São Paulo, n. 29, junho, 2011

Lucio Costa (Imagem 1) nasceu na França em 1902 e até
1916 viveu na Europa devido ao trabalho de seu pai
engenheiro-naval. Logo que retornaram ao Brasil, Costa
foi matriculado na Escola Nacional de Belas Artes
(ENBA), onde se formou como arquiteto em 1924. Dois
anos antes, Lucio Costa entrou em contato com a
arquitetura colonial brasileira em viagem a Diamantina,
Minas Gerais, em 1922. Na década de 1930, foi nomeado
pelo Estado como diretor da ENBA, sendo incumbido de
reorganizar o ensino nessa escola: uma adequação do
ensino da escola de forma a seguir o movimento
modernista. A partir de 1937 tornou-se membro do
SPHAN. O arquiteto modernista fez parte do processo de
consolidação da arquitetura moderna no Brasil. No
entanto, seu papel não se restringiu apenas à profissão
de arquiteto. Seus escritos sobre a arquitetura brasileira
- do período colonial ao século XX – foram fundamentais
como elementos delineadores para os estudos e a
compreensão da evolução e das características da
arquitetura realizada no país (Imagens 2 e 3). Neste
aspecto Costa é visto como fundador da historiografia
arquitetônica brasileira, tendo iniciado sua
documentação sobre a arquitetura nacional na década
de 1930. A leitura de seus textos é imprescindível para o
entendimento da historiografia da arquitetura e do
urbanismo no Brasil.

Seu interesse pela arquitetura e manifestações artísticas da
América Latina se manifestou enquanto estudante. No
período de 1936 a 1938, a Universidade de Yale não possuía
um departamento de história da arte, sendo assim, o
historiador norte-americano (Imagem 8) também estudou no
Institute of Fine Arts em Nova York, onde teve professores
europeus e norte-americanos. Ocorriam transformações do
ensino da história da arte nos Estados Unidos com a influência
de professores estrangeiros e a formação intelectual de
Kubler inseriu-se num contexto de ampliação do campo dos
estudos de história da arte. Sua tese de doutorado, The
Religious Architecture of New Mexico, de 1940, teve como
tema as igrejas do período colonial da região do Novo México
e seus estudos futuros voltaram-se para arte e arquitetura das
civilizações pré-colombianas da Mesoamérica e dos Andes;
ele também realizou pesquisas sobre as tradições artísticas da
arte eclesiástica nos primeiros períodos da colonização
européia no continente americano. O historiador foi
professor de história da arte de 1938 a 1983 na mesma
instituição em que se formou e seus trabalhos sobre arte e
arquitetura buscaram uma relação entre história e
antropologia da arte (Imagem 9).
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Imagem 8: George Kubler
Imagem 9:Arquitectura Mexicana Del Siglo VXI, publicado
em 1948.
Fonte: FALBEL, A. “ESPAÇO E INTERAÇÕES NA HISTORIOGRAFIA
DA ARQUITETURA MODERNA BRASILEIRA", in Revista PÓS Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da
Universidade da Universidade de São Paulo, n. 29, junho, 2011

ANÁLISES
A contribuição de intelectuais estrangeiros: Robert Chester Smith e John B. Bury
Historiadores de diferentes nacionalidades receberam o apoio direto do SPHAN para elaboração de suas pesquisas quando estas
estiveram relacionadas à arquitetura e às manifestações artísticas nacionais. Este órgão do Estado apoiou pesquisadores
estrangeiros por meio de sua documentação e viagens a diferentes regiões do país. Smith e Bury receberam tal suporte.
Os diálogos entre Lucio Costa, Robert Chester Smith e John Bury
A aproximação entre Costa, Smith e Bury é evidenciada por meio de seus textos e de correspondências trocadas entre intelectuais
do período (Imagens 10, 11 e 12). Lucio Costa encontra-se como referência bibliográfica em artigos do norte-americano Smith e do
inglês Bury. No entanto, estes autores estrangeiros não foram citados em textos de Lucio Costa sobre arquitetura colonial no
Brasil..
Documentação que comprova os contatos mantidos entre Lucio Costa, Robert Chester Smith e John Bury

Robert Chester Smith
O historiador da arte norte-americano Robert C. Smith(Imagem 4) estudou na Universidade de Harvard na década de 1930 e foi
professor na Universidade da Pensilvânia de 1947 a 1975. Seus estudos sobre o barroco de Portugal (Imagem 5) e do Brasil foram
iniciados em 1936, ano em que defendeu sua tese de doutorado sobre João Frederico Ludovice, na instituição acadêmica em que
se formou. Smith abordou diversos temas em seus estudos brasileiros, sendo o autor estrangeiro que mais escreveu sobre
assuntos relacionados à arte colonial brasileira. Dos historiadores estudados nesta pesquisa, Smith mostrou uma aproximação
maior com o Brasil por meio do SPHAN. Seus escritos e documentação encontrada nos acervos visitados evidenciam uma
constante busca por informações sobre arquitetura e arte no Brasil colonial.

Imagem 4: Robert Chester Smith em 1936, no final de sua
graduação na Universidade de Harvard. Fonte: Biblioteca de
Arte da Fundação Calouste Gulbenkian.
Imagem 5: Imagem do interior da Igreja de Nossa Senhora
dos Cardais em Lisboa. Fotografia do livro “A Arte Barroca de
Portugal e do Brasil”. Fonte: Arquivo Central do IPHAN

Imagem 10
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Imagem 12
Imagem 10: Bilhete datado de 31 de agosto de 1954, de Rodrigo Melo Franco de Andrade a L. Costa se refere a Robert Chester Smith.
Imagem 11: Anotações de Lucio Costa sobre o texto “Congonhas do Campo”. Documento sem data.
Imagem 12: Aerograma de Serafim Leite parabeniza Lucio Costa por seu nome ter sido citado no texto "A arquitetura jesuítica no
Brasil", de John Bury, publicado pela revista "The Month" em dezembro de 1950.
Fonte das imagens: Arquivo Central do IPHAN.

METODOLOGIA

A pesquisa utilizou como fontes primárias os textos dos historiadores estudados com suporte nos documentos históricos de
diferentes acervos: Arquivo Central do IPHAN, Fundação Casa de Rui Barbosa, ambos no Rio de Janeiro, e na Biblioteca de Arte
da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa. Foram realizadas duas entrevistas com a historiadora da arte Lygia Martins Costa,
quem trabalhou com Lucio Costa no IPHAN.

CONCLUSÕES
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John B. Bury
Entre 1935 e 1938, o inglês John Bernard Bury (Imagem 6) estudou história
moderna na Universidade de Oxford e o barroco brasileiro lhe interessou
como assunto para uma tese de doutorado a partir do contato com o texto
“Spanish Baroque Art” de Sacharel Sitwell, em 1934 - sendo esta a primeira
vez que tomou conhecimento sobre Antônio Francisco Lisboa. Após a
Segunda Guerra Mundial, Bury viajou pelo Brasil e visitou cidades históricas
como Congonhas do Campo, Sabará e Ouro Preto. Na Inglaterra, palestrou
sobre a arte e a arquitetura do barroco mineiro e português em diferentes
instituições como as Universidades de Oxford e Cambridge. De acordo com
Myriam Andrade Ribeiro de Oliveira, o único contato do público brasileiro
com o trabalho deste historiador ocorreu, em 1948, por meio de dois artigos
sobre Aleijadinho publicados no Boletim Shell. Os textos (Imagem 7) de Bury
mostraram um rompimento de barreiras territoriais por meio de
comparações entre expressões artísticas e arquitetônicas barrocas do
Brasil, de Portugal, da América Latina e dos territórios portugueses na Ásia.
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Imagem 7
Imagem 6: John B. Bury em Ouro Preto em 1991.
Imagem 7: O artigo “O Aleijadinho” foi publicado
originalmente em The Cornhill Magazine, n. 979,
Summer, 1949. Fonte: BURY, J. Arquitetura e Arte no
Brasil Colonial. Brasília, IPHAN / Monumenta, 2006.

As abordagens historiográficas sobre arquitetura, urbanismo e arte de Robert Chester Smith, John Bury e George Kubler
Identificamos diferentes abordagens sobre a arquitetura, o urbanismo e as demais expressões artísticas no Brasil, em Portugal e
na América Latina. Estes historiadores atuaram a partir de uma perspectiva comparativa e assim estabeleceram diálogos entre o
passado e o presente, enquanto o olhar de Lucio Costa mostrou-se predominantemente descritivo.
Uma análise comparativa sobre os estudos da arquitetura colonial brasileira a partir das perspectivas de Lucio Costa, Robert
Chester Smith, John Bury e George Kubler
Ao contrário de Lucio Costa, quem estava comprometido com a criação de uma identidade nacional, as elaborações de caráter
supra-nacional de Smith, Bury e Kubler podem ser entendidas como um olhar mais universalista sobre a arquitetura e suas
expressões afins. Nesse sentido, os escritos tanto de Costa como de seus contemporâneos estrangeiros podem ser entendidos
como o resultado de conjunturas culturais específicas.
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