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Introdução 

 O ambiente norte-americano foi bastante 

propício às novidades trazidas com a 

industrialização, embora o país, mesmo após         

a Guerra da Independência (1775/83), ter se 

mantido culturalmente  vinculado à Europa. 
 

 Na passagem do século XIX para o XX, os EUA 

prepararam o campo para o MODERNISMO 

através do pioneirismo da chamada Escola                  

de Chicago e do Beaufiful City Movement. 



 Desde sua ocupação, iniciada no 

século XVII, os primeiros colonos 

esforçaram-se em reproduzir 

sistemas convencionais de 

construção européia, como a 

cantaria de pedra e a alvenaria 

de tijolos, sendo a 

CARPINTARIA (madeira) aquele 

que se tornou mais viável. 

New 

England 



 A CARPINTARIA, baseada no 

repertório clássico inglês, foi 

adaptada às condições climáticas 

do local, marcadas por invernos 

rigorosos e verões quentes (formas 

compactas, chaminés com lareiras, 

telhados de águas, etc.). 
 

 A madeira, assim, consistiu                     

no sistema de construção 

predominante na arquitetura 

residencial do século XVII ao XIX, 

preterida pela alvenaria em obras 

de valor administrativo e simbólico. Massachusetts State House 
(1790/98, Boston MA) 

Charles Bulfinch (1763-1844) 

 

 

Typical Colonial House 
(Séc. XVII- XVIII, Boston MA) 



 Denomina-se Balloon Frame a técnica construtiva 
norte-americana em carpintaria, constituída basicamente 

de uma estrutura externa coberta com tábuas 
horizontais e  internamente com revestimentos leves, 
deixando-se uma câmara de ar e pequenas aberturas.  

Balloon Frame 

System 



 Depois de sua emancipação 

política, os EUA adotaram o 

NEOCLASSICISMO como 

estilo oficial, o qual perdurou até 

aproximadamente 1840, sendo 

Thomas Jefferson (1743-

1826), o terceiro presidente, 

quem melhor representou a 

duplicidade arquitetônico-

política da tradição americana, 

que procurava conciliar a 

retícula colonial (ideal 

democrático) e o neoclássico 

(soberania e dignidade).  

Monticello (1769, Charlottesville VI) 

Thomas Jefferson 
(1743-1826) 



 Foi Jefferson quem projetou sua 

própria residência, Monticello 

(1769, Charlottesville VI) em 

estilo neoclássico, além de 

outras obras similares.  
 

 Além dele, destacaram-se como 

outros grandes arquitetos 

neoclássicos do país: James 

Hoban (1762-1831), Charles 

Bulfinch (1763-1844) e 

Benjamin Latrobe (1764-1820). 

James Hoban (1762-1831) 
The White House (1792, Washington DC) 

U.S. Capitol (1793/1829, Washington DC) 
William  Thornton (1759-1828, B. Latrobe  
(1764-1820) e C. Bulfinch (1763-1844) 



 Na segunda metade do século 

XIX, as correntes neogóticas e, 

finalmente, ecléticas passaram 

a predominar no país. 
 

  A mais importante contribuição 

americana ao modernismo 

ocorreu somente depois de 

1870, através da herança 

racionalista deixada pela 

experiência ocorrida em 

CHICAGO, no Illinois, a qual 

manteve um acentuado caráter 

unitário e funcionalista. 

 

Smithsonian Castle Museum 
(1847/55, Washington DC) 

 

St. Patrick 
Cathedral 

(1858/79, New York) 
 

James Renwick Jr. (1818-95) 



 Denominou-se ESCOLA DE CHICAGO o conjunto                      

de protagonistas que participaram desse processo de 

reconstrução, tratando-se de um esforço de renovação 

caracterizado por uma série de tentativas isoladas e 

inspiradas pela tradição eclética, mas que foram 

pioneiras na busca da forma pura.  

Chicago’s 

Post-Great Fire 



River intersection 

N-S Boulevard Chicago 
Avenue 

Plan of 
Chicago 
(1906/09) 



Beautiful City Movement 

 Durante todo o século XIX, tanto o Park 

Movement como o White City Movement                  

foram decisivos para a afirmação da arquitetura 

da paisagem norte-americana e seu processo 

moderno de planejamento.  
 

 Ambas experiências conduziram ao conjunto                 

de ações de embelezamento das cidades que 

caracterizaram o BEAUTIFUL CITY 

MOVEMENT, que ocorreu nas primeiras 

décadas do século XX e teve Chicago como 

maior centro de difusão. 

 



 Este movimento, como 
ideologia e atividade, encontrou 
sua máxima interpretação nas 

exigências pacificadoras e 
estabilizadoras do presidente 
Theodore Roosevelt (1858-
1919), florescendo durante 
cerca de 15 anos, em parte 

porque as cidades nos EUA –   
especialmente seus centros 

cívicos e sedes do governo do 
Estado – ainda não estavam 

totalmente construídas. 

Theodore Roosevelt 
(1858-1919) 
26º Presidente dos EUA (1901/09) 



 Tendo como seu principal 

teórico Charles M. Robinson 

(1869-1920), consistiu em 

uma metodologia classicista, 

que visava dotar a cidade                 

de um caráter cerimonial e 

simbólico, retomando o 

vocabulário monumental e 

perspectivo. Seus livros 

fundamentais foram: 

The fair of spectacle: Chicago’s World Columbian Exposition (1893) 

The improvement of towns and cities (1901) 

Modern civic art: the city made beautiful (1903) 

City planning (1916) 

Columbian World Fair 
(1893, Chicago IL) 



 Mesmo que superficialmente, o 

MOVIMENTO DA CIDADE BELA 

antecipou muitas das preocupações 

urbanísticas modernas, tais como: 
 

 o tamanho e a forma das ruas;  

 a dimensão, o caráter dos edifícios e 
sua localização na relação recíproca 
com os espaços públicos;  

 a disposição das zonas sem edificação 
(áreas verdes ou livres); 

 o tratamento destas com a eventual 
presença de ruas e com a distribuição 
dos objetos emergentes sobre elas. 

Daniel H. Burnham 
(1846-1912) &  
Edward H. Bennett 
(1874-1954) 
Chicago Civic Center (1909) 

 



 A completa remodelação do MALL  

de Washington DC, sob direção de 

Daniel H. Burnham (1846-1912), 

Charles F. McKim (1847-1909) e 

Frederick L. Olmsted Jr. (1870-

1957), pode ser considerada um dos 

maior exemplos da aplicação de seus 

princípios, que visavam a valorização 

cênica de edifícios monumentais.  

The Mall Renovation 
 – McMillan Plan 
(1901/02, Washington DC) 
 

Park Commission 
Burnham, McKim 
& Olmsted Jr. 

Washington Monument 



 Por decisão do Congresso,                  

a cidade foi construída no 

estuário do rio Potomac, de 

1800 a 1871, segundo o plano 

do francês Pierre Charles 

L’Enfant (1754-1825), 

elaborado em 1791; e batizada 

em homenagem a George 

Washington (1732-99),                      

o primeiro presidente dos EUA, 

entre 1789 e 1797, depois de 

comandar as forças das 13 

colônias na luta pela 

independência. 

George Washington (1732-99) 



 Fruto do programa ideológico 

jeffersoniano, Washington tem 

um traçado regular, em 

tabuleiro de xadrez cortado 

por diagonais, em que se 

criaram jardins e esplanadas, 

com influências do PARK  e 

do WHITE CITY MOVEMENT. 
 

 Incendiada em 1814, a cidade 

foi lentamente reconstruída                    

e  somente retornou a seu 

pleno desenvolvimento após     

a Guerra da Secessão 

(1861/65).  

McMillan Plan (1901/02) 



 Em 1878, Washington perdeu sua autonomia com a 

criação do Distrito de Columbia; e, a partir de 1901, seu 

mall (centro cívico) sofreu intervenções pelo McMILLAN 

PLAN (1901/10), proposto por Burnham, McKim & 

Olmsted Jr, segundo o BEAUTIFUL CITY MOVEMENT. 

McMillan Plan  
(1901/02) 

Park Commission 

The White House 
U.S. Capitol 

THE MALL 

Lincoln Memorial 

Washington Monument 

Jefferson Memorial 



1   Washington Monument 

2   National Museum of American History 

3   National Museum of Natural History 

4   National Sculpture Garden 

5   National Gallery of Art (West Building) 

6   National Gallery of Art (East Building) 

7   United States Capitol 

8   Capitol Reflecting Pool 

9   U.S. Botanic Garden 

10 Depto. of Health & Human Services 

11 National Air & Space Museum (NASA) 

12 Hirshhorn Museum 

13 Arts & Industries Building 

14 Smithsonian Castle Museum 

15 Free Gallery of Art 

16 Arthur M. Sackler Gallery 

17 National Museum of African Art 

The Mall (1901/10) 



 Os ideais estéticos do 

BEAUTIFUL CITY 

MOVEMENT 

influenciaram muitos 

arquitetos como, por 

exemplo, Herbert Baker 

(1862-1946), cujas idéias 

nacionalistas, ritualistas e 

imperialistas, refletiram-

se nos edifícios 

governamentais de 

Pretória, na África do Sul. 

Herbert Baker 
(1862-1946) 

Union Buildings 
(1892, Pretória, atual Tshwane, 

África do Sul) 

Pretoria  
Civic Center 



 Por sua vez, Edwin Lutyens (1862-1944), responsável 

pelas feições da nova capital da Índia, Nova Dehli, 

depois concluídas por Baker, distribuiu, dentro de 

reticulados hexagonais, casas segundo uma fórmula 

complicada de raça, profissão e status socioeconômico.  

Edwin Lutyens 
(1862-1944) 

City Plan 
(1912/20, Nova  

Dehli, Índia) 

Viceroy's Palace 
(1920/31, N. Delhi) 



 Outro exemplo foi a nova 

capital da Austrália, Canberra, 

proposta por Walter B. Griffin 

(1876-1937), norte-americano 

que ganhou um concurso em 

1911, juntamente com sua 

esposa Marion L. Mahoney 

(1871-1961). Embora ambos 

tenham tentado realizar seu 

projeto entre 1913 e 1920, 

devido a inúmeros problemas, 

acabaram desistindo. Canberra Propose  
(1913/20, Austrália) 
Walter B. Griffin (1876-1937) 

Griffin & Mahoney 



 Surpreendentemente, depois de 44 anos, o projeto de 

Griffin & Mahoney foi continuado, destacando-se sua 

grandiosidade, nobreza e elegância, sem perder o 

aspecto repousante (HALL, 2002). 

 
Griffin & Mahoney 

Plan (1913/20, 
Canberra, 
Austrália) 

 



 Apesar de não ter havido na 

Europa muitas chances para a 

aplicação de seus princípios, 

considera-se a reconstrução da 

Kingsway (1900/10) em Londres 

GB influenciada pelo 

BEAUTIFUL CITY MOVEMENT, 

assim como a arquitetura 

celebralista dos anos 30/40. 

Kingsway (1900/10, London UK) 



 No Brasil, seus rebatimentos 

deram-se, através das 

remodelações da então 

Capital federal, Rio de 

Janeiro (1902/06); além de 

São Paulo (1914/19) e, mais 

tarde, Recife, Porto Alegre e 

Curitiba, onde atuou o 

urbanista francês Alfred 

Agache (1875-1959), com 

influências diretas desse 

movimento. 

Alfred Agache (1875-1959) 
 

Plano do Rio de Janeiro RJ 
e Aterro do Flamengo (1928/30) 

Plano do Porto Alegre RS 

(1938/43) 



29/03/1693 
Fundação de Curitiba 
 

19/02/1811 
Criação da Comarca de 
Paranaguá e Curitiba da 
Capitania de São Paulo 
 

28/08/1853 
Criação da Província   
do Paraná com Capital 
em Curitiba 
 
 

19/12/1853 
Emancipação política 
do Estado do Paraná 
 

Cândido Ferreira de  
Abreu (1856-1919) foi o  
1º Prefeito da Capital c/a 
República entre 1892-94 

PRAÇA TIRADENTES 

PRAÇA 

19 DE DEZEMBRO 

CENTRO 

CÍVICO 

1894 

CRIAÇÃO DO EIXO 

CÂNDIDO DE ABREU 



Plano Agache (1943/44) 

Proposta p/o 
Centro Cívico 

de Curitiba PR FONTE: 

www.lolocornelsen.com.br 

Proposta de Zoneamento 
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