
DO UNIVERSALISMO MODERNO AO REGIONALISMO PÓS-CRÍTICO 

 

Devido à falta de proporcionalidade entre as aspirações e a abrangência do estilo 

conhecido como Movimento Moderno é que se fez a aproximação social da 

arquitetura ao quotidiano na tentativa de reduzir tamanho distanciamento com a 

introdução dos valores regionais e as tradições locais ao invés da aplicação das formas 

anônimas de um estilo internacional que se apresentava cada vez mais vazio no 

aprimoramento de seus significados, sem poder ignorar o fato de que forma e função 

social estavam intimamente ligados uma a outra. 

Ao se concretizar um edifício ou até mesmo uma cidade, ficava aparente todos os seus 

vínculos com a localidade. 

Citando Niemayer: ¨Quem sabe sempre fomos regionalistas apesar de modernos¨, 

atesta-se o que a visão global interpretava daquilo que sempre marcou com acentuada 

particularidade os traços da arquitetura nacional. 

Embora a arquitetura moderna em sua origem fosse utópica nas reformas, em um 

processo capitalista preza-se a modernização e o progresso tecnológico e para que isso 

ocorra deve se levar a uma racionalização crescente da vida até chegar ao ponto onde 

poderia-se vislumbrar a liderança como um todo (da arquitetura). 

Dizer apenas que arquitetura moderna é uma causa que virou estilo, significa ignorar 

sua origem confinando-a como mera aparência estética de suas formas em um mundo 

ideal. 

Pode-se afirmar, apesar da visão utópica e social de sua origem, que o movimento 

moderno se esgotou por culpa própria em não realizar o seu programa por estrita 

fidelidade ao principio de racionalização absoluta expondo a sua dimensão ideológica 

congênita. 

Isso só vem demonstrar o grande distanciamento que a nova arquitetura estava do 

idealismo socialista ou universalista, que sonhava com a emancipação humana, mas 

que evidenciava o fracasso utópico no aumento das desigualdades. 

Entre outras características, a arquitetura rompeu com o paradigmas do mundo ao seu 

redor, dando lhe forma, superando o discurso da funcionalidade social que estava 

inchado de ideologia. 
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