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ESTILO INTERNACIONAL

Denominado, pelo conjunto de práticas 

arquitectónicas dum grupo de arquitectos, 

Le Corbusier, Mies van der Rohe, Philip 

Johnson, Eero Saarinen e Frank Lloyd 

Wright, que se estabeleceram tanto na 

Europa como nos Estados Unidos, após a 

Segunda Guerra Mundial até ao início dos 

anos 60
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ESTILO INTERNACIONAL

Esta denominação surge do Congresso 

Internacional de Arquitectura Moderna, 

CIAM, que se realizou em 1928, polarizou-

se após a 2ª Guerra Mundial, pelo trabalho 

destes arquitectos e com a publicação da 

Revista STYLE, que editam Johnson e 

Hitchcock.
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OBJECTIVOS UNIVERSAIS

Objectivo: criar uns princípios com 

validade universal, inspirados no 

racionalismo do início do século e 

inspirados nas ideias lançadas pela 

Bauhaus. Opondo-se a outras escolas e 

ideias vinculadas nas vanguardas pictóricas 

ou em totalitarismos ideológicos, surge o 

estilo internacional que cresce em adeptos, 

convertendo-se em 1º plano norte-

americano, liderando desta forma a arte.

4



PRINCÍPIOS UNIVERSAIS

1º: Importância não só do edifício por si, 

mas numa perspectiva urbanística. O 

Urbanismo, desenho e organização das 

cidades converte-se num fim em si mesmo, 

numa ciência;

2º: A estrutura do edifício segue os 

princípios racionais – pilares e vigas de 

betão armado, vistos como parte integrante 

do edifício; A parede deixa de ser suporte 

estrutural do edifício;
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3º: Ferro e vidro elemento dominador da 

estrutura exterior. Pilares à vista. Betão 

material nobre, sem disfarces, converte-se 

em elemento decorativo;

4º: Formas geométricas puras e simples –

cubo, rectângulo, quadrado, cilindro. 

Domina a linha recta nas formas exteriores;
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5º: Planta livre – sem paredes divisórias, 

espaços livres e diáfanos (em continuidade). 

É aceite qualquer forma e estrutura interna. 

Procura real da habitualidade “racional”;

6º: Negação da tradição arquitectónica local 

e histórica. “Brutalismo arquitectónico”, 

desprezo pelos valores humanos e sociais 

na construção do edifício;

7º: Seguidores do “Menos é Mais” de 

Sullivan. Pureza e sobriedade, formas 

simples. Funcionalismo.
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LE CORBUSIER 

http://www.greatbuildings.com/buildings/Notre_Dame_du_Haut.html

PRINCIPAIS OBRAS:

VILLE SAVOYE, em POISSY;

UNIDADE HABITACIONAL em MARSELHA; 

RONCHAMP;
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http://www.greatbuildings.com/buildings/Notre_Dame_du_Haut.html


VILLE SAVOYE 

http://www.greatbuildings.com/buildings/Notre_Dame_du_Haut.html
p.93 rampas, escadas em caracol, unindo os 3 
pisos por critérios de funcionalidades

R/C - quartos do pessoal, pilotis e garagem;

1º- … sala que se abre para o terraço/jardim;  
2º- coberto arredondado com terraço solarium. 
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http://www.greatbuildings.com/buildings/Notre_Dame_du_Haut.html
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UNIDADE HABITACIONAL 

MARSELHA 1947/53
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Auto-suficiente 337 fogos, com 

creche, ginásio, piscina na 

cobertura em parte tapada.

A meia altura, um hotel, um 

restaurante e uma rua

comercial 



CAPELA Nª SENHORA DO ALTO 

ROMCHAMP 1950/54

http://www.greatbuildings.com/buildings/Notre_Dame_
du_Haut.html

12

http://www.greatbuildings.com/buildings/Notre_Dame_du_Haut.html
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Mies van der Rohe 1886/1969
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Director da BAUHAUS período de Berlim;

Trabalhou com Peter Beherens, formado na 

Werkbund alemã;
Mies racionalista e estrutaralista;

Técnica avançada - aço, mármores, vidros, 

depuração formal e estética, continuidade 

de espaços. MENOS É MAIS.

WEISSENHFF bairro habitacional, 1927;

PAVILHÃO EXPO Barcelona 1929;

TUGENDHAT, 1930 Brno p.88



MIES professor Instituto 

Técnico de ILLINOIS 1938/1958
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Contribuiu para o desenvolvimento do 

ESTILO INTERNACIONAL

SEAGRAM NY 1956/69;

Técnica avançada - aço, vidro e bronze



Philip Johnson

http://philipjohnsonglasshouse.org/
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http://philipjohnsonglasshouse.org/


Eero Saarinen

• Aeroporto de DULLES WASHINGTON

TWA terminal KENNEDY 
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http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=Eero+Saarinen&source=images&cd=&cad=rja&docid=lNRpK-P0giedLM&tbnid=-97jhq75-RxOvM:&ved=&url=http%3A%2F%2Fniclasa.blogspot.com%2F2009_04_01_archive.html&ei=PtJrUcS9BsSM7QbEg4H4BQ&bvm=bv.45175338,d.ZGU&psig=AFQjCNFrdV1R4mBYMGD8_OBMSrC6Ygxy4g&ust=1366107070294884


Eero Saarinem

CAPELA MIT

MASSACHUSETTS
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//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/MIT_Chapel%2C_Cambridge%2C_Massachusetts_-_interior.JPG
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Frank Lloyd WRIGHT

ORGANICISMO

Reacção ao racionalismo funcionalista, 
procurou via + humana e sensível, com 
preocupações pela envolvente, respeitando o 
LUGAR, tradições locais a nível dos materiais 
e das técnicas construtivas;

Respeitam problemas ambientais estéticos e 
ecológicos.

DIVISÃO CONTÍNUA & COERENTE DO 
VOLUME com integração das formas umas 
nas outras, num sistema VIVO. (p.95)
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Museu GUGGENHEIM 1959 NY

https://plus.google.com/101486748924941902225/photos?hl=pt-PT

https://plus.google.com/101486748924941902225/photos?hl=pt-PT


WRIGHT
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