
 

Programação Projeto #BibliotecaIndica Campus Niterói 

28/06 a 04/07 
 

Confira as sugestões da Biblioteca Prof. Gilmar Luiz Novaes do campus Niterói dessa semana 
no #BibliotecaIndica! 

 
No dia 01 de Julho comemora-se o Dia Mundial da Arquitetura. A data foi escolhida para 

lembrar a fundação da UIA (União Internacional de Arquitetos) que aconteceu em 1º de julho de 
1949. A palavra arquitetura é originária do grego “arché”, que significa "primeiro" ou "principal", 
combinado com o termo “tékton”, que significa "construção".  

Esta é a arte de projetar e edificar ambientes, que serão habitados pelo ser humano, ou 
seja, trata da organização do espaço e de seus elementos. A arquitetura está presente em nossa 
vida, pois a casa onde moramos foi pensada, planejada e executada por um arquiteto. Também 
as cidades e as infraestruturas de qualquer porte foram criadas por este profissional. O formato 
das construções revela o momento histórico de um povo, o material empregado revela a 
disponibilidade dos recursos disponíveis.  

A fim de chamar atenção para grandes talentos da arquitetura foi criado em 1979 o Prêmio 
Pritzker de Arquitetura. Anualmente, um profissional da área é escolhido e o Brasil já recebeu o 
troféu em 1988 com Oscar Niemeyer e Paulo Mendes da Rocha, em 2006. 

 

Oscar Niemeyer e o Museu de Arte Contemporânea  
 

Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer 
Soares Filho, nasceu no Rio de Janeiro no 
dia 15 de dezembro de 1907. Ele foi 
um dos maiores arquitetos brasileiro, 
considerado uma das principais figuras no 
desenvolvimento da arquitetura 
moderna.   Niemeyer foi mais conhecido 
pelos projetos de edifícios cívicos 
para Brasília. A UNESCO incluiu 
o conjunto da Pampulha, de Oscar 
Niemeyer, na lista de Patrimônio Mundial 
da Humanidade. Também criou o caminho 
Oscar Niemeyer, na orla da cidade 
de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. 

 
As belezas naturais da Baía de Guanabara e o 
traço artístico de Oscar Niemeyer emolduram o 
passeio pela orla de Niterói (RJ). Uma das suas 
principais obras é o Museu de Arte 
Contemporânea, também conhecido como 
MAC, inaugurado em 1996 para acolher a 
Colecão João Sattamini, um dos principais 
acervos de arte contemporânea do Brasil. 
Localizado sobre o Mirante da Boa Viagem, o 
museu, com sua fachada futurística que lembra 
uma nave extraterrestre, possibilita que o 
visitante desfrute de uma vista panorâmica tanto 
para dentro do museu como para a bela 
paisagem de fora da orla de Niterói. 
 



O MAC projetou a cidade de Niterói para o mundo, se tornando um dos principais pontos 
turísticos do Rio de Janeiro e do Brasil e foi imediatamente adotado como símbolo da cidade e, 
rapidamente, considerado uma das maravilhas arquitetônicas do mundo.  
 
Conheça mais sobre a história do MAC nesse vídeo e no site oficial do museu. 
 
 

Lina Bo Bardi e o Museu de Arte de São Paulo 
 

Nascida no dia  05 de dezembro de 1914, Lina Bo 
Bardi foi uma das poucas mulheres integrantes do 
seleto clube dos maiores arquitetos brasileiros e 
uma das arquitetas de maior importância e 
expressividade na arquitetura brasileira do século 
XX. Ela estudou arquitetura na Faculdade de 
Arquitetura da Universidade de Roma e, logo após 
se graduar, mudou-se para Milão, sendo editora da 
Revista Quiaderni di Domus.  
Anos depois, morando no Rio de Janeiro, Lina 
expandiu suas influências e consolidou sua 
importância no cenário da arquitetura moderna a 
partir do momento que se muda para São Paulo, por 
conta de um convite feito ao seu marido Pietro para 
fundar e dirigir o Museu de Arte de São Paulo Assis 
Chateaubriand - MASP.  
Lina se destacou por compreender a cultura 
brasileira a partir de uma perspectiva antropológica, 
atenta sobretudo à convergência entre vanguarda 
estética e tradição popular.  
 

Em 1950 funda a revista Habitat, e em 1951 projeta sua própria residência, a icônica Casa de 
Vidro, no bairro Morumbi, em São Paulo, considerada uma das obras paradigmáticas do 
racionalismo artístico no Brasil.  

Em 1957 começou a construir a nova 
sede do MASP, na Avenida Paulista, 
obra emblemática que apresenta um 
vão de 70 metros sobre uma praça 
pública - um local ocupado pelas mais 
diversas manifestações populares até 
os dias de hoje. Hoje a coleção do 
MASP reúne mais de 11 mil obras, 
incluindo pinturas, esculturas, objetos, 
fotografias, vídeos e vestuário de 
diversos períodos, abrangendo a 
produção europeia, africana, asiática e 
das Américas. 
 
 
 

Gostou de saber mais sobre Lina Bo Bardi e o MASP? Então aproveite para conhecer o interior 
do museu e um pouco do seu acervo acessando o tour virtual no MASP. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QNHDqLDY9oE
http://culturaniteroi.com.br/macniteroi/
https://www.archdaily.com.br/br/01-59480/classicos-da-arquitetura-masp-lina-bo-bardi
https://www.archdaily.com.br/br/01-59480/classicos-da-arquitetura-masp-lina-bo-bardi
http://www.archdaily.com.br/br/01-59480/classicos-da-arquitetura-masp-lina-bo-bardi/
http://www.archdaily.com.br/br/01-59480/classicos-da-arquitetura-masp-lina-bo-bardi/
https://masp.org.br/acervo/explore


Le Corbusier e a Arquitetura Moderna 
 

  

Entre os arquitetos mais famosos, o suíço Charles-Edouard Jeanneret-Gris destaca-se como 
pioneiro do movimento modernista. É considerado, juntamente com Frank Lloyd Wright, Alvar 
Aalto, Mies van der Rohe e Oscar Niemeyer, um dos mais importantes arquitetos do século XX.  
Mais conhecido pelo pseudônimo Le Corbusier, o arquiteto deixou mais de 30 obras pelo mundo, 
além de importantes teorias e práticas avançadas que até hoje guiam obras e projetos de 
urbanismo e paisagismo. Ele desenvolveu os 5 pontos da arquitetura moderna de Le Corbusier: 
Planta livre, fachada livre, Janela em fita, Construção sobre pilotis e Terraço-jardim.  

Dentre suas obras mais conhecidas estão a Unité d’habitation (França), Secretariado de 
Chandigarh (Índia), Museu Nacional de Arte Ocidental (Japão) e Villa Savoye (França). A 
UNESCO incluiu 17 de suas obras, espalhadas em 7 países, na lista de Patrimônio Mundial da 
Humanidade. A nomeação ajudará a proteger e preservar os edifícios para as futuras gerações. 

O seu último prédio projetado leva o seu nome e está localizado na Suíça. Sua estrutura é 
inteiramente feita de aço e vidro e colorido com cores primárias.  
Quer saber mais??? Então assista o tour guiado pelo pavilhão! 
 
Confira mais dicas acessando as redes sociais da Biblioteca do Campus Niterói!  

Instagram @bibliotecacp2niteroi  

Facebook @bpgln  

Twitter @bibliocp2nit 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Frank_Lloyd_Wright
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alvar_Aalto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alvar_Aalto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mies_van_der_Rohe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oscar_Niemeyer
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
http://www.archdaily.com.br/br/783522/classicos-da-arquitetura-unidade-de-habitacao-le-corbusier
http://www.archdaily.com.br/br/01-74349/classicos-da-arquitetura-secretariado-de-chandigarh-le-corbusier
http://www.archdaily.com.br/br/01-74349/classicos-da-arquitetura-secretariado-de-chandigarh-le-corbusier
https://www.youtube.com/watch?v=wSLAhK0V0rw
https://www.instagram.com/bibliotecacp2niteroi/
https://www.facebook.com/bpgln
https://twitter.com/bibliocp2nit

