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1. Empresas, profissionais e políticas americanas no Rio de Janeiro 
 
Engana-se quem pensa que discutir a Exposição do Centenário da Independência do Brasil interessava 
apenas aos brasileiros, quando de sua abertura oficial, em 7 de setembro de 1922. Pelas palavras de 
Mitchell Carroll, articulista da revista americana Art and Archaeology, pode-se chegar a outra conclusão: 
 
A Exposição do Centenário do nosso maior vizinho no Novo Mundo, inaugurada em 7 de setembro de 
1922, e que irá até o início de agosto deste ano [1923] é um evento de grande interesse para todas as 
pessoas progressistas das Américas, uma vez que, sem dúvida, significa para o Brasil, o que a nossa 
própria Centennial Exposition, ocorrida na Filadélfia, em 1876, significou para nós—o início de um 
período não só de desenvolvimento industrial, mas também de interesse acelerado nas artes como 
expressão concreta dos ideais da nação. (83, tradução minha ) 
 
A Exposição do Centenário foi pensada pelo governo brasileiro como a principal forma de celebração da 
Independência do país, evento levado a termo em 7 de setembro de 1822, pelas mãos do então 
Príncipe-Regente, Dom Pedro de Alcântara, depois conhecido como Dom Pedro I. A priori, a Exposição 
teria apenas caráter nacional, como o decreto-lei n. 4175, de 11 de novembro de 1920 expunha (Kessel, 
Entre o pastiche 98).[1] Mas, com a proximidade da data a ser celebrada e com a incerteza de que o 
evento sairia do papel, por conta do receio de comprometimento das contas públicas, como externava o 
então prefeito do Rio de Janeiro Milcíades de Sá Freire, incumbido pela Mostra, o Presidente da 
República, Epitácio Pessoa, o substituiu pelo engenheiro Carlos Sampaio,[2] que acumulou o cargo de 
Prefeito e o de Superintendente Geral da Exposição Comemorativa do Centenário. Sampaio, sendo 
prefeito da cidade escolhida como sede da Exposição e seu responsável maior, decidiu transformar o 
evento em vitrine de sua dupla administração. Sendo assim, em 19 de novembro de 1920, em discurso 
proferido no Paço Municipal, expressou que a melhor maneira de celebrar o Centenário da 
Independência seria realizando, na então capital federal, obras de saneamento, de instrução, de 
assistência e de embelezamento que seriam “completadas com uma exposição internacional . . . para 
mostrar ao estrangeiro, que ainda não nos conhece, de quanto somos capazes” (Sampaio 3). 
Esta afirmação de Carlos Sampaio deve ser entendida com uma profundidade um pouco maior do que, 
talvez, a de um prefeito sul-americano desejoso de expor sua vaidade de administrador. É, exatamente 
nesta perspectiva que se apresenta este artigo, que explora as relações político-culturais do Brasil com 
os Estados Unidos, mostrando que a Política da Boa Vizinhança, assim denominada após 1933 (Tota 
28),[3] foi gestada ao longo de pelo menos cinco décadas precedentes, por meio da ação de acordos 



diplomáticos, mas, incontestavelmente, através da cultura, sendo um de seus principais veículos a 
arquitetura. Dessa maneira, convém mostrar que a Exposição do Centenário da Independência do Brasil 
para além do caráter nacionalista que tem sido evocado na produção historiográfica, teve, também, um 
dado pan-americanista, sobretudo pelo papel destacado dado aos Estados Unidos. Assim, o que 
queremos discutir mais a fundo neste texto é a participação dos Estados Unidos nessa Exposição 
Internacional comemorativa da Independência do Brasil, e as representações que apresentou por meio 
de seu pavilhão e dos textos que foram veiculados em periódicos americanos, bem como as referências 
que de lá foram trazidas para se incorporarem não apenas à organização da Exposição do Centenário, 
mas ao escopo do próprio neocolonial. 
 
Neste sentido, convém enfatizar que um dos principais atores sociais para esta aproximação entre as 
duas nações foi Carlos Sampaio. Notar que Carlos Sampaio almejava internacionalizar as visões sobre o 
Rio de Janeiro e sobre o Brasil encontra raízes antigas, explicadas por conta de sua própria trajetória 
profissional. Educado no país, na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, reduto positivista, Carlos Sampaio 
sempre esteve atrelado a atividades de infraestrutura urbana, como arrasamento de morros, abertura 
de vias, construção de aterros, concessão de linhas telefônicas, etc, defendendo, em suma, as 
transformações radicais do espaço construído. Em muitas de suas ações profissionais, Sampaio 
representou grupos internacionais, sobretudo britânicos e americanos, com os quais adquiriu 
respeitabilidade e vultosos recursos financeiros. Dentre as empresas com as quais manteve contato 
podemos listar a empresa inglesa C.H. Walker Company, escolhida, em 1903, para a execução das novas 
obras do Porto do Rio de Janeiro; a americana Val de Travers Asphalt Co., incumbida de pavimentar a 
Avenida Central aberta por Francisco Pereira Passos, entre 1903 e 1905; e a empresa anglo-canadense 
The São Paulo Tramway Light and Power Co. Limited, criada visando a eletrificação da cidade de São 
Paulo, em 1898, mas que atuava, também, no Rio de Janeiro, no ramo dos transportes urbanos. 
 
A vinculação de Carlos Sampaio a empresas e profissionais estrangeiros foi grande durante toda a sua 
vida. Ele foi, inclusive, associado ao magnata americano Percival Farquhar, que possuía, no Brasil, 
negócios na área de transportes férreos, criação de gado, mineração e iluminação pública. Durante toda 
a década de 1910, Sampaio desenvolveu atividades com trustes internacionais, inclusive, viajando com 
frequência ao exterior, e, no Brasil, recebendo os estrangeiros.[4] 
 
No momento em que assumiu o comando da Exposição Internacional do Centenário da Independência 
do Brasil, Sampaio não apenas reverteu o caráter nacionalista que a Mostra teria, como promoveu 
radicais formulações na área que a abrigaria: a região do antigo porto da cidade, no sopé do histórico 
Morro do Castelo, uma das áreas de fundação da cidade do Rio de Janeiro. O Morro, que era envolto em 
uma lenda de tesouros enterrados pelos padres jesuítas, no século XVIII (Kessel, Tesouros), há anos 
vinha sendo alvo de uma polêmica: sua derrubada ou preservação. Os que o defendiam eram poucos e 
vistos como zelosos de uma área sem atrativos e qualificações históricas. Os que lutavam por sua 
destruição eram autoidentificados como “progressistas” e “higiênicos.” Contudo, tendo se transformado 
em local de habitações pobres, mas com importantes marcos arquitetônicos, o Morro do Castelo, pouco 
a pouco, passou a ser considerado antagônico ao status de desenvolvimento que a capital do Brasil 
precisava demonstrar. Sampaio, experiente em desmonte de morros na cidade, ao assumir a prefeitura, 



conseguiu destruir o promontório em apenas 10 meses, já que transferiu a atividade das mãos da 
empresa brasileira Soares & Cia. para a americana Kennedy & Co. 
Com a demolição do Morro do Castelo, uma esplanada surgiu, podendo dar origem a uma longa via, 
denominada Avenida das Nações. Esta avenida tornou-se o ponto de entrada mais imponente da 
Exposição, e ao longo dela foram locados treze pavilhões dos países estrangeiros que aceitaram 
participar do evento, a saber: França, Grã-Bretanha, Estados Unidos, Argentina, Noruega, Portugal, 
Itália, México, Japão, Bélgica, Suécia, Tchecoslováquia e Dinamarca. Os espaços nacionais, por outro 
lado, ficaram locados em edifícios já existentes, como o antigo Arsenal da Marinha—A Casa do Trem—
que foi remodelado pelo escritório de arquitetura de Archimedes Memória & Francisque Cuchet. O país 
também teve representações no antigo Mercado da cidade, e em diversos outros pavilhões provisórios, 
especialmente projetados para a ocasião. 
 
Sampaio sempre frisou que foi por sua ação que não apenas a Exposição do Centenário se tornou 
“Internacional,” como, também, salientou o fato de que foi por sua “ação pessoal” que se permitiram 
radicais transformações no sítio que a abrigaria, tornando-a vitrine e espelho do país aos estrangeiros e 
aos brasileiros. Com este conceito permeando a Exposição, Sampaio conseguiu fazer com que todas as 
edificações a serem criadas/ reformuladas, fossem entregues a arquitetos, profissionais que estavam em 
pleno processo de organização no Brasil, e que lutavam pela regulamentação da carreira por meio de 
órgãos próprios, recém-criados, como a Sociedade Central de Arquitetos e o Instituto Central de 
Arquitetos.[5] 
 
 
2. Um Momento de Ruptura 
 
Naquele momento, o Brasil ainda não dispunha de uma legislação nacional que atribuísse as 
responsabilidades profissionais aos que atuavam no setor da construção civil. Era comum, portanto, que 
mestres de obras e pedreiros projetassem e construíssem sem a presença de um arquiteto ou de um 
engenheiro. Sampaio abriu um concurso público nacional para que apenas os arquitetos atuantes no 
país apresentassem projetos para os edifícios da Exposição.[6] Os escolhidos constituíram uma equipe 
que foi liderada pelo arquiteto e professor da Escola Nacional de Belas Artes, Adolpho Morales de los 
Rios. No mesmo sentido, Sampaio garantiu o direito a cada delegação estrangeira de escolher o local de 
seu próprio pavilhão, bem como de apresentar o projeto que melhor o identificasse plasticamente. 
 
Frequentemente se aponta que a força do nacionalismo cultivado no país naqueles anos de celebração 
da independência fez com que a arquitetura neocolonial assumisse preponderância como forma, no 
evento. Outras interpretações, contudo, são também facilmente pinçadas em nossa historiografia, 
como, por exemplo, a ação do médico e patrocinador artístico José Marianno Filho, vinculado aos altos 
círculos profissionais do Rio de Janeiro e defensor da “arquitetura brasileira” (Marianno Filho 22). Sabe-
se que das catorze construções riscadas pelos arquitetos nacionais, seis eram visivelmente neocoloniais 
e, outras quatro, misturavam referências barrocas com traços do ecletismo (Kessel Entre o pastiche 
102). Vinculadas ao neocolonial estavam a Porta Monumental da Avenida Beira-Mar, projetada por 
Morales de los Rios; o Pavilhão da Viação e Agricultura, da lavra de Adolpho Morales de los Rios Filho; o 
Pavilhão das Pequenas Indústrias, de Nestor de Figueiredo e Celestino San Juan; o Pavilhão de Caça e 



Pesca, projetado por Armando de Oliveira; a Porta Monumental Norte, de Edgard Vianna e Mario Fertin 
e o Palácio das Grandes Indústrias, de Archimedes Memória e Francisque Cuchet (102). 
Mas por que a arquitetura neocolonial acabou por ser celebrada como “estilo nacional” na Exposição 
Internacional do Centenário? Porque estava em franco desenvolvimento no país um movimento de 
produção arquitetônica cujas matrizes estavam na antiga condição colonial das diversas repúblicas 
americanas, consideradas, via de regra, como detentoras da “essência primária” dos países do 
continente americano. A expressão neocolonial, embora contemporânea dos mentores e artífices dessa 
forma de arquitetura, desagradava-lhes profundamente, pois defendiam que o nome adequado à 
manifestação que propugnavam era “arquitetura tradicional brasileira.” A negação da expressão 
“neocolonial” foi uma das maneiras mais enfáticas encontradas para combater a ideia de que a 
arquitetura voltada à “formação da genuína manifestação artística do Brasil” era vinculada à seara de 
estilos praticados desde as últimas décadas do século XIX, dentro do escopo do ecletismo. Esta rejeição 
deve ser entendida pelo ideário desses homens, que viam a arquitetura tradicional brasileira como a 
recuperadora de um elo perdido na cadeia da essência construtiva brasileira. José Marianno Filho, por 
exemplo, defendia a tese de que a proliferação de estilos provenientes de outros países, durante o 
século XIX, se não destruiu, esmaeceu a plena demonstração da expressão da “raça brasileira.” Cria ele, 
ainda, que a recondução da arquitetura brasileira ao seu “devido lugar,” se processaria apenas por meio 
desse movimento, que era uma espécie de campanha recuperadora da forma e da sensibilidade estética 
do Brasil Colônia, nos “tempos modernos” (Atique, Arquitetando 271). 
 
Era, então, por conta de ver no neocolonial a projeção daquilo que o Brasil deveria ser, enquanto Nação 
Moderna, que José Marianno e o grupo de arquitetos a ele ligados, os quais, todos estavam envolvidos 
com a execução da Exposição Internacional do Centenário, adotaram nos edifícios erigidos na área 
resultante do desmonte do Morro do Castelo, o neocolonial. 
 
Apesar de poder soar como supostamente anti-internacional e anacrônico, o movimento defendido por 
José Marianno Filho era, de fato, o reflexo brasileiro de um processo verificado em todos os países do 
continente americano, com exceção do Canadá. Apoiados em discursos localistas, cada país das 
Américas onde o “estilo tradicional” floresceu não pretendia simplesmente transportar do passado para 
o presente os mesmos programas e técnicas construtivas encontrados anteriormente. O que este 
“movimento pan-americanista” postulava era a necessidade de atualização das imagens e das 
proporções arquitetônicas verificadas na época colonial, em face dos avanços tecnológicos na área da 
construção civil e nos modos de vida. 
 
Este debate sobre uma proposta de arte e de arquitetura tradicionais para o Brasil é apontado como 
tendo sido iniciado pelo engenheiro português Ricardo Severo,[7] por meio de uma conferência 
proferida na Sociedade de Cultura Artística de São Paulo, em 20 de julho de 1914, de nome “A Arte 
Tradicional no Brasil: a Casa e o Templo.” Nesta conferência Ricardo Severo expôs a necessidade de que 
o Brasil recuperasse sua trajetória arquitetônica interrompida com a eclosão do ecletismo. Afirmava que 
a ação a ser tomada era a de reinterpretar e de revalorizar a arquitetura de origem portuguesa, 
realizada por lusitanos, no país, durante o período colonial. Como pontuou Ricardo Marques de 
Azevedo, “em resumo, o que Ricardo Severo afirmava era que a cultura autóctone que existia em terras 
brasileiras, por sua insipiência e primitivismo, não tinha a força suficiente para fundamentar uma arte de 



caráter nacional” (Azevedo 294). Está colocada aqui, então, a primeira demonstração de que a 
arquitetura neocolonial pensada por Severo não era recuperadora da arquitetura do Brasil Colônia, mas, 
sim, de sua ascendência portuguesa. Era neocolonial, pelo que se depreende de seus escritos, na 
concepção política deste termo: a de restabelecer uma dialética entre metrópole lusa e colônia 
brasileira, neste caso, no campo arquitetônico. 
 
Embora José Marianno e Ricardo Severo enxergassem a arquitetura neocolonial por pontos de vista 
diversos, ambos eram a favor de que escolas, edifícios públicos, residências e demais edificações 
nacionais passassem a ser vazadas seguindo esta forma arquitetônica.[8] 
Como explanado, o neocolonial deve ser enxergado como uma manifestação pan-americana de 
arquitetura, e esta afirmação encontra respaldo quando, por exemplo, vemos que países estrangeiros 
que tomaram assento no evento brasileiro também apresentaram seus pavilhões em estilos próximos 
ao neocolonial praticado no Brasil. O México, por exemplo, mandou construir um pavilhão em estilo 
colonial espanhol, com profusa decoração sobre paredes vermelhas. Até mesmo Portugal, erigiu seu 
pavilhão das Grandes Indústrias, seguindo o estilo praticado durante o reinado de Dom João IV, no 
século XVIII, recebendo os serviços do português Ricardo Severo na fase final da obra. 
 
Mas nada desponta como tão enfático nesta leitura do que o discurso imagético do pavilhão dos Estados 
Unidos. 
 
3. Em busca das Referências Americanas 
 

 
Fig. 1 Aspecto externo do Pavilhão dos Estados Unidos na Exposição Internacional do Centenário. Fonte: 
The American Architect and the Architectural Review, Aug, 1922 
 



Os Estados Unidos não só aceitaram o convite para participar do evento, como fizeram com que sua 
participação pudesse ser notada pelos brasileiros. Tendo recebido de Carlos Sampaio e da Comissão 
Arquitetônica da Exposição do Centenário a possibilidade de escolher a área que ocuparia para a 
construção de seu Pavilhão, escolheu a mais próxima do portão monumental de acesso à Exposição. 
Esta localização parece ter sido estrategicamente escolhida, uma vez que ela estava ao lado do Palácio 
Monroe, edificação que originalmente foi construída pelo Governo Brasileiro para a Feira Internacional 
de Saint Louis, em 1904. O antigo pavilhão brasileiro, projetado pelo engenheiro brasileiro Antonio 
Marcelino de Souza Aguiar, havia sido desmontado após o término daquela Feira, e reconstruído no final 
da Avenida Central, para servir de sede do Senado do Brasil. Durante a Conferência Pan-Americana, 
realizada em 1906, ele foi inaugurado por Elihu Root, e foi rebatizado de Palácio Monroe, em clara 
homenagem ao estadista americano James Monroe. Erigir uma edificação ao lado do Palácio Monroe 
simbolizava a construção de uma atitude de “boa vizinhança,” política que, apesar de não-nomeada 
ainda, já estava em franco processo de construção tanto pelo Brasil, quanto pelos Estados Unidos 
àquela época.[9] 
 
Mas as relações amigas entre as duas nações não se restringiram às apontadas. Formalmente, o 
Pavilhão dos Estados Unidos apresentava-se “semelhante ao neocolonial do Brasil” (A Exposição 25). 
Segundo Jane C. Loeffler, o Pavilhão dos Estados Unidos foi pensado para se tornar, ao término da 
Mostra, o edifício-sede da Embaixada Americana no país (Loeffler 17). O arquiteto responsável pelo 
projeto foi Frank Lucius Packard, de Columbus, Ohio, pessoalmente escolhido pelo presidente 
americano Warren Gamaliel Harding, de quem Packard era conterrâneo.[10] Analisando a carreira de 
Packard, pudemos perceber que em nenhum outro edifício por ele projetado houve o emprego de 
referências à arquitetura colonial ibérica, o que comprova nossa interpretação de que para ampliar o 
contato com o país, os Estados Unidos propositadamente construíram um edifício que acenava 
positivamente à discussão que se processava nos círculos intelectuais brasileiros acerca da arquitetura 
neocolonial. 
Em artigo publicado na revista “The American Architect and the Architectural Review,” em 1922, foi 
possível recuperar os pressupostos empregados no projeto, por Frank Packard: 
 
O edifício do Governo dos Estados Unidos, no Rio de Janeiro é projetado visando a harmonização do 
estilo Colonial Português com o modo brasileiro de arquitetura. A construção é de granito, com paredes, 
escadas e pisos em concreto armado, finalizadas em ladrilhos e mármore. O telhado será executado com 
telhas cerâmicas coloridas [faiança]. As paredes conformam um pátio, onde existem uma fonte e um 
jardim tropical. Um amplo corredor, ou galeria, com aberturas em arco, circunda o pátio, em três lados 
e, na quarta face, existe uma escadaria que interliga os demais andares. As paredes do pátio, corredores 
e a escada principal serão acabadas com uma pedra porosa amarelada, com cornijas, frisos e ladrilhos 
das paredes na mesma cor com tons mais intensos, dando ao interior um marcante e agradável efeito 
decorativo, enfatizando, distintivamente, o espírito Latino-Americano. (“United States Government 
Building,” tradução minha) 
 
De fato, a primeira grande tentativa de trazer uma suposta essência construtiva e formal de fundo 
ibérico, ou “latino-americano” a uma edificação não se deu no Brasil, mas, sim, em Washington D.C., 
com o projeto do Pan American Union Building, projetado por Paul Philippe Cret e Albert Kelsey, para a 



Pan American Union, hoje, Organização dos Estados Americanos, em 1907. Esta edificação, fruto de 
concurso, foi produzida pelos referidos arquitetos, atuantes na Filadélfia, tentando fazer com que o 
edifício de escritórios pudesse, externamente, parecer-se com uma “maison française,”[11] mas, 
internamente, trouxesse a revelação de uma casa hispânica, com pátio central coroado por fonte e 
ornamentos indigenistas, coletados por Albert Kelsey em expedição ao México, em 1906. Em linhas 
gerais, os arquitetos intentavam realizar uma “síntese plástica dos povos” que colonizaram a América. 
 
Este projeto de Cret e Kelsey tornou-se amplamente conhecido nos Estados Unidos, especialmente pelo 
uso do espaço pela Pan American Union, que também era chamada de “Casa das Américas” e promovia 
sistemáticas reuniões entre as Repúblicas Americanas e publicava boletins de caráter pan-americano, 
trazendo fotografias de sua sede. Além disso, segundo Elizabeth Grossman, o projeto em tela se 
difundiu pelos Estados Unidos pelo fato de muitas publicações americanas terem enfocado o edifício, o 
que nos leva a crer que Packard tenha se valido do modo de composição de Cret e Kelsey para o seu 
projeto de Embaixada. Sendo Packard participante do American Institute of Architects—AIA—local 
privilegiado dos debates arquitetônicos nos Estados Unidos, torna-se bem plausível o conhecimento do 
projeto e a busca por referências neste edifício para o projeto do pavilhão americano, no Rio. 
 
No projeto de Cret e Kelsey, o acesso principal se dá por uma arcada de três arcos plenos, dispostos bem 
ao centro do volume retangular. A escala do projeto é monumental sem ser desproporcional. Na 
proposta de Packard acontece o mesmo, já que a face da edificação voltada para a Avenida das Nações, 
que era a entrada principal do edifício, também é conformada por um conjunto de três arcos plenos em 
pedra, solução que se tornou de uso comum na arquitetura brasileira apenas após a introdução da 
Arquitetura Neoclássica, no século XIX. Entretanto, o telhado do projeto de Packard é muito 
assemelhado aos das “casas grandes” de fazenda do período colonial do Brasil, com pouca inclinação e 
com largos beirais. Pode-se dizer, em linhas gerais, que o projeto de Packard é, externamente, uma 
edificação vazada segundo os ditames compositivos Beaux Arts, enquanto, internamente, assemelha-se 
a uma típica casa hispânica com pátio central, já que este tipo de solução de planta pouco foi explorada 
nos edifícios do período colonial brasileiro. Em resumo, pode-se dizer que o pavilhão dos Estados 
Unidos, desenhado por Packard, inscreve-se numa linhagem iniciada com o Projeto de Paul Cret e Albert 
Kelsey, quase duas décadas antes. 



 
Fig 2. O pátio do Pavilhão Americano no Rio de Janeiro. Fonte: The American Architect and the 
Architectural Review, Aug, 1922. 
 
No mesmo número de Art and Archaeology em que Mitchell Carrol escreveu acerca da Exposição do 
Centenário da Independência do Brasil, o arquiteto John Pollock Curtis publicou, a pedido dos editores 
dessa revista, um artigo intitulado “Architecture of the Brazil Centennial Exposition.” Este autor, nascido 
em 28 de julho de 1888, em Nova Orleans, Louisiania, havia se formado pela School of Architecture da 
University of Pennsylvania, em 1909. Pela data de sua graduação sabemos que Curtis foi aluno de Paul 
Philippe Cret. A chegada de Cret, em 1903, à Penn, estava inscrita numa tendência de sofisticação dos 
métodos de ensino das academias norte-americanas de arte e arquitetura, que saíram em busca de 



alunos egressos de escolas seguidoras do modelo Beaux-Arts, na França. John P. Curtis foi estudante de 
destaque na instituição, como atestam a medalha de bronze, conquistada numa competição estudantil 
promovida pela Penn, e a sua participação na seleta Architectural Society, da qual foi tesoureiro e editor 
do “Architectural School Year Book” (Atique, Aquitetando 226). Após alguns anos de trabalho nos 
Estados Unidos, John P. Curtis e um colega de Universidade, William Preston, imigraram para o Brasil, 
onde trabalharam como arquitetos por, pelo menos, duas décadas. Sabe-se inclusive, que em 1921, 
ambos tomaram parte na fundação do Instituto Central de Arquitetos do Rio de Janeiro, assumindo, 
cadeira junto ao conselho administrativo da entidade.[12] 
 
O artigo escrito por Curtis, e publicado na revista estadunidense, é importante para o entendimento de 
como os americanos viram a Exposição do Centenário da Independência do Brasil. Para Curtis, “a 
Exposição provou ser uma celebração da abertura de uma nova era—uma oferta do Brasil como lócus 
do progresso em um futuro próximo” (96). Em sua interpretação, “os pavilhões [tinham] características 
arquitetônicas das nações que representavam.” Com esta colocação, Curtis passa a mostrar em que 
medida as nações expressavam suas características por meio de seus pavilhões. Para ele, o pavilhão 
francês era “uma réplica do Petit Trianon de Versalhes, datado de 1766,” e acrescenta a informação de 
que o mesmo “foi doado para a Academia Brasileira de Letras.” Já com relação ao pavilhão britânico, 
exprimiu ser “notável por conta da marcante característica da cor usada em sua ornamentação,” 
vermelho e azul. Mas, por fim, acaba se contradizendo ao declarar que o pavilhão americano, que 
serviria como “Embaixada Americana após a Exposição” era “uma estrutura notável de dois andares 
com um pátio central” inspirada na arquitetura colonial do Brasil (Curtis 87-98). 
 
Esta colocação de Curtis revela como, diligentemente, os Estados Unidos procuravam se aproximar 
politicamente das demais nações americanas. Até a constituição oitocentista do “mito da costa oeste,” o 
qual já estava bem consolidado na década de 1920, os Estados Unidos não consideravam a arquitetura 
hispânica como uma das formadoras da pluralidade arquitetônica do país. Entretanto, como apontou 
Mike Davis, com o “mito das missões,” esta nação ampliou não apenas as “suas” formas arquitetônicas, 
mas também seu território, e procurou atestar “parentesco” e “proximidade” entre a terra de Tio Sam e 
as demais nações americanas. Neste sentido, era muito propícia a existência de arquiteturas de fundo 
ibérico nos Estados Unidos, pois isso simbolizava um repertório comum, pan-americano. 
Comentando sobre a presença maciça de arquitetura neocolonial na Exposição Curtis apresentou uma 
versão muito próxima da defendida por José Marianno Filho para tal: 
 
Como se esperava, a exposição despertou interesse nacional, e a conversa e o entusiasmo se voltaram 
para as coisas nacionais—para encontrar algo que daria um caráter nacional para os edifícios. A 
independência remonta aos tempos coloniais, era natural que o ‘Colonial Português’ fosse exibido na 
Exposição de arquitetura. Antigos desenhos, gravuras e fotografias foram diligentemente procurados e 
estudados para viabilizar este propósito. (Curtis 101, tradução minha) 
 
Algumas comparações entre feiras americanas e a Exposição do Centenário do Brasil foram feitas por 
Curtis, em especial sobre a iluminação do evento. Curtis informou que o esquema geral utilizado no 
Brasil foi o mesmo utilizado durante a exposição Panama-Pacific, realizada em 1915. A empresa 
responsável por estes dois eventos foi a General Electric, que já estava atuando no país, desde 1919. 



 
Torna-se importante mostrar, então, que as relações existentes entre o esquema montado por Carlos 
Sampaio para a mostra brasileira, de certa forma já havia sido aplicado nos Estados Unidos, poucos anos 
antes. É relevante citar, por exemplo, a similaridade da Exposição do Centenário, com a Panama-Pacific 
Exposition, ocorrida em San Diego, Califórnia, em 1915, cujo objetivo era celebrar a abertura do Canal 
do Panamá. O plano desta exposição ficou a cargo de Bertram Grovesnor Goodhue, arquiteto formado 
em Paris, pela École de Beaux-Arts. Apesar de ter trabalhado, até então, na costa leste dos Estados 
Unidos, ele foi escolhido para traçar as diretrizes de implantação e de arquitetura da feira por conta de 
uma publicação, de sua lavra, sobre a arquitetura colonial mexicana.[13] Pesou, também, além da 
publicação, o fato de ele ter realizado o edifício da companhia de trem do Canal do Panamá. Este 
edifício ferroviário empregava referências arquitetônicas como arcadas e portadas barrocas, como 
assegura Francisco Ramírez Potes (23). Com relação à Exposição de San Diego, Goodhue determinou que 
todos os edifícios fossem erigidos e ornamentados com referências estéticas do período colonial 
hispânico, constituindo o que ele denominou “Spanish Colonial Style” (Ramírez Potes, Gutiérrez Paz e 
Uribe Arboleda 24). A empreitada foi muito bem recebida pela imprensa, pelos arquitetos e pela 
sociedade, e acabou se tornando um pressuposto formal para a elaboração de edifícios das repúblicas 
americanas em eventos de porte semelhante, como, inequivocamente, também no Brasil. 
 
Não podemos nos furtar de dizer que sendo Adolpho Morales de los Rios o arquiteto-chefe da Comissão 
de Arquitetos da Exposição do Centenário do Rio de Janeiro, é muito provável que ele tenha adotado 
conscientemente a mesma imagem empregada nos pavilhões de Goodhue, em 1915. Dizemos isso 
porque este arquiteto era ligado ao universo estadunidense, desde o século XIX. Ainda em 1897, em seu 
concurso de catedrático para a cadeira de estereotomia na Escola Nacional de Belas Artes, los Rios 
explicitou a necessidade de se adotar o modelo de ensino superior da Stanford University, nos Estados 
Unidos.[14] Nos primeiros anos do século XX, escreveu artigo intitulado “The Rebirth of the Rio de 
Janeiro,” para a revista “The American Architect and Building News,”[15] no qual discutiu as obras de 
Francisco Pereira Passos, no Rio de Janeiro.[16] Morales de los Rios era peça-chave no contato dos 
arquitetos brasileiros com o mundo americano, a ponto de um artigo inteiro da revista “Arts and 
Archaeology” ter sido dedicado ao seu trabalho frente ao Pavilhão de Diversões da Exposição de 1922 
(Naylor 115). 
 
4. As Repercussões da Exposição do Centenário para a Arquitetura Neocolonial 
 
Pudemos fazer, até o momento, algumas referências ao olhar americano sobre a Exposição 
Internacional do Centenário do Brasil, antes, durante e depois de instalada. Podemos, neste momento, 
tecer maiores considerações sobre a participação americana na Exposição brasileira. O aceite do convite 
para tomar parte nas comemorações estava inscrito numa política de convívio e estreitamento de laços, 
iniciada no século XIX, especialmente quando aquele país celebrou sua Centennial na Filadélfia, em 
1876, e dela tomou parte Dom Pedro II. A busca por um relacionamento mais próximo garantiria aos 
Estados Unidos a possibilidade de obter concessões em serviços urbanos, em expandir seu mercado 
consumidor de produtos industrializados, mas, também, de alavancar sua aceitação perante o 
continente, algo que durante todo o século XIX foi visto das mais variadas maneiras, desde um rechaço 
total até uma intensa celebração.[17] 



 
Em nossa interpretação, a presença dos Estados Unidos na Exposição do Centenário, como a própria 
destinação dada ao edifício que erigiram após o término da Mostra, tinha o caráter de ampliar, 
efetivamente, sua presença no país. A arquitetura escolhida, divulgada como recuperadora da tradição 
colonial implantada por Portugal em sua antiga colônia, mas, como visto, vazada dentro do esquema 
sincrético de Paul Cret e Albert Kelsey, também ajudava na tarefa de mostrar que os americanos, 
supostamente, compreendiam o Brasil e dele queriam participar. 
 
Por outro lado, pode-se dizer que havia, por parte de alguns intelectuais brasileiros, sobretudo daqueles 
vinculados ao campo arquitetônico, como, por exemplo, José Marianno Filho, certo temor pela 
conjugação de elementos exógenos à arquitetura do Brasil, a qual havia sido praticada na montagem da 
Exposição do Centenário. Em artigo contemporâneo à mostra, Marianno Filho escreveu que Francisque 
Cuchet e Archimedes Memória, ao reformarem a Casa do Trem 
 
Levantaram tímpanos mesquinhamente perfilados, compuseram bow-windows inglesas à guisa de 
elementos decorativos (quer dizer que o Senhor Cuchet ignorava que nós possuíamos lindos balcões 
almofadados, aliás, comuns à toda América Latina), forjaram-se grades com escudos de renascimento 
espanhol, cometeram-se barbarismos e enxertos, na ânsia de embelezar um estilo cuja beleza está 
apenas na sua simplicidade. (q.v. Kessel, Entre o pastiche 123) 
 
O texto acima revela que José Marianno Filho tinha conhecimento do que acontecia em “toda a América 
Latina,” mas temia que ocorresse uma “sedução” por parte dos artífices da arte tradicional brasileira 
pelos elementos e pela estrutura espacial daquelas arquiteturas, muitas delas, mostradas na Exposição 
do Centenário. Esta declaração de José Marianno Filho revela, ainda, que a consagração da arquitetura 
neocolonial na Exposição permitiu com que se percebesse que a propalada nacionalidade portuguesa na 
arquitetura não era vista como algo exclusivamente brasileiro, já que Portugal, México e até mesmo os 
Estados Unidos construíram pavilhões com um repertório formal muito semelhante. 
 
Voltando às repercussões da Exposição do Centenário, convém mostrar que após o evento, aberto à 
visitação entre setembro de 1922 e setembro de 1923, José Marianno Filho tomou a iniciativa de enviar 
arquitetos recém-formados para visitar aquelas que eram consideradas as maiores expressões da 
genuína arte brasileira: as cidades mineiras. Assim, Lucio Costa, Nestor Egydeo de Figueiredo e Nereo 
Sampaio foram mandados a Diamantina, São João Del Rey, Ouro Preto e Tiradentes, com o objetivo de 
analisar, sob vários aspectos, a arquitetura ali existente, e documentá-la para a propagação dos motivos 
a serem empregados pelos arquitetos e engenheiros nacionais na produção do “Estilo Brasileiro.” 
Podemos dizer que havia, nesta iniciativa de José Marianno Filho, certo temor pela conjugação de 
elementos exógenos à arquitetura do Brasil, levando o movimento a se enfraquecer e a passar a ser 
visto como um dos possíveis “neos” dos catálogos estilísticos que almejava ver suplantados. Sua atitude, 
num primeiro momento, era provocar uma proliferação dessa arquitetura entre todos os estratos 
sociais, de forma que a cidade fosse se renovando até ser vazada, integralmente, dentro das linhas da 
arquitetura vinculada ao passado. Entretanto, com o correr dos anos, José Marianno Filho foi fazendo 
concessões e adequações para garantir a permanência do estilo de forma adequada, evitando, assim, o 
surgimento de arranha-céus neocoloniais, por exemplo. É, neste sentido, que devem ser entendidas as 



proposições de seus concursos, de “sofá brasileiro,” “portão brasileiro,” “mobiliário D. João V para sala 
de estar,” dentre alguns outros (Kessel, Entre o pastiche 123). 
 
Esta campanha de José Marianno Filho demonstra o extremado zelo que ele nutria por sua “causa 
arquitetônica.” Neste sentido, convém mostrar que o combate à fusão de formas exóticas ao arcabouço 
brasileiro tinha o seu porquê. Em 1925, o convite para a participação na feira que comemoraria os 150 
anos da Declaração da Independência dos Estados Unidos, a ocorrer na Filadélfia, fez com que os 
arquitetos, sobretudo os do Rio de Janeiro, recorressem à fusão de referências do colonial luso-
brasileiro com o hispano-americano, para a concepção dos espaços e das ornamentações dos pavilhões 
apresentados ao concurso de escolha do pavilhão oficial do Brasil, na mesma linhagem iniciada por Paul 
Cret e Albert Kelsey e seguida por Frank Packard, em 1922. O Arquiteto brasileiro Paulo Santos foi 
taxativo ao dizer que quem deflagrou esta atitude foi Edgard Vianna, educado na Penn, e adepto das 
“formas coloniais” pelo viés norte-americano (Santos 94). Havia, na visão de Marianno Filho, um fator 
palpável para o possível desvirtuamento de sua proposta nacionalista: o contato com os Estados Unidos 
e com sua indústria editorial que, já nos anos 1920, invadia o país com inúmeras revistas, álbuns e 
propagandas acerca do que o brasileiro daqueles anos chamava de “bangalô californiano” (Naslavsky 
74). 
 
5. Considerações Finais 
 
A Exposição do Centenário da Independência do Brasil foi um momento rico para a história da 
Arquitetura e da própria Cidade, no país. Foi um momento em que operações técnicas puderam ser 
aplicadas, em nome da Modernidade e que o relacionamento com os países do mundo, e, 
principalmente do continente americano puderam ser estreitados, visando interesses econômicos, 
políticos e também artísticos. Insistentemente apontada na historiografia brasileira como uma 
“exposição eclética,” sem que se fizessem maiores explicações ao que se pretendia ao rotulá-la assim, 
apenas nos últimos anos ela tem recebido maiores atenções. Este artigo tenta colaborar com este 
processo de revisão, adicionando à leitura que tenta se firmar, de que ela foi a principal manifestação da 
arquitetura neocolonial brasileira, a contribuição e o interesse dos Estados Unidos no certame, 
mostrando que muito embora a expressão política da Boa Vizinhança só viesse a ser usada em 1933, 
pela primeira vez, os objetivos da mesma já se faziam notar desde o século XIX e foram, de uma maneira 
inegável, colocados pelo Pavilhão dos Estados Unidos erigido no Brasil, em 1922. 
 
Jeffrey Cody aponta que a americanização é um mosaico montado com peças similares e provenientes 
do mesmo lugar, mas com resultados diferentes em cada país (XIV). Esta metáfora é muito adequada 
para a compreensão da presença dos Estados Unidos na Exposição do Centenário da Independência do 
Brasil. Ela nos permite afirmar da pertinência do entendimento de um relacionamento pan-americano. 
Embora a situação econômica dos países americanos fosse diferente, e as origens sociais e culturais, 
também, um dado que se poderia chamar como relativo à “cultura material” promoveu uma inegável e 
importante aproximação entre essas nações: a necessidade de soluções para problemas similares. A 
ocupação do continente americano esbarrou em superações semelhantes, quer ela ocorresse na porção 
setentrional, na central ou na sulista. 
 



No caso da “americanização” do próprio continente americano, algumas considerações se fazem 
necessárias, em particular. Se dentro do contexto americano o Brasil foi visto como um “ente estranho” 
durante parte do século XIX, o processo de “americanização,” sobretudo aquele transcorrido no campo 
da arquitetura e do urbanismo, aproximou o país das demais nações americanas e, em especial, dos 
Estados Unidos. A circulação de ideias, pessoas, produtos e imagens entre as três Américas permite 
atestar que não se pode pensar numa intromissão cultural de um país sobre outro, a não ser que os 
signos e os símbolos mostrados por um país satisfaçam aspirações de um outro povo. A recepção de 
ideários, produtos, formas, imagens e modelos operacionais no campo da casa e da cidade só puderam 
ser fixados, no Brasil, porque houve, em certo sentido, uma demanda da sociedade brasileira por eles, e, 
em contrapartida, um arguto olhar norte-americano para o oferecimento daquilo que poderia vir a ser 
consumido no país. Este olhar estadunidense foi estrategista—na medida em que pôde satisfazer 
demandas já existentes junto às classes urbanas nacionais—e sedutor—quando criou demandas para 
fazer presente o mundo americano. 
 
Em linhas gerais, este artigo procurou ajudar a redefinir a maneira como as relações do Brasil com os 
Estados Unidos, e do Brasil com os demais países americanos se deram, tomando como ponto focal o 
momento em que a pátria brasileira procurava se representar: a Exposição Internacional do Centenário, 
de 1922. 
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Legendas para as Imagens 
 
Figura 1: Aspecto externo do Pavilhão dos Estados Unidos na Exposição Internacional do Centenário. 
Fonte: The American Architect and the Architectural Review, Aug, 1922. 
 
Figura 2: O pátio do Pavilhão Americano no Rio de Janeiro. Fonte: The American Architect and the 
Architectural Review, Aug, 1922. 
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do Castelo, no Rio de Janeiro, e o conseguinte estabelecimento de aterros, a abertura de vias, a 
construção de um monumento que lembrasse a Independência do Brasil e a construção de um edifício 
apropriado à Exposição Permanente. 
 
[2] Carlos César de Oliveira Sampaio nasceu em 13 de setembro de 1861, no Rio de Janeiro. Graduou-se 
Engenheiro-Geógrafo, Engenheiro Civil e Bacharel em Ciências Físicas e Matemáticas pela Escola 
Politécnica do Rio de Janeiro, em 1878. 
 
[3] A “Política da Boa Vizinhança” remonta a 1928, quando Herbert Hoover, durante sua viagem a alguns 
países da América Latina, usou a expressão “good neighbor.” Como informa Tota, foi num discurso em 
Amapala, Honduras, que o então presidente dos Estados Unidos cunhou o termo, demarcando o 
princípio de sua política externa para a América Latina, e dando a sugestão para o nome da política que 
Roosevelt praticaria, a partir de 1933. 
 



[4] A trajetória profissional de Carlos Sampaio foi estudada por Carlos Kessel em seu livro A vitrine e o 
espelho: o Rio de Janeiro de Carlos Sampaio. 
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presença romana já havia se constituído, naquela porção da Europa, uma civilização que teria legado os 
traços constitutivos da raça portuguesa a partir da Pré-História. Sabe-se que, em 1908, Severo estava de 
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