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RESUMO 

A paisagem urbana pode ser compreendida como um item de qualificação da cidade, um elemento dinâmico e 
simbólico que forma diversos espaços, tornando-se fundamental na atratividade turística e alterando de forma 
significativa a imagem e conceito da cidade; sobretudo em cidades que possuem atrativos expressivos, como o caso de 
Brasília. O presente trabalho busca analisar, a partir de uma revisão bibliográfica, as questões pertinentes à construção 
da paisagem urbana de Brasília, a partir da importância das obras arquitetônicas de Oscar Niemeyer. 

PALAVRAS-CHAVE:  Brasília, Paisagem Urbana, Oscar Niemeyer. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa abordou a história da arquitetura moderna brasileira, com enfoque nas 

obras do arquiteto Oscar Niemeyer na construção da paisagem urbana de Brasília. O problema da 

pesquisa indagou: Quais as influências que as obras arquitetônicas de Niemeyer exerceram na 

construção da paisagem de Brasília?  

A hipótese inicial pressupôs que apesar do projeto do Plano Piloto ser do Lúcio Costa, Oscar 

Niemeyer teve um papel fundamental na construção da capital, sendo responsável pela criação dos 

principais edifícios públicos da cidade, deixando sua marca por toda capital. 

 O estudo permitiu identificar as influências que tais obras exerceram e continuam a exercer 

na cidade, pois elas passaram a ser marca da capital brasileira, tornando-se conhecida mundialmente 

pela sua imagem arquitetônica. 

O trabalho se justifica pela importância do tema para o estudo da arquitetura brasileira, onde 

se busca maior conhecimento e aprofundamento sobre o assunto no meio acadêmico.  
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Compreende-se que Brasília foi a consagração definitiva da arquitetura moderna no Brasil, 

ficando conhecida mundialmente pelo exemplo do urbanismo modernista; porém, o objetivo é 

compreender a importância das obras arquitetônicas de Niemeyer na paisagem de Brasília e assim 

comprovar que Brasília não seria a mesma sem essa arquitetura. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO OU FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este capítulo aborda os assuntos pertinentes ao tema deste trabalho, onde será apresentado o 

contexto histórico do modernismo no Brasil, além da história do projeto e construção de Brasília, 

com o objetivo de fundamentar os conteúdos necessários para a análise sobre a influência das obras 

de Niemeyer na paisagem urbana da Cidade. 

2.1. CONTEXTO HISTÓRICO DO MODERNISMO NO BRASIL 

O movimento modernista, iniciado efetivamente no ano de 1922, impulsionou diversas 

mudanças no cenário cultural brasileiro, abrangendo variadas áreas. Foi resultado de influências 

externas, advindas da Europa, e influências internas concebidas pelas diretrizes políticas e 

econômicas da época. O acelerado andamento da industrialização em que o Brasil se encontrava, 

principalmente a cidade de São Paulo e as inovações culturais aderidas pelo Rio de janeiro, foram 

seus estímulos iniciais. O modelo externo se deu pelas vanguardas europeias. A autonomia de 

criação, a ruptura com o passadismo, a expressão da subjetividade e certo irracionalismo eram 

linhas dessas vanguardas que se difundiam em outros lugares (OLIVEIRA, 2012). 

Em cada região, o Modernismo atuou de uma maneira diferente, já que cada lugar 

vivenciava realidades distintas da cidade de São Paulo. Além disso, certos elementos ligados ao 

Modernismo Brasileiro não se encaixam tão facilmente como parecem. Um exemplo é a 

rompimento com as tradições passadas, uma das máximas do movimento. Embora tenha ganhado 

força em São Paulo, o Movimento Modernista foi absorvido em variadas regiões do Brasil, por 

onde se instalou e influenciou vários arquitetos brasileiros que ainda não haviam aderido essa nova 

fase. Mesmo com a audácia da Semana de Arte Moderna de 1922, dada como ponto de partida do 

Modernismo no Brasil, não foi estipulado um rompimento concreto com a tradição. Na procura de 

uma origem nacional, os modernistas se depararam com culturas diversas, impedindo o 

estabelecimento de apenas uma única origem (MOREIRA, 2011). 

Para Santos (2006), é importante abordar a trajetória do modernismo no Brasil em quatro 

conceitos. O primeiro é a construção, onde é citada a evolução do surgimento da arquitetura 
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moderna brasileira, referenciando as originalidades da “Escola Carioca”. O segundo conceito trata 

da realização do projeto do Ministério da Educação e Saúde – o MES, no Rio de Janeiro, tratando 

das influências da arquitetura de Le Corbusier junto à metodologia de elaboração de uma 

arquitetura moderna e brasileira. O terceiro conceito traz exemplos da arquitetura moderna 

elaborados entre 1940 e 1960, em determinadas capitais do Brasil, onde as obras executadas tiverem 

seus projetos pensados por profissionais graduados no Rio ou em São Paulo e por fim, o último 

conceito retrata generalidades da formação e elaboração do projeto de Brasília – com início no 

Concurso do Plano Diretor de 1957 – que reúne pensamentos sobre arquitetura e urbanismo, no 

período, de maneira específica. 

O Movimento Moderno conduz a tecnologia à arquitetura e urbanismo, desenvolvendo 

novos parâmetros na da forma de edifícios e cidades, buscando uma junção de arte, a 

funcionalidade e a técnica - o fruir, o usufruir e o construir – procurando sempre suprir todos os 

níveis sociais. Na segunda metade do Século XX os conceitos modernistas ficam escassos, já que as 

dificuldades encontradas pela sociedade pós-industrial não foram devidamente solucionados. O 

julgamento à arquitetura moderna se volta para as questões formais, que não mais se trata às 

demandas contemporâneas. A arquitetura presencia assim, um novo ecletismo, num impressionante 

jogo de aparências, o qual se manifesta através de diversas tendências. (MALARD, 2004). 

A cobertura plana, o ritmo modulado da estrutura, as paredes rasgadas em vidro, são 

características que traduzem o estilo renovador e transformador que se difundia no século XX, o 

modernismo. Malard (2004) cita ainda que, os arquitetos, fazendo uso de materiais, técnicas e 

requisitos de uso do seu tempo, aliando isso tudo à metodologia de composição também do seu 

tempo, possibilitavam a unificação a arquitetura com sua base material. O racionalismo veio se 

colocando como conceito imprescindível, juntamente com o funcionalismo nos projetos, sendo que 

as obras deste estilo retratavam como elementos comuns as formas geométricas definidas, sem 

ornamentos, a separação entre estrutura e vedação, o uso de pilotis com o intuito de liberar o espaço 

sob o edifício e integração da arquitetura com o entorno pelo paisagismo. 

 
2.2. HISTÓRICO SOBRE BRASÍLIA 
 

De acordo com Oliveira Neto (2014), no decorrer da história, é possível observar que nas 

mais afastadas regiões mundo, cidades começavam a aparecer ou até mesmo sumiam, graças à 

questões ligadas à economia, como rotas comerciais e o esforço pela conquista de locais favoráveis 
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para certo tipo de estabelecimento, levando em consideração condições naturais, que, beneficiavam 

o sustento e subsistência ou não em certo local. Na atualidade, percebe-se a eclosão de cidades 

planejadas, buscando segurança, expansão socioeconômica e o desenvolvimento político-cultural. 

Mesmo não sendo uma cidade originalmente comercial, mas sim administrativa, o planejamento da 

cidade de Brasília visou desde o início suprir a política nacionalista da época de Vargas, o antigo 

sonho do nacionalismo brasileiro estava para acontecer.  

Levando em consideração o período do Governo JK, entre o ano de 1956 a 1961, observa-se 

a conceituação do projeto elaborado para a cidade de Brasília quanto sua simbologia de poder e sua 

ligação com as ideias políticas da contemporaneidade, determinado com a ideologia nacional-

desenvolvimentista. Esta, por sua vez, teria se unificado ao estilo e ideias Modernistas, abordando a 

concepção da área urbana da nova capital, com o intuito de elaborar uma nova imagem de nação 

aliada, segundo o discurso oficial, à evolução e crescimento da economia através da 

industrialização, à interiorização dessa evolução e à interação do país no meio das maiores 

potências do mundo (PRADO, 2007). 

A elaboração da cidade de Brasília foi caracterizada por diversas ações e pensamentos que 

mediaram a imaginação de quem sonhava em vê-la construída. Alves (2004) cita que vários 

propósitos e justificativas nortearam viabilidade da capital do Brasil ser firmada no planalto central. 

Instituída no ano de 1960, ela foi estruturada como uma imagem utópica dos princípios capitalistas, 

transmitindo uma ideia poética de magnanimidade e monumentalidade. Apesar de Brasília ter sido 

pensada como o local apropriado para isso, é possível observar que no decorrer da História vem se 

transfazendo em um organismo vivo e paradoxal, um ambiente que, como os demais, possuindo 

diversas culturas e identidades. Brasília, ícone do novo Brasil, sugeria a modernidade em ação, 

corporizando um ciclo de prematuridade, procurando alcançar um novo centro, de solidez e ordem 

social, aonde o complexo de minimização e a passividade mostravam-se solucionados. 

 
2.3. OSCAR NIEMEYER E BRASÍLIA  
 

Após o projeto de Lúcio Costa ser escolhido no Concurso Nacional, o arquiteto associou-se 

a Oscar Niemeyer para o planejamento da cidade. Leveza, espaços amplos e curvas eram os 

principais princípios da arquitetura de Brasília, que acabou por orientar todas as relevantes 

construções públicas da cidade. Esses princípios revelaram a genialidade do arquiteto, onde era 
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responsabilidade de Niemeyer a valorização do espaço da capital, com o objetivo de permitir aos 

moradores visualizar o horizonte de onde estivessem (NEIVA, s/d).  

Brasília foi elaborada por um arquiteto e urbanista altamente qualificado, Lúcio Costa, mas 

ela ficou mundialmente conhecida nem tanto pelo urbanismo, mas sim pela sua imagem 

arquitetônica, dando a essa arquitetura um caráter monumental. Essa monumentalidade de Brasília é 

resultado da combinação das ideias de Lucio Costa sobre o papel da arquitetura moderna na 

construção da nova capital junto às experiências de Niemayer com projetos de edifícios 

governamentais (BASTOS e ZEIN, 2010).  

A monumentalidade de Brasília estava conjugada com a linguagem moderna e totalmente de 

acordo com a ideia de Juscelino Kubitscheck de construir a capital como uma obra da nova e ilustre 

arquitetura nacional (PONTES, 2004).  

A proposta de Lúcio Costa para o Plano Diretor de Brasília revelava um estudo simples, 

porém com uma integração entre urbanismo e arquitetura de forma clara, indicando a localização 

dos principais edifícios, conforme depois foram implantados por Oscar Niemeyer, responsável por 

projetar todos os edifícios públicos (SANTOS, 2006).  

Para Tavares (2007), Niemeyer foi essencialmente o principal arquiteto de Brasília, dando 

plasticidade aos edifícios e construindo uma imagem da modernidade nacional pretendida pelo 

presidente JK. Apesar da recusa em planejar a cidade, Niemeyer foi competente em trazer para o 

contexto das obras algumas características principais que deveriam permanecer como símbolo 

urbano da cidade. Oscar teve a decisão de seguir os traços originais propostos por Lúcio Costa em 

seus croquis do Plano Piloto, negando-se a constituir novos projetos, mas sim apenas propondo 

algumas mudanças, como é o caso do Congresso Nacional. 

Ao analisar conjuntamente percebe-se uma fusão de traços entre os desenhos de Niemeyer e 

Lúcio Costa, onde se guarda uma proximidade com o partido original, mas transformando a causa 

urbanística em caráter arquitetônico. É notável a relação entre a arquitetura e o urbanismo, pois a 

solução arquitetônica além de dialogar com o contexto urbano surge dele (TAVARES, 2007). 

As obras arquitetônicas de Niemeyer em Brasília, com seu modernismo arquitetônico que 

propõe linhas geométricas livres, são monumentos únicos e dispostos de uma maneira que formam 

um museu a céu aberto. Os principais destaques da obra de Niemeyer se encontram no Eixo 

Monumental, entre elas a Praça dos Três Poderes, Congresso Nacional, Palácios do Planalto e 

Alvorada e também a Catedral de Brasília (PORTAL BRASIL, 2015). 
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Os extensos gramados verdes do Eixo Monumental, sobre o qual surge a arquitetura de 

Niemeyer, conferem leveza e amplidão à paisagem de Brasília. Fachadas envidraçadas refletem a 

cidade e suas belas imagens arquitetônicas. Para Niemeyer, a obra arquitetônica do Congresso 

Nacional é sua favorita e, juntamente com os edifícios do Palácio do Planalto e do Supremo 

Tribunal Federal formam o arranjo arquitetônico modernista da Praça dos Três Poderes, sendo 

exemplos das expressões arquitetônicas da paisagem urbana de Brasília que despertam o interesse 

para a visitação turística (OLIVEIRA, ANJOS E LEITE, 2008). 

 

Figura 1 – Vista da Praça dos Três Poderes 

 
Fonte: Portal Nominuo.com, 2016 

 

Ao observar esses edifícios-símbolos é praticamente impossível separá-los dos espaços 

urbanos que os acolhem, todos esses gramados e vazios serem para amplificar as linhas únicas e as 

proporções existentes nos edifícios, sendo necessários para que os prédios alcancem sua plenitude e 

leveza. Ou seja, na paisagem urbana da capital a arquitetura e os espaços urbanos são resultados um 

do outro, a expressão dos projetos de Niemeyer depende dos espaços criados por Lúcio Costa 

(VIDESOTT, 2009). 

Para projetar os principais palácios de Brasília, Niemeyer buscou a harmonia do conjunto, 

trabalhando com linhas simples e geométricas além da repetição dos elementos estruturais, de 

formas e proporções semelhantes, porém dispostos de forma distinta para garantir a individualidade 

de cada edifício. Outra característica que se pode observar nas obras é a questão da transparência e 

leveza (FICHER e SCHLEE, 2010).  

A arquitetura do Palácio da Alvorada é uma das obras-primas de Niemeyer, seu elemento 

arquitetônico marcante são as colunas que emolduram a fachada e que acabou por se tornar símbolo 

da capital federal. Sua localização privilegiada e sua arquitetura no contexto da paisagem de 
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Brasília são fatores que despertam o interesse turístico, muito se fala também de sua elegância, 

leveza e proporções impecáveis (FICHER e SCHLEE, 2010; OLIVEIRA, ANJOS E LEITE, 2008). 

 

Figura 2 – Palácio da Alvorada 

 

Fonte: Palácio do Planalto, 2011. 

O Palácio do Itamaraty é uma das obras mais conhecidas de Niemeyer, o arquiteto retoma a 

ideia dos palácios de Brasília: a caixa de vidro entre as lajes de concreto e as colunatas, porém 

como o caráter do edifício era distinto essas características sofreram algumas alterações, uma delas 

é que as colunatas estão presentes em todas as fachadas ao invés de duas e o prédio é rodeado por 

um espelho d´água, servindo de cenário para a obra (FICHER e SCHLEE, 2010).   

Figura 3 – Palácio do Itamaraty 

 
Fonte: Casa Vogue, 2017. 
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Na Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, Niemeyer cria uma nova concepção 

fugindo de tradições passadas, ele trabalha com contrastes, efeitos de luz, explora a verticalidade e a 

plasticidade dos elementos estruturais criando uma igreja única. A Catedral de Brasília é um 

exemplar da arquitetura grandiosa de Niemeyer e assume um papel importante na estética da 

paisagem da Esplanada dos Ministérios. A cúpula composta por 16 pilares cursos de concreto são 

unidos por painéis de vitrais que dão leveza ao conjunto e possibilitam a entrada de luz natural 

(FICHER e SCHLEE, 2010; OLIVEIRA, ANJOS E LEITE, 2008). 

 

Figura 4 – Catedral de Brasília 

 
Fonte: Blog Curta Mais, 2017. 

 

Percebe-se que Brasília tem um cenário que desperta sentimentos juntamente com suas 

formas concretas que se tornam a principal fonte de informação sobre sua paisagem urbana. As 

paisagens edificadas são carregadas de informações e significados, interpretados de inúmeras 

maneiras por cada pessoa, mas é essa paisagem com todos seus atributos (urbanísticos, 

arquitetônicos e paisagísticos) que atrai tanto a motivação turística (OLIVEIRA, ANJOS E LEITE, 

2008). 

3. METODOLOGIA 

Segundo Parra Filho e Santos (1999), independente do assunto a ser tratado será sempre 

necessário à realização de uma pesquisa bibliográfica para alcançar uma fundamentação prévia do 

tema. 

Conforme Gil (2002), a pesquisa bibliográfica acontece através de material já existente, 

composto de livros e artigos científicos. Um ponto positivo da elaboração de uma pesquisa 
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bibliográfica é o fato de possibilitar um amplo embasamento e fundamentação, maior que a 

pesquisa direta possibilitaria. Seguindo esse pensamento, Ruiz (1996) diz: 
 

As produções humanas foram comemoradas e estão guardadas em livros, 
artigos e documentos. Bibliografia é o conjunto dos livros escritos sobre 
determinado assunto, por autores conhecidos e identificados ou anônimos, 
pertencentes a correntes de pensamento diversas entre si, ao longo da 
evolução da Humanidade. E a pesquisa bibliográfica consiste no exame desse 
manancial, para levantamento e análise do que já se produziu sobre 
determinado assunto que assumimos como tema de pesquisa científica. 
(RUIZ, 1996. pg 58). 
 

Sendo assim, Amaral (2007) cita que a pesquisa bibliográfica é um passo essencial em 

qualquer trabalho científico e ainda, irá influir nas demais partes da pesquisa. É necessário então 

que haja primeiramente a realização desta pesquisa bibliográfica sobre o tema em questão para 

somente depois iniciar uma coleta de dados e revisão de literatura. 

 

4. ANÁLISES E DISCUSSÔES 

 

Brasília é uma referência mundial não apenas por sua arquitetura moderna, mas também 

considerada por muitos uma cidade que inaugurou uma nova época. A arquitetura de Niemeyer 

juntamente com o traçado urbanístico da cidade faz surgir uma dimensão esteticamente utópica, e 

algumas formas de seus monumentos favorece essa questão legendária sobre a cidade (QUEIROZ, 

2007).  

A capital brasileira apresenta uma série de conceitos na forma de apropriação do espaço com 

uma estrutura urbana extremamente peculiar, que com suas extensas áreas verdes e públicas cria um 

cenário para a contemplação das obras arquitetônicas distribuídas pela cidade que constituem sua 

paisagem urbana (MEDEIROS e MATTA, 2010). 

Essa análise feita sobre uma pequena quantidade de obras de Brasília, de seu Eixo 

Monumental, contribui para concretizar a importância das paisagens urbanas para uma cidade, 

principalmente como recurso de atratividade turística (OLIVEIRA, ANJOS E LEITE, 2008). 

Para o Presidente do IAB/DF Igor Soares Campos (2008/2009), a obra de Oscar Niemeyer 

em Brasília já nasceu como um acervo, resultado de seu talento genial. Suas obras são marco 

monumental de uma era grandiosa. Brasília comporta o maior numero de obras de Niemeyer e sua 

paisagem nada seria sem a presença dessas obras (FICHER e SCHLEE, 2010).   

José Carlos Coutinho, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 

de Brasília, considera que a cidade planejada por Lúcio Costa não seria a mesma sem a contribuição 
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dos edifícios monumentais de Oscar Niemeyer. Para ele Brasília deve grande parte de sua imagem 

visual à estética dos edifícios excepcionais de Niemeyer, sua arquitetura dá uma expressão muito 

forte à paisagem da cidade e faz com que tudo se torne inovar em Brasília (R7 NOTÍCIAS, 2012).   

Seu conjunto urbanístico, arquitetônico e paisagístico passou a ser Considerado Patrimônio 

Histórico e Cultural da Humanidade pela UNESCO em 1987 e incluído no Livro de Tombo 

Histórico pelo Iphan em 1990. Marco da arquitetura e urbanismo modernos no Brasil, Brasília é 

uma cidade admirada no mundo inteiro (IPHAN e PÁLACIO DO PLANALTO, 2017).  

 

Figura 5 – Arquitetura no Eixo Monumental 

 

Fonte: Uninorte, 2015. 
 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa abordou o assunto arquitetura moderna brasileira, tendo como tema a 

importância representada pelas obras de Oscar Niemeyer na construção da paisagem urbana da 

capital federal, Brasília. O método de análise utilizado foi o levantamento bibliográfico sobre este 

determinado tema, onde foi possível estabelecer uma relação entre o movimento moderno e a ideia 

da construção de uma nova capital para o país.  

O movimento moderno no Brasil despertou várias mudanças no cenário brasileiro, nas mais 

diversas áreas e não somente na arquitetura. Brasília foi uma visão de afirmação da identidade 

nacional resultado da Semana de Arte Moderna de 1922, correspondendo a um desejo de progresso 

e futuro melhor para o país. Brasília pode ser considerada um marco na arquitetura do Brasil e o 

auge do período moderno. 

Sendo assim, foi tomado alguns obras de Niemeyer para análise da paisagem urbana da 

cidade, onde o problema que conduziu a pesquisa se propôs a responder a importância que tais 
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obras desempenham no cenário da capital com a hipótese inicial que a arquitetura de Brasília é algo 

fundamental para tornar a cidade conhecida mundialmente. 

Deste modo, foi definido como objetivo geral foi compreender a importância que as obras 

arquitetônicas de Oscar Niemeyer exerceram na construção da paisagem de Brasília. Para atingir 

esse objetivo, foram definidos quatro objetivos específicos: resgatar o Contexto histórico do 

Modernismo no Brasil; relatar breve histórico sobre Brasília; analisar as influências de Niemeyer na 

Construção de Brasília, apresentando algumas de suas obras; e analisar a pesquisa para comprovar 

ou refutar a hipótese inicial. 

Foi possível, portanto, uma reflexão sobre a construção de Brasília que marcou a história do 

país e desde então vem sendo divulgada no mundo inteiro pela sua arquitetura e urbanismo e 

tornando-se uma referência. A cidade é uma expressão artística completa do movimento moderno. 

Através da leitura e análise das obras e opiniões existentes pode-se compreender que a paisagem de 

Brasília é baseada em sua arquitetura, não há como negar que a cidade realmente é uma obra de arte 

em grande escala e que as obras de Niemeyer exercem completa influência na paisagem urbana de 

Brasília. 
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