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RESUMO 

 

O seguinte artigo tem como objetivo principal uma das obras mais importante do arquiteto Oscar Niemeyer, 

demonstrando junto ao contexto quais foram as inspirações que de fato influenciaram  na sua criação projetual do 

Conjunto da Pampulha. Que fatos históricos os influenciaram e de qual maneira foi realizado o projeto. O que compõe o 

complexo projetado demonstra suas inovações formais e estruturais. Através do objetivo principal, que é a busca pelo 

conceito utilizado pelo autor e sensações que transmite ao usuário através de sua obra. É possível conhecer além da obra 

em questão, a arquiteto e sua biografia, com auxílio da bibliografia e pesquisas realizadas, chega-se as considerações 

finais, pautando as discussões, respondendo os objetivos específicos e elencando as sensações que a obra cria para seu 

usuário. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Conjunto Arquitetônico da Pampulha, Arquitetura moderna, Oscar Niemeyer, Marco 

Arquitetônico. 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa abordou de uma maneira geral as influências e inspirações formais na 

arquitetura de Oscar Niemeyer, e em específico, as formas e influências no conjunto da Pampulha 

em Belo Horizonte. O que compõe o complexo. Suas inovações formais e estruturais e quais 

sensações o arquiteto quis trazer para os visitantes. 

Para tanto, foi elaborado o seguinte objetivo geral: evidenciar as influências na arquitetura do 

Conjunto da Pampulha. Para o atingimento desse objetivo geral, foram formulados os seguintes 

objetivos específicos: quais formas estão contidas na Obra; b) qual partido arquitetônico o arquiteto 

adota no conjunto; c) quais elementos exteriores se relacionam com a obra; d) como Oscar 

Niemeyer transcreve a arquitetura através do Conjunto da Pampulha. 

A metodologia adotada foi em pesquisas bibliográficas e consulta em artigos. De acordo com 

Marconi E. Lakatos, a pesquisa bibliográfica é o levantamento de toda a bibliografia já publicada, 

em forma de livros, revistas, publicações avulsas e imprensa escrita. 
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2. O ARQUITETO 

 

Oscar Niemeyer (1907-2012) foi arquiteto brasileiro, responsável pelo planejamento 

arquitetônico de vários prédios de Brasília. Possui mais de 600 projetos em todo o mundo. É um dos 

maiores representantes da arquitetura moderna da história. Tem como característica principal o uso 

do concreto armado para as  suas  construções, com seu estilo inconfundível. Oscar Niemeyer 

(1907-2012) nasceu no bairro de Laranjeiras, no Rio de Janeiro, no dia 15 de dezembro de 1907. 

Filho de funcionário público. Em 1928, casou com Anita Baldo, filha de imigrantes italianos. Em 

1929, entrou para a Escola Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro, onde formou-se engenheiro 

arquiteto, em 1934. Inicia-se na profissão como estagiário no escritório de Lúcio Costa e Carlos 

Leão. Em 1936, foi designado para colaborar com o arquiteto suíço, Le Corbusier, que estava 

participando do projeto do Ministério da Educação do Rio de Janeiro. 

Em 1940, Niemeyer teve a oportunidade de conhecer, o então prefeito de Belo Horizonte, 

Juscelino Kubitschek. Convidado pelo político, a realiza seu primeiro grande projeto, o Conjunto da 

Pampulha, formado por um Cassino, a Casa de Baile, o Clube e a Igreja de São Francisco de Assis 

ou Igreja da Pampulha. Em 1947 participou do Comitê Internacional de Arquitetos que projetou a 

Sede das Nações Unidas em Nova Iorque. Realizou obras como o prédio do Banco Nacional 

Imobiliário (BNI), a Casa Edmundo Cavanelas, em Petrópolis, e a Biblioteca Pública Estadual Luiz 

de Bessa, em Belo Horizonte. Em 1956, a convite do então Presidente da República, Oscar 

Niemeyer realiza vários projetos para a cidade de Brasília, a nova capital do Brasil. Entre eles o 

Palácio da Alvorada, o Palácio do Planalto, o Itamaraty, o Congresso Nacional, a Catedral, a Praça 

dos Três Poderes, o Superior Tribunal Federal e o Teatro Nacional. A nova capital do Brasil foi 

inaugurada no dia 21 de abril de 1960. Com o golpe militar de 1964, Niemeyer se exila na França. 

De volta do exílio, em 1979, projeta monumentos importantes, como os prédios dos Centro 

Integrado de Educação Pública (CIEPs) e o Sambódromo, ambos no Rio de Janeiro. Em 1988 

recebe o Prêmio Pritzker de Arquitetura. 

Depois de Brasília, Niterói, no Rio de Janeiro, é a cidade que tem um maior número de 

obras de Niemeyer, entre elas o Museu de Arte Contemporânea, em estilo futurista, inaugurado em 

1991. Em 1996, recebeu o Prêmio Leão de Ouro da Bienal de Veneza. Em 1999 inaugura o 

Auditório do Ibirapuera, em São Paulo, e o Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Casado com Anita 

Baldo, durante 76 anos, ficou viúvo em 4 de outubro de 2004. Em 2006, casa-se com sua secretária 
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Vera Lúcia Cabreira. Em 2007 é comemorado seu centenário. Recebe a Medalha do Mérito Cultural 

do Brasil. Oscar Niemeyer Ribeiro Soares Filho faleceu no Hospital Samaritano, no Botafogo, Rio 

de Janeiro, no dia 5 de dezembro de 2012. 

 

 

2.1 A OBRA 

 

O Conjunto da Pampulha é um marco vivo, íntegro e autêntico na arquitetura mundial e da 

história brasileira. O conjunto une características que transcrevem conceitos-chave da arquitetura 

moderna mundial, como a estrutura em concreto armado, a planta livre, as amplas janelas e 

fachadas de vidro que são interlocutores entre o interior e o exterior da obra. Apesar dessas 

características, no conjunto da Pampulha, o estilo arquitetônico toma feições únicas e regionais que 

irão influenciar e gerar transformações na arquitetura moderna brasileira e mundial. 

O Dossiê de Candidatura do Conjunto Moderno da Pampulha para inclusão na lista do 

Patrimônio Mundial descreve o bem como um conjunto formado por cinco edifícios distribuidos em 

torno da Lagoa da Pampulha. A Igreja São Francisco de Assis, o Cassino (atual Museu de Arte da 

Pampulha), a Casa do Baile e o Iate Golfe Clube (hoje Iate Tênis Clube), e a residência de Juscelino 

Kubitschek (atual Casa Kubitschek), construída em 1943. 

 

Figura 1 - Fachada Cassino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fonte: UNDERWOOD, 2002, p. 57. 
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Figura 2 - Fachada Cassino. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

    

 

 

Fonte: UNDERWOOD, 2002, p. 59. 

 

                                                                     Figura 3 - Plantas Cassino. 

                                                                

  

             Fonte: UNDERWOOD, 2002, p. 60 e 61. 
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Figura 4 - Plantas Iate Clube.  

 
Fonte: UNDERWOOD, 2002, p. 62. 

 

Figura 5 - Fachada Iate Clube. 

 

Fonte: UNDERWOOD, 2002, p. 63. 
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Figura 6 - Planta Casa de Baile. 

 
Fonte: UNDERWOOD, 2002, p. 64. 

 

Figura 7 - Marquise Casa de Baile. 

 

 
 

Fonte: UNDERWOOD, 2002, p. 65. 
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Figura 8 - Fachada (abóboda em forma de Parábola) Igreja de São Francisco. 

 

 
 

Fonte: UNDERWOOD, 2002, p. 66. 

 

Figura 9 - Perpectiva e Fachada da Igreja de São Francisco. 

 
Fonte: UNDERWOOD, 2002, p. 67. 
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3. REFEERNCIAL TEÓRICO OU FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Para UNDERWOOD (2002), Oscar Niemeyer constituiu uma arquitetura dual, utilizando a 

sexualidade feminina brasileira, entretanto usufrui da sedução artística para conquistar o observador 

e usuário. Mesmo tendo influencia do discurso corbusiano, Niemeyer vai além de incorporar a 

forma da mulher brasileira, o arquiteto adota as formas da paisagem natural do Brasil para 

transcrever em sua arquitetura, os anseios orgânicos, e ao mesmo tempo, transmitir a relação do 

homem e seu meio natural. A arquitetura de Niemeyer se torna um protesto contra a racionalidade 

do Estilo Internacional, desprezando a rigidez e geometria imposta nesse modelo, “Tudo começou 

quando iniciei os estudos da Pampulha – minha primeira fase – desprezando deliberadamente o 

ângulo reto tão louvado e a arquitetura racionalista feita de régua e esquadro”. As primeiras obras 

de Oscar Niemeyer são inspiradas, além da sensualidade feminina e do meio natural, nas montanhas 

e praias do Rio de Janeiro e nas Igrejas barrocas. 

 XAVIER (1987) cita o arquiteto Oscar Niemeyer, “foi nossa intenção ao projetarmos as 

obras da Pampulha, que elas ficassem, tanto quanto possível, como uma expressão da arte e da 

técnica contemporânea". 

 UNDERWOOD (2002), ainda diz que Oscar Niemeyer, além de transcrever uma arquitetura 

de formas orgânicas e livres, utiliza de um arranjo estrutural magico, relacionando a plasticidade 

formal e ousadia no concreto armado. Para o autor, o arquiteto consegue inserir esses elementos em 

suas melhores obras. O Conjunto da Pampulha é constituído então em um jogo arquitetural e 

inovação estrutural. 

 O IPHAN (2014), diz que o Conjunto moderno se torna muito mais que um bem 

arquitetônico, mas é projetado a fim de se tornar uma "obra de arte total", relacionando os edifícios, 

a paisagem local e o entorno. Através da implantação e do tratamento paisagístico, a lagoa da 

Pampulha é responsável por articular os edifícios, reafirmando a integridade visual. A forma 

orgânica da orla se torna força de inspiração para concepção dos edifícios e jardins, tanto Oscar 

Niemeyer, quanto Burle Marx, se apoiam nessa paisagem local para projetarem. 

 Araújo (2013) cita o Arquiteto Oscar Niemayer “[...] era a forma abstrata que me atraía pura 

e delgada, solta no espaço à procura do espetáculo arquitetural". Oscar Niemeyer, recém-formado, 

leva o projeto do Conjunto da Pampulha como um desafio, propondo novas linhas à arquitetura 
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brasileira, e conferindo uma magia estrutural dentro do concreto armado. Nota-se essa intenção, nas 

abóbodas da igreja, e na marquise da Casa de Baile. 

 

  

4. ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 

Oscar Niemeyer, enquanto arquiteto, tem uma grande oportunidade com o convite de 

Juscelino Kubitschek, para projetar o complexo Conjunto da Pampulha. O arquiteto toma essa 

tarefa como um desafio, através desse projeto, Oscar Niemeyer consegue transcrever seus anseios e 

suas inspirações, elementos que acabam influenciando sua carreira, e a arquitetura moderna 

brasileira. 

Recapitulando o trecho que XAVIER (1987) cita o Arquiteto Oscar Niemeyer, “foi nossa 

intenção ao projetarmos as obras da Pampulha, que elas ficassem, tanto quanto possível, como uma 

expressão da arte e da técnica contemporânea" é possível notar a inovação proposta, girando em 

torno da forma aliada as questões técnicas e estruturais. Nesse ponto o Arquiteto tem um grande 

êxito, ao usar formas orgânicas de modo magico e nunca antes visto, e ao mesmo tempo, usa o 

concreto armado com leveza, propondo grandes vãos e alturas diferenciadas. 

 Levando em consideração o contexto histórico, o Conjunto da Pampulha ultrapassa os 

limites da arquitetura brasileira naquele momento, pois os elementos adotados por Oscar Niemeyer, 

quebra a rigidez encontrada no barroco, toma uma distribuição de planta mais livre, e ao mesmo 

tempo incorpora uma relação com o meio ambiente, permitindo a obra fazer parte da paisagem 

urbana de maneira mais sutil.  

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Oscar Niemeyer transcreveu no Conjunto da Pampulha, uma arquitetura genuína e única, 

inspirado tanto na paisagem do Rio de Janeiro, no corpo da mulher brasileira, nas igrejas barrocas e 

na paisagem do Lago da Pampulha. Foi além de transcrever plasticidade e conferir sensualidade na 

arquitetura brasileira, mas propôs inovação estrutural e técnica. Além desses elementos inovadores, 
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o Arquiteto enaltece a relação do homem com o meio ambiente, ao levar em consideração o entorno 

e paisagem urbana, estabelecendo um diálogo dos edifícios com o terreno e o lago. 

 O Conjunto da Pampulha e a linguagem arquitetônica proposta por Oscar Niemeyer foi 

fundamental para o seu desenvolvimento enquanto arquiteto, e foi além ao influenciar a arquitetura 

moderna brasileira. Gerou inovação plástica, estrutural, conceitual e de relação homem/meio 

ambiente na arquitetura.  
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