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RESUMO
Oscar Niemeyer, o grande arquiteto modernista brasileiro, contestava a monotonia que rodeava a arquitetura
contemporânea e o racionalismo das obras europeias. Sua primeira obra foi o conjunto da Pampulha, na cidade de Belo
Horizonte, e a partir daí ele começou a ficar conhecido por sua arquitetura moderna de formas livres. Oscar dizia que
sua inspiração para as obras vinha das montanhas cariocas e das curvas presentes no corpo das mulheres brasileiras. As
formas livres são formas abstratas e começaram a ser muito usadas na arquitetura moderna, pois criavam um novo
código que não vinculava com a arquitetura racional da Europa, que ainda fazia o uso de linhas retas. Uma das
principais obras que o arquiteto fez foi o Memorial da América Latina, o qual também está presente o traçado livre,
feito com a missão de estreitar as relações culturais, políticas, econômicas e sociais no Brasil com os demais países da
América Latina.
PALAVRAS-CHAVE: Niemeyer. Modernismo. Memorial. Formas.

1. INTRODUÇÃO

A pesquisa a seguir tem como objetivo abordar o assunto O Memorial da América Latina no

tema Oscar Niemeyer e o modernismo das formas livres no Brasil. Justificou-se perante a análise

através de componentes baseados na tecnologia construtiva, fundamentado em um contexto
histórico cultural. O problema da pesquisa foi: porque Oscar Niemeyer trouxe a forma livre para sua

arquitetura? Partindo disso, a resposta para o problema foi pensada seguindo os seguintes objetivos:

analisar a importância do Memorial da America Latina para o Brasil, destacar o motivo do uso das
formas livres e avaliar a influência das formas de Niemeyer na arquitetura moderna. Para a
obtenção desse objetivo, foram elaborados os seguintes objetivos: a) entender o contexto histórico;
b) retratar características do arquiteto; c) explorar a obra;
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2. REFEERNCIAL TEÓRICO OU FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 Contexto
Oscar Niemeyer Soares Filho, principal nome da arquitetura brasileira, nasceu no Rio de

Janeiro, no dia 15 de dezembro de 1907. Segundo Cavalcanti (2001), ele formou-se pela Escola

Nacional de Belas-Artes em 1934, iniciou sua carreira no escritório de Lúcio Costa. Além do
trabalho como arquiteto, Niemeyer revelou sempre uma profunda preocupação social.
IMAGEM 01- O Arquiteto Oscar Niemeyer

Fonte: http://elcioparaiso.blogspot.com.br/2012/12/notas-de-viagens-e-estadias-oscar.html

Segundo Ohtake (1987), sua relação com a estrutura sempre marcou seus trabalhos,

desenvolvendo, em cada projeto, novas formas para elas. O Conjunto da Pampulha, localizado na
cidade de Belo Horizonte, chamou a atenção pela diferença das formas e estruturas utilizadas na

época. Das várias obras do arquiteto, essa foi a primeira a ser renomada internacionalmente. Para

Sabbag (1987), a Pampulha rompe a rigidez da arquitetura racionalista através da inserção do
traçado livre.

Segundo Leônidas (2015), Niemeyer contrariou as formas arquitetônicas monótonas que

faziam parte da arquitetura contemporânea da época e o funcionalismo mal interpretado que ia
2
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contra as maravilhas da liberdade plástica que se conseguia fazer com o uso do concreto armado.,
Niemeyer fez uso de toda a tecnologia que concreto armado pôde lhe oferecer, sempre sendo
inovador. Ele dizia que na época “o concreto armado permitia coisas que não estavam sendo feitas”.

Segundo Niemeyer (2005), ele consegue transmitir a sua arte, sua identidade em seus

projetos. Ao apreciarmos os prédios, colunas e monumentos, vemos Niemeyer com suas formas

livres e ousadas indo de encontro ao funcionalismo. Oscar conseguia ousar através do uso de sua
influência clássica, onde deu liberdade a sua criação. Ele dizia que sua principal inspiração vinha
das montanhas cariocas e das curvas presentes no corpo das mulheres brasileiras.
IMAGEM 02 – A Inspiração de Niemeyer

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/383931936953106785/

Para Le Corbusier, Oscar tinha as montanhas do Rio dentro de seus olhos. A forma solta,

livre e abstrata era o que mais o atraia. A arquitetura virou contestação e desafio, uma forma
contemporânea. (A FORMA NA ARQUITETURA, 2005).
2.2 A Forma Livre No Brasil

Colin (2000) falava que as formas livres eram muito usadas na arquitetura moderna, que

suas formas abstratas, visto não ter nenhum referente imediato, atendeu com perfeição aos

requisitos da inovação modernistas, como também da originalidade e funcionalidade. Para que

pudesse ocorrer à inovação das formas, deveria haver buscas por traçados ainda não conhecidos, e
assim criar um novo código que não tivesse ligações com o passado. A originalidade, via como

sendo o oposto do passado essa forma original, como se houvesse rompido uma obediência de

normas. Já para a funcionalidade, a formalidade do projeto deveria ser um resultado de seu
problema e “seguir a função”, não ser um “a priori”, como no caso da forma tipológica.
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IMAGEM 03 – A Originalidade do Traçado Livre

Fonte: https://pt.dreamstime.com/illustrations/arquitetura-artes-banco-de-imagens

Para Underwood (2002), Niemeyer fez valer a liberdade da arquitetura, mais do que

qualquer outro arquiteto moderno. Ele não se deixava amarrar pelas limitações históricas e tinha a

liberdade de tirar suas ideias da topografia do solo brasileiro e de projetar suas obras utilizando-se
dessas curvas. Segundo Underwood (2002), ele lembrava de suas primeiras obras de arte como
desenhos feitos no ar com o dedo, pois esses eram leves, aéreos e flutuantes. Niemeyer buscava
uma nova expressão arquitetônica de formas livres, que o concreto armado lhe possibilitaria,

voltada a liberdade da paisagem brasileira, principalmente nas curvas e montanhas de sua cidade
maravilhosa.

Enquanto a arquitetura brasileira já fazia o uso das formas curvilíneas, o racionalismo

europeu ainda utilizava da linha reta. Underwood (2002, pag. 31) afirma que foi na América Latina
que a arquitetura moderna tomou as formas naturais da curva.

4
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IMAGEM 04 – O Racionalismo Europeu

Fonte: https://thaa2.wordpress.com/

Segundo Underwood (2002 pag. 43), o modernismo de formas livres de Niemeyer envolve

uma dualidade sexual básica, que quando se apropria das curvas naturais do corpo da mulher, ele

revela seu poder de sedução artístico como meio de conquista. Ele encontra na arquitetura natural
brasileira uma infinidade de formas novas e mais expressivas, que saciaram sua busca por unidade
orgânica e harmonia entre o homem e seu meio. Assim achou a força de suas melhores obras.

Underwood (2003, pag. 44), ainda relata que sua arquitetura de formas livres surgiu como um
protesto contra a arquitetura racional (formas retilíneas e mecanizadas). A curva sensual que está
presente em suas obras e flui livremente, constitui o aspecto tropical do Brasil e sua estética.
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IMAGEM 05 – Traçado Livre presente nas obras

Fonte: https://bibfauusp.wordpress.com/page/2/?s=oscar+niemeyer

Para Niemeyer, a arquitetura diz respeito a algo que vai além das formas e daquilo que os

olhos podem ver. Underwood (2002 pag. 50) cita que a principal busca do arquiteto é uma
arquitetura que celebre a forma curva e sensual em uma pobreza de magia estrutural, criando um
espaço igualmente mágico. Em suas principais obras ele atinge esses atributos.
2.3 A Arquitetura Moderna de Oscar Niemeyer
Inicialmente, Santos (2006), destaca que a arquitetura moderna brasileira se desenvolveu sob

quatro conceitos:

 1º CONSTRUÇÃO: acolhe-se as ideias de Lúcio Costa, que criou uma teoria

relacionando arquitetura moderna brasileira com arquitetura colonial, no Rio de
Janeiro, e Vitor Debugras, que desenvolveu a arquitetura moderna em São Paulo,
como arquiteto e professor.

6
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 2º MATERIALIZAÇÃO: a participação de Le Corbusier como consultor na
elaboração do Ministério da Educação e Saúde (MES).

 3º DIFUSÃO: desenvolvimento da arquitetura moderna em outras capitais
relacionadas à participação dos arquitetos cariocas.

 4º CONSAGRAÇÃO: descreve o processo de criação de Brasilia.
Santos (2006) fala que foi resultado das elaborações teóricas da década de 20 e inícios dos

anos 30 que aparecem na obra do MES, no Rio de Janeiro, considerada marco exemplar da

“materialização” da arquitetura moderna brasileira, pelo fato de mesclar as influências de Le
Corbusier, com as elaborações teóricas de Costa por um lado e por outro revelar talentos como os
de Niemeyer e de Burle Marx, sem que o projeto expressasse cada uma dessas particularidades de
forma isolada. Na modernidade, a transformação dos espaços arquitetônicos relaciona-se às novas

percepções de espaço e tempo, e graças à aplicação de tecnologias industriais, isso tornou-se
possível. Apesar de os artistas modernos terem conceitos bem diferentes, eles tinham em comum
um novo entendimento espaço-temporal.

Segundo Coutinho (2001), a finalidade do Modernismo era indicar a necessidade de

renovação, opondo a modernidade ao tradicionalismo. O modernismo brasileiro teve inicio no
século XX. Na época a preocupação dos autores modernos era de substituir os antigos valores.
Algumas das características eram: progresso, sensação de instabilidade, criação e investigação

pessoal, o livre exame e o futuro. O site do CAU/BR (2012) aborda que o ideólogo do modernismo
na arquitetura brasileira foi Lúcio Costa e que entre os estrangeiros nenhum teve maior influencia
do que Le Corbusier, que aqui esteve para orientar equipes de arquitetos.
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IMAGEM 06 – Lucio Costa e Le Corbusier

Fonte: http://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/de-lucio-costa-para-le-corbusier-e-vice-versa.html

Segundo Santos (2006), a arquitetura moderna se expandiu por vários Estados brasileiros,

mas foi em Belo Horizonte que Oscar Niemeyer iniciou-se com os projetos. A convite de Juscelino

Kubitschek, então prefeito da cidade, Oscar Niemeyer projetou quatro edifícios para o bairro da

Pampulha, em 1940. Santos (2006) ainda fala que a qualidade da produção moderna de Niemeyer
em Belo Horizonte foi a chave de sua futura atuação em Brasília, pela confiança que o presidente
Kubitschek depositava em seu trabalho.

IMAGEM 07 – Edifício da Pampulha
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Fonte: http://guia.uol.com.br/belo-horizonte/obras-de-oscar-niemeyer-em-bh.htm
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As produções escultóricas, de Hans Arp é outra referências que nos permite entender o

vinculo de Niemeyer com a arte moderna. Segundo Helm (2011), a visão de Oscar Niemeyer a

respeito da arquitetura brasileira e de que o nível da qualidade da mesma vêm sendo alcançado

pelos arquitetos brasileiros e de fora do pais. Cada arquiteto deve ter a sua arquitetura, cultivar e
fugir da repetição.

2.4 A Arquitetura Moderna e as Formas Livres no Memorial da América Latina
Segundo o site do Governo de São Paulo, a idéia de solidariedade e união latino-americana é

tão antiga quanto às lutas no séc. XIX. A Pátria Grande que era lembrada por eles foi esquecida no
passado, para isso foi inaugurado em 18 de março de 1989 o Memorial da America Latina, o
Memorial surgiu com a missão de estreitar as relações culturais, políticas, econômicas e sociais no
Brasil com os demais países da America Latina.

IMAGEM 08 – Memorial da América Latina

Fonte: http://www.culturamix.com/cultura/memorial-da-america-latina/

O Memorial é criado por vários prédios, que se posiciona em duas esferas vinculadas por

uma passarela, alcançando 25.210m² construídos. Ele engloba o centro de estudos, Salão de Atos,
Biblioteca Latino-Americana, a Galeria Marta Traba, o Pavilhão da Criatividade, o Auditório
Simon Bolívar, o anexo dos Congressistas e o Parlamento Latino-Americano.

Segundo Cabral (2007, pag. 34), o Salão de Atos tem um programa simples e apenas uma

abóbada e é o foco da Praça Cívica. Em sua entrada está presente o parlatório colocado no espelho

d’água e as altas colunas interligadas pela grande viga. A Biblioteca recebe duas abóbadas apoiadas
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na viga central e também é um edifício com programa relativamente simples. O mais complexo e
maior edifício do conjunto é o Auditório Simon Bolívar, graças aos grandes espaços necessários

para abrigar as diversas atividades previstas no programa e, também, pela complexidade das
circulações internas e dos acessos.

IMAGEM 09 – Vista do Memorial da América Latina

Fonte: http://viagem.uol.com.br/album/guia/saopaulo_album.htm

Niemeyer destaca o quão importante é o contraste entre as formas, principalmente entre a

simples e a inventiva e como a razão de uma da valor a forma da outra. Segundo Cabral (2007),

Niemeyer falava que a sua arquitetura só passou a ser definida pela estrutura e a forma, depois que
Brasília foi construída. Para Queiroz (2006), na obra do Memorial da América Latina, o arquiteto

utilizou-se das formas modernas por meio de sua estrutura e da linguagem que a forma se expressou

ao utilizá-la. Queiroz (2006) ainda ressalta que a monumentalidade está no espaço e não no objeto.
O grande recuo presente nessa obra se faz de suma importância para a compreensão do objeto à

distância. O espaço gráfico associa-se ao físico. Em seus desenhos, na maior parte das vezes, já se
vê presente a obra criada ocupando espaço pequeno do papel, nos dando a impressão que ele já
imagina a existência do vazio para aquela obra.

O conjunto do Memorial é composto por sete edificações, sendo que três delas são

caracterizadas por abóbadas apoiadas em grandes vigas, fazendo da obra uma unidade arquitetônica,
que seria o “todo racional” da forma. Segundo Queiroz (2006), a ideia era que o ponto onde as

abóbodas se encontrassem não tocasse o chão. Sendo assim, é através da relação entre os objetos
que acontece a unidade plástica-estrutural, porém elas assumem diferentes linguagens, se vistas
separadamente.

10
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IMAGEM 10 – Conjunto do Memorial em Croqui

Fonte: https://digomes.wordpress.com/2010/page/2/

Para que o memorial fosse feito, Underwood (2002) explica que Niemeyer voltou a usar

elementos pré-moldados de concreto, mas com formas mais expressivas e curvilíneas. O Memorial
ilustra seu esforço de reconstruir a cultura latino-americana por meio de uma estética dinâmica e

escultural que se faz tão livre na sua forma quanto unificada em sua concepção e composição. O

conjunto é dividido por uma grande avenida, compreende dois complexos de concreto
heterogêneos, que se conectam por uma passarela suspensa.

Conforme o site do Governo de São Paulo, o Memorial delibera iniciativas de instituições
científicas, artísticas e educacionais do Brasil e de diversos países ibero-americanos.

Para Cabral (2007, pag. 34), a volumetria dos principais edifícios do Memorial da América

Latina é resolvida basicamente por meio de grandes superfícies de concreto e vidro com

contrapontos verticais bem marcados. É uma arquitetura que apresenta uma cor para as estruturas de

concreto, uma cor para o vidro e outra cor para a praça pavimentada, trazendo uma economia de

desenho para a obra, onde não se encontra formas no piso para que nenhuma linha se somasse ao
conjunto construído e, assim, os edifícios não apresentassem nenhum detalhe, quando vistos de
longe.
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IMAGEM 11 – Vista do Memorial da América Latina

Fonte: http://blog.imoveispiramide.com/contato

Cabral (2007, pag. 34) ainda esclarece que apesar de a forma volumétrica das abóbadas nos

lembre à Igreja de São Francisco de Assis na Pampulha, a qual foi desenhada quase 50 anos antes,
os edifícios têm suas diferenças, portanto a solução das abóbadas precisou ser redesenhada e
projetada novamente, para que respondesse adequadamente às novas necessidades que o Memorial
exigia.

IMAGEM 12 – Formas Abobadadas

Fonte: https://brasilfashionnews.blogspot.com.br/2012_11_01_archive.html

Underwood (2002, pag. 136), cita que Niemeyer quis criar um espetáculo arquitetônico, ao

projetar o complexo do Memorial, que pudesse refletir os temas que o memorial se proponha. Ele
quis criar um elemento que surpreendesse por meio de suas acrobacias estruturais, exemplificada

pela passarela que fica “solta no ar”. Sua arte teve como função criar uma utopia estética que
alimente visualmente o espírito latino-americano.

Assim, as formas livres possibilitam a identificação de diversos aspectos da arquitetura,

como no Memorial, que auxilia na concepção dos espaços, tornando as formas da mulher uma
concepção do natural para o artificial.
12
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3. METODOLOGIA

Este projeto irá utilizar-se da Revisão Bibliográfica como metodologia de trabalho. A

revisão bibliográfica para Maconi e Lakatos (2003), a revisão bibliográfica nada mais é que um
resumo de informações importantes sobre o trabalho elaborado, capaz de fornecer informações
importantes relacionadas ao tema.

Sempre utilizando fundamentações teóricas para explicar a pesquisa que está sendo

levantada. Além disso, utilizou-se de artigos, revistas, e etc., para melhor complementar o trabalho.
4. ANÁLISES E DISCUSSÕES

Niemeyer tinha um ponto de vista exclusivo e além de arquiteto, ele revelou sempre uma

grande preocupação social. Em busca de algo novo, pois segundo Underwood (2003), sua

arquitetura de formas livres surgiu como um protesto contra a arquitetura racional de linhas retas,
ele ressaltava suas formas curvilíneas, o que não era normal na arquitetura da época. Não se

deixando limitar, apesar das criticas pela sua originalidade, Oscar buscava inspiração no natural
para construir o artificial, trazendo assim sua inspiração das paisagens brasileiras e das famosas
curvas do corpo feminino.

O arquiteto modernista procurava sempre destacar a importância do contraste de uma forma

simples com as formas fantasiosas, assim como estão presentes, também, no Memorial da América
Latina, que por sua vez, é um marco para a cultura Latino-Americana. Niemeyer queria que a obra
se tornasse monumental no local e que vista de longe se parecesse um único elemento, sem linhas
de divisão, destacando o valor de uma idéia diferente do convencional.

Constatou-se assim que sempre deveria haver um conceito e que ele contribuísse de alguma

forma para o quadro cultural da arquitetura brasileira.
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Fonte: http://www.archdaily.com.br/br/01-90002/arte-e-arquitetura-croquis-por-fabricio-contreras-ansbergs

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados apresentaram a construção da um panorama que possibilitaram a identificação

de diversos aspectos da arquitetura, em especial as formas livres. Também ajudou na investigação
de novas formas de desenho, visando o corpo da mulher, que passava a forma natural para o

artificial. Desta forma vemos a contribuição da arquitetura dentro de uma obra, que se unem com o
exterior e o belo, criando uma obra de arte, assim, se tornando monumentos para o local.

Assim, constatamos que a arquitetura de formas livres para Oscar Niemeyer era a sua

ideologia de trabalho, todas as obras contavam com formas naturais e que contribuísse de alguma

forma para o quadro cultural da arquitetura brasileira. Contando com uma ordem estética e histórica
para a trajetória da arquitetura moderna.
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