
!

Anais do 14º Encontro Científico Cultural Interinstitucional - 2016                      1 
ISSN 1980-7406!

A SEDUÇÃO BRASILEIRA, A MULHER, A NATUREZA E O ARQUITETO OSCAR 
NIEMEYER.  

 
DALLAGNOLO, Brunna K. M.1 

OLIVEIRA, Cintia Maiara.2 
VICENTINI, Márcia.3 

OLIVEIRA, Raiandra Victória Werlang de.4 
ANJOS, Marcelo França dos 5 

 
 

RESUMO 
 
Oscar Niemeyer, carioca, boêmio e exímio arquiteto brasileiro atribui as suas produções justificativas carregadas de 
poesia e lirismo, seus trabalhos se estabelecem como uma manifestação ao racionalismo corbusiano e enaltece as 
formas sinuosas das praias brancas, das montanhas, das igrejas barrocas e não menos importante as curvas da mulher 
brasileira. Sendo assim o trabalho que aqui se apresenta, buscou compreender e analisar as propensões que influenciam 
o arquiteto, aqui em destaque, abordando a imagem representativa da mulher e da natureza dentro dos seus mais 
exímios trabalhos. Fundamentalmente, engajada a metodologia da pesquisa bibliográfica, compreendeu-se de que 
apesar de todo lirismo e poética atribuída aos seus discursos o mesmo carrega consigo uma grande bagagem de 
conhecimentos técnicos, assimilando então de que suas justificativas eram feitas ao modo que o convinha. !

 
PALAVRAS-CHAVE: Brasil, Curvas, Mulher, Natureza, Arquitetura. 

 
 
1. INTRODUÇÃO 

 

O trabalho que aqui se apresenta busca elucidar questões acerca do processo de criação do 

exímio arquiteto brasileiro, Oscar Niemeyer, ao qual se tornou a imagem de um país e o retrato da 

brasilidade. De inspiração o mesmo se justifica através dos traços da natureza bem como as curvas 

da mulher brasileira e foi ao se desprender da racionalidade corbusiana, que teve como êxito a 

ascensão sentimentalista transcendida nas curvas da sua arquitetura. Sendo assim, o a presente 

pesquisa busca compreender até que ponto o ardor de Oscar Niemeyer pelos traços da natureza bem 

como da figura da mulher brasileira influenciavam verdadeiramente suas concepções projetuais? 

Como forma de elucidar tal questão que foi levantada, elencou-se como objetivo a 

compreensão e análise das propensões que influenciam o arquiteto, aqui em destaque, abordando a 

imagem representativa da mulher e da natureza dentro dos seus mais exímios trabalhos. 
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Objetivando-se especificamente seu processo de criação, apresentação do arquiteto em questão e a 

apresentação de obras aonde é notável a presença da figura feminina bem como da natureza.  

Sabe-se de que o discurso que acompanhou o arquiteto Oscar Niemeyer por sua toda vida 

sempre vinha sempre carregado de versos, atribuindo como inspiração as praias brancas, as 

montanhas monumentais, as velhas igrejas barrocas e não menos importante, o corpo bronzeado da 

mulher brasileira, porem sabe-se também de que sua bagagem técnica contrapunha-se a todo esse 

lirismo, compreendendo assim de que Niemeyer adquiriu como hábito o de defender sua arquitetura 

de forma poética, porque essa era a forma a qual melhor lhe convinha.!!

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO OU FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 CARIOCA, OSCAR NIEMEYER 

 

Antes de qualquer coisa, Niemeyer é um exímio carioca, filho do Rio de Janeiro. Nascido no 

dia 15 de dezembro de 1907, morou na casa de seu avô juntamente com seu pai, mãe, seis irmãos, 

avós maternos e avós paternos, tios e uma prima, todos juntos em uma residência localizada na rua 

Passos Manuel, no bairro da Laranjeiras (PIRES, CORTIZO, LELIS, HENRIQUE, 2012). Aos 14 

anos um de seus tios o levará a conhecer as tais mulheres que um dia seriam parte discurso poético, 

e justificativa da ousadia de seus trabalhos. (GLOBO, 2007) 

 
A mulher do lado... e seja o que Deus quiser” No que toca a Deus, a frase (dita pela 
primeira vez em entrevista ao Pasquim), soa anacrônica, conformista, burguesa – vinda de 
um ateu confesso, de um indeterminista e radical (Se Deus existisse. Não permitiria tanta 
miséria.) – Não fosse a ironia com que Oscar repete como um bordão. [...] Para além da 
existência ou não de Deus, a mulher existe, e é divina. Sentimento que Niemeyer expressa 
em desenhos livres de corpos femininos, seus amplos e recônditos, com erotismo calculado, 
exato, na medida certa da delicadeza. Ou indiretamente, nas curvas do concreto, traços 
fêmeos, suavidade necessária para a vida. E seja o que Deus quiser. (GLOBO, 2007 p. 12) 

 

“A arquitetura de Niemeyer é antes de tudo uma vigorosa celebração do tropical e do erótico, 

das paisagens mágicas e do sensual modo de vida do Rio de Janeiro em que nasceu”.  

(UNDERWOOD, 2003 p.18) sendo assim, o estudo dos seus trabalhos é guia prático, uma viagem 

com um itinerário carioca, que reflete a brasilidade apaixonada de um exímio arquiteto.  

A produção arquitetônica de Oscar Niemeyer relaciona-se a forma feminina e incorpora-se 

também as formas da natureza tendo como resultado seus trabalhos mais primorosos. “O interesse 
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de Niemeyer pelo sentido poético do lugar transcende a arquitetura, incorporando elementos 

naturais básicos tais como o céu e as nuvens, o mar e o solo, a floresta e a montanha”. 

(UNDERWOOD, 2003 p. 49) 

 
Discorrendo sobre fatos que originaram as curvas variadas e o inesperado arrojo de suas 
primeiras obras plasticamente livres, o arquiteto escreve: “O protesto pretendido” surgiu do 
“ambiente em que vivia [...] com suas praias brancas, suas montanhas monumentais, suas 
velhas igrejas barrocas, suas belas mulheres bronzeadas. Não tinha dentro de mim apenas as 
montanhas do Rio, como Le Corbusier dizia, mas tudo que me emocionava. Esses quatro 
elementos – praia, montanhas, antigas igrejas barrocas e belas mulheres – formam a 
essência dos sonhos de Niemeyer e de suas melhores criações. A curva sensual que flui 
livremente é o traço comum dessas obras, constituindo o jeitinho tropical do Brasil e a base 
de sua estética.  (UNDERWOOD, 2003 p.44) 

 

 

De acordo com o autor Underwood (2003) Niemeyer decidiu tornar-se arquiteto pelo gosto 

que tinha de desenhar, em uma época em que a profissão mal existia em solos brasileiros, uma 

época as construções eram dominadas pela engenharia civil. O arquiteto aqui em questão teve como 

primeira influência, Lucio Costa o qual orientou e desenvolveu seus talentos e posteriormente, mas 

não menos importante, o racionalista Le Corbusier. Porém foi ao rejeitar o corbusianismo e 

evocando sua própria sensibilidade brasileira que Niemeyer criou a sua identidade.  

 
O modernismo de formas livres de Niemeyer envolve uma afirmação similar de uma 
dualidade sexual básica. Ao aproximar-se das formas naturais das mulheres, no entanto, ele 
revela sua maestria do poder de sedução artística como o meio mais efetivo de conquista. 
Ainda que tendo por base o discurso corbusiano, Niemeyer encontrou na arquitetura natural 
do Brasil uma fonte de formas novas e mais expressivas, que preencheram sua busca por 
unidade orgânica e instintiva harmonia entre impulsos criativos do homem e seu meio. A 
força de suas melhores obras está no fato de que, embora adotando a teoria de Le 
Corbusier, Niemeyer se volta diretamente para as paisagens brasileiras e formas humanas 
em busca de inspiração. (UNDERWOOD, 2003 p.43) 
 

E foi no papel, ao desenhar esses projetos que protestei contra essa arquitetura monótona e 
repetida, tão fácil de elaborar que se multiplicou rapidamente dos Estados Unidos ao Japão. 
E o fiz com a desenvoltura que muita cosia pedia, cobrindo a igreja da Pampulha de curvas 
variadas, e a marquise da Casa de Baile a se desenvolver, também em curvas, pela margem 
da pequena ilha. Era o protesto pretendido que o ambiente em que vivia exaltava com suas 
praias brancas, suas montanhas monumentais, suas velhas igrejas barrocas, suas belas 
mulheres bronzeadas. (NIEMEYER apud CORONA, 2001 p.116) 

 

Foi através das paisagens brasileiras que Niemeyer encontrou sua inspiração espiritual, 

sendo assim o Underwood (2003) expõe quais sãos os três elementos fundamentais ao seu processo 

de criação, a topografia representada através das montanhas e praias da cidade do Rio de Janeiro, as 
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igrejas barrocas do período colonial brasileiro, e por último, considerado como um presente ao 

homem, a sereia bronzeada de Copacabana.  

 
Sempre que viajava de carro para Brasília minha distração era olhar as nuvens do céu. 
Quantas coisas inesperadas elas sugerem! Às vezes são catedrais enormes e misteriosas, as 
catedrais de Exupéry com certeza, outras vezes, guerreiros terríveis, carros romanos a 
cavalgarem pelos ares, outras ainda, monstros desconhecidos a correrem pelos ventos em 
louca disparada e, mais frequentemente porque sempre as procurava, lindas e vaporosas 
mulheres recostadas nas nuvens, a sorrirem para mim dos espaços infinitos. [...]. Naquele 
dia, porem, a visão foi mais surpreendente. Era uma bela mulher, rosada como uma figura 
de Renoir. O rosto oval, os seios fartos, o ventre liso, e as pernas longas a se entrelaçarem 
nas nuvens brancas do céu. E fiquei a olhá-la com medo que se diluísse de repente. Mas os 
ventos daquela tarde de verão me deviam estar ouvindo e durante muito tempo ela ali ficou 
a olhar-me de longe, como a convidar-me para subir e com ela, entre as nuvens, brincar um 
pouco. (NIEMEYER apud CORONA, 2001 p.113) 

 

Para Oscar Niemeyer, a arquitetura sempre busca referenciar algo que vai além da sua 

forma, algo que ultrapassa o que o olho vê, que se transpõe ao sentido óptico. A mesma busca pela 

harmonia, se conjurando aos sentidos do espirito humano através de uma celebração da imaginação 

e fantasia, é a transformação as vezes do hostil em algo agradável. O universo brasileiro, mais 

particularmente o cenário do Rio de Janeiro, foi de encontro à Niemeyer, servindo assim muito mais 

do que inspiração e passando a ser o reflexo de um sentimento apaixonadamente nacionalista. 

(WONDERWOOD, 2003 p. 50).  

 
Se a lição corbusiana do avião implicava a logica de um problema enunciado e 
racionalmente resolvido, a lição de Niemeyer com relação a mulher brasileira reside no 
infindável mistério e na magia que representa para o espirito poético, inevitavelmente 
atraído por ela. Assim, a revolta mais significativa (e mais humana) de Niemeyer contra a 
moderna arquitetura europeia foi a substituição do funcionalismo do Estilo Internacional 
por uma nova formula implícita: “a forma segue a beleza [feminina]”. De acordo com 
Niemeyer, “Quando uma forma cria beleza, ela se torna funcional e, desse modo, 
fundamental em arquitetura”. (UNDERWOOD, 2003 p.45) 

 

As produções elaboradas pelo exímio arquiteto Oscar Niemeyer, principalmente as 

realizadas em Belo Horizonte sempre estiveram ligadas, direto ou indiretamente ao então político 

Juscelino Kubitschek, dentro desse grande conjunto de obras se sobressaí o Conjunto da Pampulha 

o qual mais tarde definiria o tão conhecido “Estilo Brasileiro”. (MACEDO, 2008 p. 23) 

 
Um dia Capanema me levou a Benedito Valadares, governador de Minas Gerais, que 
pretendia construir um cassino no�‘Acaba Mundo’. E foi nessa ocasião que conheci 
Juscelino Kubitschek, candidato a prefeito de Belo Horizonte. Fiz o projeto, que mostrei a 
Benedito, mas o assunto só foi retomado meses depois, quando JK, prefeito da cidade, 
novamente me convocou. No dia combinado voltei a Belo Horizonte com Rodrigo. Tornei 
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a conversar com JK, que me explicou. ‘Quero criar um bairro de lazer na Pampulha, um 
bairro lindo como outro não existe no país. Com cassino, clube, igreja e restaurante, e 
precisava do projeto do cassino para amanhã’. E o atendi, elaborando durante a noite no 
quarto do Hotel Central o que me pedira. (NIEMEYER, 1998 p. 93)  

 

2.2 CASA DO BAILE | BELO HORIZONTE – MG 

 

Localizada em uma pequena ilha artificial, faz parte do conjunto da Pampulha, máximo 

exemplo da plasticidade do arquiteto Oscar Niemeyer. De acordo com a prefeitura de Belo 

Horizonte (2015), foi inaugurada no ano de 1943, abrigava a função social de entreter com um 

pequeno restaurante, mesas, pista de dança, cozinha e toaletes. 

 
Inaugurada em 1942, a Casa fazia um contraponto ao Cassino da Pampulha, conhecido 
como Palácio de Cristal, espaço luxuoso de diversão da capital. O Baile foi então palco de 
diversões mais populares, sobretudo da classe média, com seus bailes e festas. Era comum 
a travessia em barco do Cassino para o Baile a fim de terminar a noite dançando. 
(CAMPOS, 2014 p. 02) 

 

 

Implantada em uma ilha localizada as margens da Lagoa da Pampulha, a Casa do Baile com 

a predominância da curva, seu real volume se caracteriza através de uma base circular se 

desdobrando através de uma sinuosa marquise, unificando a edificação principal com a edícula 

externa a qual abriga os sanitários e bem como um palco ao ar livre. (MACIEL, 2009) 

Ao se analisar tal projeto, nota-se de que a marquise toma um papel que vai além do abrigo 

ao sol ou a chuva, sua sinuosidade margeia a ilha conectando e ampliando o espaço externo com o 

interno. Tal edificação se torna exímio exemplo das curvas de Niemeyer, da identidade nacionalista.  

 
A Casa do Baile é o conjunto de espaços que, vencida a ponte de acesso, se conformam em 
sutis diferenciações entre uma casa aberta, ampla, com o evento ao ar livre que a marquise 
e o palco externo propiciam, e a outra casa, abrigada, protegida, interiorizada e menor, que 
dá lugar ao evento mais formal. Apesar de serem duas, há uma profunda interação entre 
ambas, indissociáveis, através do extenso pano de vidro, que as interliga visualmente e da 
marquise que configura sua transição. No seu interior, de novo a virtuosidade do arquiteto 
se revela: não são os espaços fechados que interessam, mas o grande lugar público. Para 
construir um salão circular que fizesse repercutir a aparente forma circular exterior do 
edifício, Oscar Niemeyer abriga os apoios em uma meia-lua resultante da interseção de dois 
círculos, que ele astuciosamente oculta para quem de fora vê o edifício através da mudança 
da opacidade da parede externa: o ponto de inflexão entre as duas curvas coincide com o 
encontro entre a parede opaca de azulejos e o plano transparente de vidro. (MACIEL, 2009 
p. 02) 
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Figura 01 – Planta Baixa Casa do Baile 

 
Fonte: MACEDO (2008). 

 

Figura 02 – Marquise Casa do Baile                       Figura 03 – Casa do Baile 

   
Fonte: NOBRE (2015).                                           Fonte: OLISA (2018). 
 
 

As obras-primas da Pampulha são a Igreja de São Francisco e o popular restaurante e Casa 
do Baile. Nesta ultima, Niemeyer introduziu a ideia de uma marquise sinuosa de concreto, 
que define um espaço natural e aberto, emoldurando as perspectivas visuais oferecidas pela 
lagoa. Os contornos da marquise acompanham as linhas da pequena ilha sobre a qual foi 
projetada. A Casa do Baile foi concebida como um gesto de boa vontade em relação 
àqueles que não pertenciam ao circulo de elite brasileira, e cujas as necessidades e 
interesses não eram atendidos pelas elegantes instituições do exclusivo complexo da 
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Pampulha. E, no entanto, é aqui, na Casa do Baile, que encontramos Niemeyer no seu 
aspecto mais lírico e mais característico. As formas desse edifício ilustram a concepção – 
inspirada no barroco -  que Niemeyer tem da forma arquitetônica como cenário para uma 
múltipla experiência sensorial, neste caso não apenas visual, mas também culinária e 
musical. (UNDERWOOD, 2003 p. 56) 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

Como forma de compreender os aspectos acerca do processo de criação e a influencia em 

torno da mulher e das paisagens brasileiras, sobre o trabalho exímio arquiteto Oscar Niemeyer, o 

trabalho aqui apresentado adotou como metodologia a pesquisa bibliográfica, compreendida através 

da definição de que a mesma “não é mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre certo assunto, 

mas propicia ao exame de um tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões 

inovadoras”. (MARCONI; LAKATOS, 2003 p. 183)  

 

4. ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 

Como forma de se desprender da racionalidade de Le Corbusier, Niemeyer imprimi em seus 

projetos a sua tão característica plasticidade, claramente vista e representada através de uma série de 

curvas arrojadas. Atribuindo assim, como protesto, as formas que tanto lhe inspiraram, as formas a 

natureza e da mulher de Copacabana.  

 
Se a lição corbusiana do avião implicava a logica de um problema enunciado e 
racionalmente resolvido, a lição de Niemeyer com relação a mulher brasileira reside no 
infindável mistério e na magia que representa para o espirito poético, inevitavelmente 
atraído por ela. Assim, a revolta mais significativa (e mais humana) de Niemeyer contra a 
moderna arquitetura europeia foi a substituição do funcionalismo do Estilo Internacional 
por uma nova formula implícita: “a forma segue a beleza [feminina]”. De acordo com 
Niemeyer, “Quando uma forma cria beleza, ela se torna funcional e, desse modo, 
fundamental em arquitetura”. (UNDERWOOD, 2003 p.45) 
 
 

Ao se analisar uma serie de discurso de Niemeyer torna-se claro a condição de que o 

arquiteto carregava consigo uma enorme bagagem de conhecimento e das mais diversas áreas, 

compreendendo assim de que a justificativa que era atribuída aos projetos era atribuída pela forma a 

qual o convinha.  
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Quando projetei um bloco em curva, por exemplo, solto no terreno, junto apresentei croquis 
demonstrando que as curvas de nível existentes o sugeriram; quando desenhei as fachadas 
inclinadas, da mesma forma as expliquei como destinadas a proteger ou aproveitar a 
insolação encontrada; quando projetei um auditório, cuja forma poderia lembrar um mata-
borrão, foi para o problema de visibilidade interna que apelei; quando criei um sistema de 
montantes na forma de um “y”, reduzindo-os no térreo e multiplicando-os no andares 
superiores, a razão que apresentei foi de economia; quando propus coberturas curvas, com 
apoios inclinados nas extremidades, dei como justificativa o problema estrutura do empuxo; 
quando propus uma solução com curvas e retas, foi para diferenças de pé-direito que 
recorri. Com isso, ia defendendo minha arquitetura e as minhas fantasias, criando novas 
formas, elementos arquitetônicos que se adicionaram com o tempo ao meu vocabulário 
plástico de nossa arquitetura, com frequência usados pelos meus colegas, mas nem sempre 
na escala e apuros desejados. E assim continuei, durante muitos anos, procurando a forma 
diferente e explicando-a depois, como convinha. (NIEMEYER apud CORONA, 2001 
p.117) 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

!

Compreendeu-se ao desenrolar do trabalho que aqui foi apresentado, que as obras elaboradas 

pelo arquiteto Oscar Niemeyer são acompanhadas pelo forte sentimento nacionalista expressos 

tanto através de suas justificativas poéticas, quanto através da alta plasticidade das suas sinuosas 

curvas. O desprendimento quanto as ideias funcionalistas de Le Corbusier, lhe rendeu aquilo que 

um dia seria o símbolo da arquitetura brasileira, elevando o cenário que rodeia o pais e atribuindo a 

ele a justificativa de seus projetos. Os traços das praias brancas e das montanhas, as igrejas barrocas 

e não menos importante as curvas da mulher brasileira passaram a ser o ícone da brasilidade, 

Niemeyer transformou a poesia algo que pode ser tocado e vivido.  

Ao se explorar os discursos proferidos pelo arquiteto passou-se a compreender de que a 

justificativa poética dada pelo mesmo era feita da forma com que o convinha, as explicações 

técnicas de suas obras passam assim a ter um tom poético facilitando a aceitação do publico em 

geral, e foi assim que o arquiteto defendia aquilo posteriormente seria a pura representação da nossa 

arquitetura. 

 

 

 

 

 

 

 



!

Anais do 14º Encontro Científico Cultural Interinstitucional - 2016                      9 
ISSN 1980-7406!

 

REFERÊNCIAS 

 

BELO HORIZONTE. A Casa do Baile. Minas Gerais: Belo Horizonte, 2015. Disponível em: 
<http://belohorizonte.mg.gov.br/atrativos/roteiros/marcos-da-modernidade/casa-do-baile> Acesso 
em: 14 de out 2016.  
 
CAMPOS, Cássio. Arquitetura dos Sentidos. In: 3º Colóquio Ibero – Americano. Paisagem 
Cultural, Patrimônio e Projeto. 2014, Belo Horizonte. Belo Horizonte: Centro de Referência de 
Urbanismo, Arquitetura e Design. 2014. V 01.  
 
CORONA, Eduardo. Oscar Niemeyer Uma lição de Arquitetura. São Paulo: FUPAM, 2001.  
 
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de Metodologia Científica. São Paulo: 
Atlas, 2003.  

MACEDO, Danilo Matoso. As Obras de Oscar Niemeyer em Belo Horizonte. In: Revista MDC 
2008. Disponível em: <https://revistamdc.files.wordpress.com/2008/12/mdc02-txt05.pdf> Acesso 
em: 14 de out 2016. 
 
MACIEL, Carlos Alberto. Falando de Minas, A casa do Baile. Revista do Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais. n. 2581. P. 01 e 02, 2009. Disponível em: 
<http://revista.tce.mg.gov.br/Content/Upload/Materia/2581.pdf≥ Acesso em: 14 de out 2016.  
 
NIEMEYER, Oscar. As curvas do tempo: memórias. Rio de Janeiro: Revan, 1998.  
 
NOBRE, Márcia. Olhares Sobre a Casa do Baile. In: Archdaily, 2015. Disponível em: <!
http://www.archdaily.com.br/br/778481/olhares-sobre-a-casa-do-baile> Acesso em: 14 de out 2016. 
 
O GLOBO. Niemeyer 100. Rio de Janeiro, 2007.  
 
OLISA, Marcelo. Belo Horizonte em um thread com fotos tiradas do fundo do baú por Marcelo 
Lisa. In: Skyscrapercity. 2008. Disponível em: 
<http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1183145> Acesso em: 14 de out 2016. 
 
PIRES, F. M. N.; CORTIZO, M. L. Da Cruz; LELIS, M. G.; HENRIQUE, T. S. A. Trajetória de 
vida de Oscar Niemeyer á luz das teorias da psicologia do desenvolvimento humano.  
UNIVIÇOSA, Minas Gerais, 2012.   
 
UNDERWOOD, David. Oscar Niemeyer e o Modernismo de Formas Livres no Brasil. São 
Paulo: Cosac Naify, 2003.  
 


