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RESUMO
Exímio arquiteto brasileiro, Oscar Niemeyer chama muito a atenção pelas suas obras icônicas, ímpares e por vezes
revolucionárias. Durante sua vida profissional o mesmo passa por diversos estágios, mostrando sua capacidade de se
reinventar e mudar seus conceitos arquitetônicos em busca de evolução. Um dos momentos mais importantes de
transformação em sua carreira inicia em meados de 1950 e uma das primeiras obras realizadas depois disso é o Palácio
do Congresso Nacional. Por isso, o artigo busca relacionar a Igreja de São Francisco de Assis (1943), realizada antes de
sua mudança de postura projetual, e o Congresso Nacional, intencionando a realização de uma tabela que demonstre
claramente o que o arquiteto utiliza nas duas obras e o que ele retira de suas intenções arquitetônicas quando realiza o
Palácio do Congresso. Portanto, é possível perceber que as duas obras possuem características de ruptura entre si, mas
também há continuidades.
PALAVRAS-CHAVE: Congresso Nacional, Igreja de São Francisco de Assis, Oscar Niemeyer, Arquitetura Moderna,
Brasília

1. INTRODUÇÃO
Não é novidade a exímia carreira que Oscar Niemeyer conseguiu construir em seu tempo de
dedicação à profissão. Seu empenho foi reconhecido por ampla parcela do público intelectual
brasileiro e por grande parte de políticos. Sem falar em todo respeito conquistado em outros países,
em especial diplomáticos relacionados ao Partido Comunista Brasileiro (PCB) (DURANT e
SALVATORI, 2013).
Portanto, buscar entender Niemeyer é compreender que sua importância vai além da
arquitetura, pois seu discurso particular é o que norteia suas decisões profissionais. Foi reconhecido
pela maneira que utilizava inconsciente e consciente todo seu compilado de partidos arquitetônicos,
que no fundo era sempre utilizado para reforçar sua identidade e de suas obras. Sua trajetória foi
despertada muito cedo, foi incitada por tantas condições oportunas que perto de seus cinquenta anos
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o colocaram em definitivo em posições que muitos outros brasileiros do ramo jamais haviam chego.
(DURANT e SALVATORI, 2013).
Sendo assim, o presente artigo justifica-se com o intuito de promover estudos sobre os
conceitos arquitetônicos utilizados por Oscar Niemeyer nas obras do Congresso Nacional e da
Igreja São Francisco de Assis, com a intenção de proporcionar o aperfeiçoamento e aprendizado
teórico, buscando o desenvolvimento acadêmico e profissional.
Soma-se a isso, a relevância das obras no meio nacional, visto que as mesmas foram
declaradas como patrimônio cultural da humanidade pela Unesco, isso demonstra a relevância
mundial da arquitetura de Oscar Niemeyer.
Levando em consideração a importância do estudo dos conceitos empregados nesses dois
projetos citados acima e com a finalidade de ampliar o entendimento, a pesquisa torna-se relevante
no meio acadêmico e científico.
Desse modo, empregando princípios éticos e disciplinares, o artigo se tornará relevante para
a realização profissional de um arquiteto e urbanista.
Em meados de 1950 Oscar Niemeyer reavalia as suas posturas projetuais, diante disso o
mesmo contextualiza esta fase, explicando que:

As obras de Brasília marcam, juntamente com o projeto para o Museu de
Caracas, uma nova etapa no meu trabalho profissional. Etapa que se
caracteriza por uma procura constante de concisão e pureza, e de maior
atenção para com os problemas fundamentais da arquitetura”. (NIEMEYER
In. XAVIER, 1987, pág. 238)

Com base na declaração acima, o presente artigo questiona: em relação aos conceitos
arquitetônicos presentes na Igreja de São Francisco de Assis (1943) quais mudanças e continuidades
podem ser encontradas no Congresso Nacional (1960) e que deixam claro a mudança de postura de
Oscar Niemeyer?
Esta pesquisa parte da hipótese que não houveram continuidades e suas principais mudanças
ocorreram na substituição de curvas e pluralismo de materiais por formas retas e o uso de poucos
materiais, ou seja, o arquiteto sai de uma fase onde se preocupa com diversas variáveis e passa para
outro momento de sua vida profissional, onde da atenção a apenas aquilo que acredita ser
fundamental para resolução de seus projetos.
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O objetivo geral da pesquisa é analisar os conceitos arquitetônicos presentes na Igreja de
São Francisco de Assis e quais são as mudanças e continuidades podem ser encontradas no
Congresso Nacional.
E tem os seguintes objetivos específicos:
i)

Contextualizar, brevemente, a trajetória profissional do arquiteto Oscar Niemeyer, de
forma a exemplificar com os conceitos projetuais utilizados na obra da Igreja São
Francisco de Assis;

ii)

Apresentar as características, após sua mudança de postura projetual;

iii)

Analisar as mudanças e continuidades projetuais utilizando a obra do Congresso
Nacional como referência;

iv)

Elaborar uma tabela, com o intuito de sintetizar comparação realizada;

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Nessa etapa será abordado brevemente o histórico e a trajetória profissional de Oscar
Niemeyer e a análise dos conceitos projetuais utilizados por Oscar Niemeyer nas obras da Igreja de
São Francisco de Assis em Belo Horizonte e o Congresso Nacional em Brasília.

2.1 NIEMEYER ATÉ MEADOS DE 1950

2.1.1 OSCAR NIEMEYER
Nasceu no Rio de Janeiro, no Bairro de laranjeiras e foi registrado com o nome Oscar
Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares Filho (Figura 01). Teve sua infância e juventude sempre na
mesma residência ao lado de seu avô e no mesmo local casa-se e têm sua filha Anna Maria. Por ter
sido criado perto de seus avós Niemeyer percebe comentários racistas e isso o motiva trilhar sua
vida de maneira diferente e isso o inspira durante toda a sua trajetória (SCHULTZE, 2005).
Forma-se em arquitetura pela Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro em 1934 e
logo inicia estágio no escritório de Lúcio Costa e Carlos Leão. Lá tem a oportunidade de relacionarse com Le Corbusier e Gustavo Capanema e contribui com o projeto do Ministério da Educação e
Saúde que é finalizado em 1936 no Rio de Janeiro (SCHULTZE, 2005).
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Figura 01: Oscar Niemeyer

Fonte: ALVES (2012)

Oscar Niemeyer participou de projetos de muito prestígio, como o conjunto de edifícios
público de Brasília (Congresso Nacional do Brasil, o Palácio da Alvorada, o Palácio do Planalto e
o Supremo Tribunal Federal), o complexo de edifícios do Parque Ibirapuera (Pavilhão Lucas
Nogueira Garcez, Palácio dos Estados, Palácio das Nações, Palácio das Indústrias, Palácio da
Agricultura, Auditório Oscar Niemeyer), o Sambódromo da Anhembi, o edifício Sede da
Organização das nações Unidas (ONU), o Memorial da América Latina, Pampulha, Edifício Copan,
Edifício Califórnia, Edifício Montreal, Edifício Eiffel, Edifício Triângulo, Edifício Califórnia, Casa
das Canoas, Sede do Partido Comunista Francês, Pavilhão de Nova York 1939, entre outros muitos
exemplos (PEREIRA, 2017).
Sendo assim, em 2012, com seu falecimento aos 104 anos, deixa um grande número de obras
efetuadas durantes a sua longa carreira e além disso há também arquivos de vários croquis,
maquetes, desenhos e registros que são muito utilizados para o entendimento da importância desse
arquiteto para a sociedade (PEREIRA, 2017).

2.1.2 IGREJA SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Em 1943 foi inaugurada a Igreja de São Francisco de Assis, projetada (Figura 02) por
Niemeyer como parte do projeto arquitetônico do complexo da Pampulha. Foi uma obra solicitada
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pelo prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek. Esse grupo de edifícios é um símbolo do
modernismo brasileiro e mundial e por ser tão importante para, a igreja se tornou um símbolo da
cidade, aparecendo até em placas de trânsito em Belo Horizonte (SOUZA, 2012).
Figura 02: Croqui de Oscar Niemeyer

Fonte: BARRATO (2016)

Ela é uma das primeiras edificações do arquiteto e por isso ele recebe reconhecimento em
todo Brasil. O arquiteto utiliza esse ensejo e desafia a monotonia arquitetônica que ocorria na época
e propôs liberdade as formas, trazendo a plasticidade que o concreto é capaz de promover, iniciando
sua arquitetura com curvas (SOUZA, 2012).
Assim, por possuir formas incomuns a capela demora a ser consagrada, recebendo o título
apenas em 1959. Isso acontece porque houve um extenso desacordo de autoridades eclesiásticas
quando observaram a ousadia do arquiteto e a inserção de obras integradas de Portinari
à capela (FABRIS, 2000).
Os outros edifícios do complexo, se confrontados com a igreja de São Francisco de Assis, se
tornam um redesenho libertário do esquema DOM-INO de Le Corbusier, pois possui lajes
consecutivas estruturadas por pilares que ficam dentro da planta da edificação. Isso ocorre na
complexidade intrigante do Cassino, nas curvas da parte exterior da Casa de Baile ou nas faces de
vidro do Iate Clube (QUEIROZ, 2007).
A igreja é muito diferente dos outros prédios do complexo porque possui uma estrutura
independente, que é formada abóbadas parabólicas (Figura 03 e 04) autoportantes ao invés de lajes
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amparadas por pilares de concreto armado. Isso foi possível por processos de técnicas modernas,
mas com expressão arquitetônica única e ao mesmo tempo diversa (BRUAND, 2002).
Figura 03: Igreja de São Francisco de Assis – Belo Horizonte

Fonte: SOUZA (2012)

Figura 04: Plasticidade

Fonte: SOUZA (2012)
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Em seu interior existem dois elementos que se destacam por sua importância, que são a fenda
no forro obtida a partir da interseção das duas abóbadas e o piso com desenhos sinuosos. A fenda dá
a oportunidade para a iluminação natural, que acaba evidenciando a pintura de Portinari. A mesma
preenche a parede dos fundos e se diferencia do revestimento da nave que é em madeira escura de
uma árvore cerejeira do Pará e com baixo relevo em bronze esculpido por Alfredo Ceschiatti ao
redor da pia batismal. Já o piso que avança à área externa, é um convite a entrada com seus
desenhos orgânicos realizados em mármore branco e granito preto
Portando, para Bruand (2002), o que traz destaque a igreja é a harmonia alcançada por
Niemeyer. Além disso, a assimetria sistemática e a flexibilidade empregadas nos materiais
construtivos promove uma magnifica sensação de leveza e bem-estar. A liberdade que o arquiteto
coloca na obra ajuda a explicar a harmonia e a clareza da criação da edificação em abóbadas
parabólicas.

3. METODOLOGIA
Abaixo será descrito como as pesquisas e análises foram desenvolvidas. Explicando passo a
passo para chegar as conclusões do trabalho.
Para Lakatos e Marconi (2011), a revisão bibliográfica é importante pois, realiza o
balizamento do problema de pesquisa e define considerações adequadas da conjuntura atual e
organiza as informações sobre um contexto, sobre seus vazios e no que tange o saber do que já se é
conhecido para o desenvolver do mesmo.
Dessa forma, o artigo será desenvolvido por meio de pesquisas em artigos, livros e
realizando assessorias com o professor apresentando evoluções e readequando conforme as
necessidades.

4. ANÁLISES E DISCUSSÕES
A análise histórica é importante quando colocada em foco as obras de Niemeyer de meados
de 1950, pois elas demonstram uma característica inflexão, ou seja, suas obras são vistas como mais
autocentradas, que não conversam com a situação. O arquiteto aparenta se interessar por projetos
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universais, sem especificidades, que era o que caracterizava seus projetos iniciais (BASTOS E
ZEIN, 2010).
Entre os anos de 1940 e 1950 ocorreu uma etapa importante do arquiteto em que ele foi
muito solicitado. Nesse momento estava cingido pela genialidade criativa e ditava mudanças nas
volumetrias do momento, criando linguagens muito mais plásticas. Contudo, não eram apenas
notícias boas que o rodeavam, pois sofria com críticas internas e externas. Por isso esse momento
demonstra sua fase de transição, deixando claro seu interesse por volumes puros (BASTOS E ZEIN,
2010).
Com base no texto acima, Niemeyer apresenta publicamente reflexões e depoimentos sobre
sua autocritica, e por meio desses trechos será possível realizar a análise entre a obra da Igreja de
São Francisco de Assis (1943) e o Congresso Nacional (1960).
Com isso, ficou claro que as obras em Brasília em conjunto ao projeto do Museu de Caracas
(Figura 05), foram decisórias para o início de uma nova etapa em seu trabalho. Nela Niemeyer
demonstra uma busca incessante por precisão e pureza e dá grande importância aos problemas que
são realmente fundamentais da arquitetura (NIEMEYER In. XAVIER, 1987).

Figura 05: Maquete Museu de Caracas

Fonte: BARRIOS (2012)
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Tal momento de transição demonstra uma grande transformação em sua maneira de projetar e
entende que nada surge sem muita reflexão e análise. Ele entende que essa alternância não ocorreu
em um estalo ou na procura de algo novo para solucionar novos problemas. Aconteceu a partir de
uma fórmula honesta e racional para revisão de seu trabalho (NIEMEYER In. XAVIER, 1987).
Portanto, Niemeyer entende que sua mudança de postura projetual não anula o que foi
realizado anteriormente e comenta que:

Não pretendo, naturalmente, com estes comentários, iniciar um processo de
autodestruição, nem atribuir aos meus trabalhos feição depreciativa. Vejoos, pelo contrário, como fatores positivos dentro do movimento arquitetural
brasileiro, ao qual deram, na ocasião oportuna, por seu élan e sentido
criador, uma contribuição efetiva que até hoje caracteriza esse movimento.
E se refiro esta autocritica, iniciada há dois anos, quando elaborava o
projeto do Museu de Caracas, é por considera-la processo normal e
construtivo capaz de nos conduzir à correção de erros e a melhores
resultados, com a adoção de uma série de providencias e medidas
disciplinadoras (NIEMEYER In. XAVIER, 1987).

Em concordância a isso, Niemeyer começa a se atrair por soluções compactas,
despretensiosas e regulares. Inicia a busca de soluções para hierarquia e caráter arquitetônico,
relaciona a harmonia do todo e as necessidades de cada espaço em particular e propicia que a obra
demonstre suas características pela própria estrutura, que está apropriadamente incorporada a
criação plástica original (NIEMEYER In. XAVIER, 1987).
Em conclusão a esse pensamento, Niemeyer entende que essa postura é a mais adequada para
a “sua” arquitetura e compreende que:

Estas são, hoje, as minhas diretrizes de arquiteto. E se, agora, elas se
orientam num sentido de maior pureza e simplicidade, fundam-se, todavia,
no mesmo conceito de criação – o único capaz de conduzir a uma
verdadeira obra de arte. Estas diretrizes das obras que projetei para Brasília,
obras que acompanho com o maior desvelo, convicto de sua importância e
desejoso de que se transformem em qualquer coisa útil e permanente, e
capaz de transmitir um pouco de beleza e emoção (NIEMEYER In.
XAVIER, 1987).

Sendo assim, após está reflexão projetual realizada por Oscar Niemeyer, ele entra em uma
nova fase de sua carreira e projeta os principais edifícios de Brasília, entre eles está o Palácio do
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Congresso Nacional (1960), que será objeto de estudo em comparativo a Igreja São Francisco de
Assis (1943).
O Congresso Nacional (Figura 06), foi implantado na Praça dos Três Poderes,
particularmente no canteiro Central da Asa Leste do Eixo Monumental de Lúcio Costa. Ele possui
vista privilegiada para o entorno e é a obra mais simbólica de Brasília criada pelo arquiteto
(SOUZA, 2017).
Figura 06: Croqui Congresso Nacional

Fonte: Congresso Nacional (2018)

Nesse projeto há cinco volumes, divididos de maneira visual que propiciam a organização
dos fluxos conforme necessidade dos usuários. Portanto, o Congresso Nacional (Figura 07) conta
com: dois volumes verticais interligados por passarelas, um volume horizontal formando a base do
conjunto, a cúpula do Senado e a Cúpula da Câmara, invertida, que apoia sobre o volume horizontal
com uma delicadeza admirável. São volumes simples que quando estão unidos propõe harmonia
entre eles (INOJOSA, 2014; BRUAND, 2002).
O acesso ao prédio pode ser feito a partir de uma longa rampa que liga a rodovia ao edifício.
Ela é dividida em duas partes: uma parte que leva à entrada do edifício e segunda seção que
oportuniza o acesso a cobertura revestida em mármore (foi concebida como uma praça pública, mas
por medidas de segurança permanece fechada) (SOUZA, 2017).
As intenções de estética foram baseadas em como distribuir as formas compensando-as entre
si e ao final dessa somatória acompanha-las a combinação exata da simplicidade clássica com
originalidade barroca. Onde encontram-se solidez e leveza, estabilidade e dinamismo, em uma
mesma obra (BRUAND, 2002; UNDERWOOD, 2002).
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Figura 07: Congresso Nacional

Fonte: SOUZA (2017)

Diante disso, após a realização de estudos através dos textos citados, foram possíveis
identificar algumas mudanças e continuidades nas obras da Igreja de São Francisco de Assis e o
Congresso Nacional do arquiteto Oscar Niemeyer.

Figura 08: Plasticidade

Fonte: SOUZA (2017)
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Figura 09: Geometria

Fonte: SOUZA (2012)

Dentre as continuidades, pode-se citar a utilização de materiais de alto custo como exemplo
o mármore e a utilização de concreto armado. Dentre as mudanças, nota-se a busca por obras com
formas mais puras (figura 09), sem recortes ou compostas de muitos elementos, diferente do seu
modo de projetar no passado, como pode-se perceber pela figura 08. Após sua mudança de postura
projetual o arquiteto interessou-se prioritariamente por soluções compactas, simples e geométricas.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo buscou analisar as mudanças e continuidades projetuais da obra da Igreja
São Francisco de Assis em relação ao Congresso Nacional, diante disso, primeiramente foi
abordado um breve histórico sobre o arquiteto Oscar Niemeyer e sobre sua primeira grande obra, o
Complexo da Pampulha com enfoque na Igreja São Francisco de Assis.
Ainda, em sequência dos capítulos, foram apresentados a metodologia utilizada para o artigo
e a análise. Utilizaram-se depoimentos do arquiteto sobre sua reflexão juntamente com o Congresso
Nacional permitindo que a pesquisa fosse realizada e possibilitando a conclusão em forma de tabela
que se apresenta abaixo.
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Tabela 01: Continuidades e mudanças de postura projetual da Igreja de São Francisco de Assis em
relação ao Congresso Nacional
Características Projetuais de Oscar
Igreja São Francisco de
Congresso
Niemeyer
Assis
Nacional
Sistema Construtivo
Concreto Armado
Concreto Armado
Composição Formal
Formas Complexas
Formas Puras
Mármore e Cerâmicas de
Uso de Materiais de Alto Custo
Mármore
Portinari
Uso de Caráter Arquitetônico
Articulação Formal
Monumentalidade
Composição de Muitos Elementos

Sim

Não

Fonte: Acervo Pessoal (2018)

Portanto, após análise, pode-se concluir que a hipótese foi confirmada, pois as principais
mudanças ocorreram na substituição de curvas e pluralismo de materiais por formas retas e o uso de
poucos materiais. Entretanto, em partes, a hipótese foi refutada, visto que quando comparadas as
duas obras é possível perceber que o arquiteto continua utilizando algumas características da igreja
no Congresso Nacional.
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