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RESUMO 

 

O presente resumo expandido pretende abordar a cidade de Brasília, distrito federal do Brasil. Seguindo um estilo entre 

o tradicional e o moderno, Lúcio Costa esteve à frente de importantes projetos, mais notavelmente o Plano Piloto de 

Brasília, com impactos marcantes na arquitetura e no urbanismo. O projeto do arquiteto sugeria uma nova concepção de 

vida, baseada no resgate de valores essenciais ao bem-estar coletivo. Uma cidade-parque em que o homem e a natureza 

convivessem de forma harmoniosa e em que os laços comunitários fossem fortalecidos. Uma capital moderna, com um 

sistema viário inovador, pontuada por monumentos de forte impacto cívico e arquitetônico. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Plano Diretor, Brasília, Lúcio Costa, Planejamento Urbano, Cidade-Parque. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Brasília foi criada do zero por Lúcio Costa no centro do Brasil em 1956, sendo marco do 

planejamento urbano com características modernistas por influência de Le Corbusier e com o 

Arquiteto Oscar Niemeyer. Uma ideia revolucionária, que marcaria para sempre a história do 

urbanismo contemporâneo. Ousada, pioneira, mas ao mesmo tempo de uma simplicidade 

surpreendente, apresentada na forma de um memorial descritivo e singelos esboços em lápis 

(BEZERRA, 2020). 

O presente resumo expandido tem o objetivo de apresentar informações referente ao Plano 

Piloto de Brasília e seus autores, com ênfase nas diretrizes utilizadas na planificação e em seus 

principais elementos funcionais, teóricos e estéticos, destacando suas maiores contribuições para o 

futuro da cidade. Também, a pesquisa traz informações sobre a evolução histórica de Brasília, seu 

desenvolvimento econômico e contexto urbano.  

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O povoamento do Planalto Central, remonta aos séculos XVII e XVIII, com as primeiras 

bandeiras e expedições, que adentravam o interior do Brasil em busca de ouro e pedras preciosas. 
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Porém, essa ocupação era temporária, não atingindo com êxito um povoamento sólido, capaz de 

desenvolver a economia regional (MATIAS, s/d). 

Erguida no meio do cerrado, em menos de quatros anos, a partir de uma concepção modernista 

de urbanismo e arquitetura, Brasília foi o ápice do projeto desenvolvimentista do presidente Juscelino 

Kubitschek de Oliveira, conhecido pelo lema “Cinquenta anos em cinco” (SALATIEL, 2010). 

Juscelino Kubitschek foi eleito em 3 de outubro de 1955. Diante disso, escolheu o arquiteto 

Oscar Niemeyer para projetar as principais edificações da cidade. Niemeyer já era conhecido 

internacionalmente, e alguns dos projetos arquitetônicos que fez para Brasília tornaram-se símbolos 

do país, como o Congresso, o Palácio do Planalto, o Palácio da Alvorada e a Catedral (SALATIEL, 

2010). 

Niemeyer então busca uma arquitetura sofisticada, aliada a um elemento intuitivo, que permite 

ser apreciada por qualquer pessoa. Segundo Salatiel (2010), para escolher o Projeto Piloto foi 

realizado um concurso entre 12 e 16 de março de 1957, onde foram apresentados 26 projetos, mas o 

que mais chamou atenção foi o do arquiteto e urbanista Lúcio Costa, cujo a planta tinha um formato 

parecido de um avião. Com o projeto em mãos, foram empregados cerca de 60 mil trabalhadores para 

a construção, os quais eram a maioria nordestinos, que acabaram se fixando na cidade, onde 

trabalhavam dia e noite, para tentar erguer uma capital num prazo recorde de 43 meses. 

 

3. METODOLOGIA 

 

A metodologia adotada para esse resumo expandido foi feita através de pesquisas via internet 

e pesquisas bibliográficas, que, segundo Gil (2002, p. 44), esse tipo de pesquisa é elaborada em 

materiais existentes, como referenciais teóricos, possibilitando informações de várias formas 

diferentes de se pensar sobre determinado assunto. 

Gil (2002), ainda afirma que, as pesquisas explicativas aprofundam o conhecimento da 

realidade, porque explica a razão e o porquê das coisas.  

 

4. ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 

O ponto de vista do Plano Piloto nasceu de um símbolo de conquista, de quem toma posse de 

um território. Adaptado à topografia local e ao escoamento das águas, um dos eixos dessa cruz, o 

Norte-Sul, seria arqueado e daria ao desenho final a noção de um pássaro. Entre os princípios básicos 
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do projeto estão a setorização urbana por atividades determinadas e uma técnica rodoviária que 

elimina cruzamentos. Com exceção da área central onde está localizado a maior parte dos edifícios 

altos e aglomerados, o Plano Piloto se caracteriza pela paisagem horizontalizada, pela predominância 

de espaços livres e pela grande amplitude visual. Também, é dividido por quatro escalas: a 

residencial, a monumental, a gregária e a bucólica (MUSEU VIRTUAL DE BRASÍLIA, s/d). 

 

Figura 01: Escalas de Brasília. 

 
Fonte: Museu Virtual de Brasília, s/d. 

 

A escala residencial traduz um conceito novo de moradia. Construída ao longo do Eixo 

Rodoviário, é formada por superquadras de apartamentos cercadas de verde, edifícios de gabarito 

baixo suspensos sobre pilotis e unidades de vizinhança que estimulam a convivência, com seus 

comércios locais, praças, escolas e outros equipamentos comunitários (MUSEU VIRTUAL DE 

BRASÍLIA, s/d). 

A escala monumental abriga os centros de decisões políticas e administrativas do país e do 

Distrito Federal. Também, é composto pela arquitetura de Oscar Niemeyer, presente em várias obras 

geniais, com suas curvas e vãos audaciosos (MUSEU VIRTUAL DE BRASÍLIA, s/d). 

A escala agrária inclui comércios, agências bancárias, hotéis e demais estabelecimentos que 

visam a economia. Por fim, a escala bucólica, integra as outras três escalas anteriores, com extensas 

faixas gramadas, canteiros ornamentais, parques, áreas arborizadas e de lazer (MUSEU VIRTUAL 

DE BRASÍLIA, s/d). 

Os cemitérios são localizados nos extremos do eixo rodoviário-residencial, evitando-se os 

cortejos atravessarem o centro urbano. Os mesmos terão chão de grama e serão arborizados, com 

sepulturas rasas e lápides singelas, à maneira inglesa (MUSEU VIRTUAL DE BRASÍLIA, s/d). 
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O projeto também previu os Setores Culturais, o Centro Esportivo, a Cidade Universitária, o 

Jardim Botânico, o Setor Militar e os quartéis, as zonas destinadas à armazenagem e abastecimento, 

às garagens de viação urbana e às pequenas indústrias locais. Vários setores foram surgindo 

futuramente. Para atender à demanda crescente por templos e colégios particulares, foram planejados 

os chamados Setores de Grandes Áreas. Também, com a iniciativa de Israel Pinheiro, surgiu o Setor 

das Mansões, onde as casas isoladas de maior padrão se proliferaram (MUSEU VIRTUAL DE 

BRASÍLIA, s/d). 

 

Figura 02: Malha dos caminhos de pedestre (em vermelho). 

 

Fonte: MENEZES, 2008. 

 

A disposição das faixas de pedestre sem semáforo contribuiu para o fortalecimento da 

continuidade do trânsito longitudinal no modo a pé. No entanto, esse privilégio não está presente em 

todos os espaços iguais do Plano Piloto, dificultando a leitura e utilização do desenho da malha dos 

caminhos de pedestre e impede que a sociedade identifique, leia e compreenda o lugar do pedestre 

nessa cidade (MUSEU VIRTUAL DE BRASÍLIA, s/d).  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Lúcio Costa imaginou que Brasília seria uma cidade planejada para o trabalho ordenado e 

eficiente, mas ao mesmo tempo uma cidade viva e aprazível. Brasília, por sua vez, desenvolveu-se 

com uma cidade central, cercada por cidades periféricas, a qual, depois de algumas décadas, deixou 

de ser a cidade mais populosa do Distrito Federal, mas continua concentrando a maior parte dos 

estabelecimentos comerciais, de saúde, de educação e lazer, e torna-se centro urbano e foco das 

principais atividades da cidade, do Distrito Federal e das cidades que surgiram na fronteira com o 

estado de Goiás. A presença de núcleos planejados distribuídos pelo Plano Piloto foi, como se viu, 

componente fundamental das propostas para Brasília e para o Distrito Federal (MUSEU VIRTUAL 

DE BRASÍLIA, s/d) 
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