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RESUMO 
 
 

Quando se entende a arquitetura como uma forma de expressão e identidade fica difícil 

dissociá-la das demais formas de arte. A proposta deste Trabalho Final de Graduação foi 

entender mais profundamente a relação entre as artes plásticas e a Arquitetura Moderna, 

para que fosse possível identificar os diversos temas que permeiam ambas, explorando os 

pontos de encontro entre elas e evidenciando o quanto essa relação crucial era 

significativa para a criação de uma arquitetura com identidade e expressão.Como objetivo 

geral pretendeu-se entender como essa relação aconteceu na cidade de Maceió, tendo como 

objetos de análise quatro residências modernistas construídas entre as décadas 1950 e 

1960, localizadas nos Bairros do Farol e do Pinheiro. Através dessa análise, buscou-se 

também destacar a relevância dessas construções para a cultura da cidade e o quanto a 

preservação da memória delas é importante, levando em consideração que nenhuma das 

quatro residências foi totalmente preservada e a maioria delas já não existe. Esta pesquisa 

baseou-se na hipótese de que, entre as décadas de 1950-60, as casas projetadas em Maceió 

dentro da estética Modernista possuíam uma forte integração entre as artes, contudo, isso 

se perdeu de maneira significativa a partir do momento em que esses espaços não foram 

preservados e nem tiveram reconhecidas sua importância, identidade e expressividade. 

Assim, foi constatado que o Modernismo em Maceió, assim como em todo Brasil, mesmo 

em menores proporções, preocupou-se em integrar a arquitetura com as artes plásticas, 

fazendo de fato o que se pode considerar arquitetura como arte. 

Palavras-chave: Arquitetura Moderna.Artes Plásticas. Preservação.  

 
 
  



 
 

ABSTRACT 

 

When architecture is understood as a form of expression and identity, it is difficult to 

dissociate it from other art forms. The purpose of this undergraduate thesis was to 

understand more deeply the relationship between the fine arts and modern architecture, so 

that it was possible to identify the various themes that permeate both, exploring the 

meeting points between them and highlighting how significant this crucial relationship 

was to criate an architecture with identity and expression. The general objective was to 

understand how this relationship happened in the city of Maceió, having as object of 

analysis four modernist residences built between the 1950s and 1960s, located in the Farol 

and Pinheiro neighborhoods. Through this analysis, it also sought to highlight the 

relevance of these buildings to the culture of the city and how important the preservation 

of their memory is, considering that none of the four residences has been fully preserved 

and most of them no longer exist. This research was based on the hypothesis that between 

the 1950-60s, the houses designed in Maceió within the Modernist aesthetic had a strong 

integration between the arts, however, this was significantly lost from the moment these 

spaces have not been preserved nor had their importance, identity and expressiveness been 

recognized. Thus, it was found that Modernism in Maceió, as well as throughout Brazil, 

even to a lesser extent, was concerned with integrating architecture with the fine arts, in 

fact doing what can be considered architecture as art. 

Key-words: Modernarchitecture. Visual arts. Preservation. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A conexão da arte com a arquitetura apresenta universos que por vezes parecem 

distintos, mas, na realidade, se confluem. Observando a cidade de Maceió é possível notar 

facilmente como diversas construções não possuem identidade nem funcionam como 

forma de expressão estética, sendo apenas reproduções que acabam não dizendo nada 

sobre a cultura local nem refletindo os próprios donos do espaço. 

Diante disso, a proposta deste TFG é entender mais profundamente a relação 

entre as artes plásticas e a arquitetura moderna, para que seja possível identificar os 

diversos temas que permeiam ambas, explorando os pontos de encontro entre elas e 

evidenciando o quanto essa relação crucial pode ser significativa para a criação de uma  

arquitetura com identidade e expressão. Tudo isso, a partir da análise de quatro residências 

modernistas construídas em Maceió entre as décadas de 1950 e 1960. 

Quando se entende a arquitetura como uma forma de expressão e identidade fica 

difícil dissociá-la das demais formas de arte. As artes plásticas, muito antes da arquitetura, 

começaram a trabalhar com as questões sensoriais, questões essas que deveriam ser vistas 

na arquitetura também como parte primordial do processo, como algo totalmente 

imprescindível, afinal, todos os espaços projetados só ganham alma e expressão se forem 

pensados para demonstrar algo. Cada projeto deveria possuir sua linguagem material, 

transmitir sensações e carregar memórias. Se, durante o processo de criação, isso é 

deixado em segundo plano, os projetos acabam sendo apenas construções vazias que 

reproduzem algo que na maioria das vezes não diz nada sobre as pessoas que estão nele.  

Por tantas outras questões mais complexas e igualmente relevantes é que a 

conexão entre as artes plásticas e a arquitetura merece ser estudada e valorizada com toda 

a sensibilidade possível. É mais que necessário que as pessoas e profissionais percebam 

que as artes plásticas conseguem trazer identidade para arquitetura e que com essa 

conexão fica possível criar e vivenciar espaços que despertam sensações e que sejam 

feitos para as pessoas desfrutarem de forma muito mais significativa. 

A partir disso, torna-se possível demonstrar diversas possibilidades e gerar uma 

série de outras reflexões que abrem ramificações para novas problemáticas, como por 

exemplo, uma nova forma de se enxergar e organizar os espaços e, também, de atentar 
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para a importância do cenário artístico cultural e da presença da cultura local na 

arquitetura. É relevante mencionar que não se pretende com esse trabalho criar um 

conceito absoluto sobre o assunto e sim gerar uma reflexão mais ampla que abra 

possibilidades para novos questionamentos sobre a questão estudada.    

Como objetivo geral pretende-se entender a relação entre as artes plásticas e a 

arquitetura moderna e como ela se deu na cidade de Maceió, tendo como objetos de 

análise quatro residências modernistas construídas entre as décadas 1950 e 1960, 

localizadas nos Bairros do Farol e do Pinheiro. Através dessa análise, pretende-se também 

destacar a relevância dessas construções para a cultura da cidade e o quanto a preservação 

da memória delas é importante, levando em consideração que nenhuma das quatro 

residências foi totalmente preservada e a maioria delas já não existe. 

Seguindo a ordem cronológica de suas construções, inicialmente, apresenta-se a 

residência José Lyra, projetada em 1952 pela arquiteta Lygia Fernandes, que fez refletir 

em seu projeto a cultura local através dos materiais utilizados, trouxe adequação climática 

pensada para as particularidades da região e, além disso, imprimiu plasticidade e 

criatividade desde as soluções da planta baixa até a criação do mobiliário desenhado por 

ela, trazendo de inúmeras formas traços de subjetividade para arquitetura. 

A segunda obra escolhida foi a residência Israel Lyra também de 1952, projetada 

por Ivo Lyra, que foi pensada plasticamente em seus mínimos detalhes, com uma escada 

helicoidal escultórica em seu interior, a horizontalidade visual proposta, e as venezianas 

que criam desenhos de sombras, elementos que fazem todo o espaço ser cheio de 

identidade. 

Outra construção bastante relevante escolhida para esta análise foi a residência da 

arquiteta Zélia Maia Nobre, projetada por ela em 1960, embora apresente um rigor 

racionalista, a construção é bastante expressiva e envolve sensorialmente, devido à grande 

integração com a natureza, elementos que não só compõem plasticamente como trazem 

uma nova atmosfera para o ambiente. 

 Por fim, a residência Afonso Lucena que ficava localizada no bairro do Pinheiro 

e também foi projetada por Ivo Lyra, em 1963. Além de todo seu traço estético 

modernista, ela possuía um elemento único que agregava bastante identidade para a 
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construção, o painel do artista Abelardo da Hora que demonstra bem o início dessa 

incorporação da arte com a arquitetura na cidade de Maceió. 

Pretende-se assim, frisar a relevância da preservação da memória dessas 

construções, afinal, somente através dessa preservação se torna possível garantir a 

vivacidade da memória coletiva e consequentemente da cultura. Ainda que existam os 

registros, a memória precisa ser rememorada e não apenas registrada, é preciso que além 

de preservada seja veemente mencionada, mostrada às novas gerações ao passar dos anos 

para que nada se perca, já que ao contrário da memória das máquinas, a memória humana 

é passível ao esquecimento. Para Halbwachs (2006), a memória existe na medida em que 

se forma um senso de pertencimento em um grupo, criado pelos laços afetivos que foram 

desenvolvidos por eles. Sendo assim é necessário que se estimule esse senso de 

pertencimento, para que a memória do que já não existe fisicamente seja assegurada e o 

que ainda existe consiga ser restaurado e devidamente preservado. 

Como método de abordagem utilizou-se o método hipotético-dedutivo, através da 

criação da hipótese de que, entre as décadas de 1950-60, as casas projetas em Maceió 

dentro da estética modernista possuíam uma forte integração entre as artes, contudo, isso 

se perdeu de maneira significativa a partir do momento em que esses espaços não foram 

preservados e nem tiveram reconhecidas sua importância, identidade e expressividade. 

Os principais meios de obtenção das informações dessa pesquisa foram fontes 

bibliográficas primárias e secundárias que deram embasamento a todos os pontos do 

trabalho, através da leitura de artigos, monografias, livros e dissertações. É importante 

salientar a dificuldade de encontrar referencial teórico sobre o tema abordado. No caso da 

conexão entre artes plásticas e arquitetura, são poucos os materiais que tratam diretamente 

sobre isso, não só por conta do caráter subjetivo, mas sobretudo pela falta de discussão 

atual sobre o tema. Com relação ao referencial  sobre arquitetura moderna em Alagoas, 

também existiu bastante dificuldade em encontrar material que permitisse o embasamento 

do tema proposto, sendo necessário enfatizar a importância dos trabalhos de Silva (1991), 

Amaral e Ferrare (2008) e Casella (2017), que foram imprescindíveis para elaboração do 

presente trabalho e exercem magistralmente a função de abordar e manter viva a história 

da Arquitetura Moderna Alagoana. O material audiovisual e a iconografia pesquisado foi 

fundamental para a ampliação das análises, dando suporte para obtenção de bases mais 

precisas para os estudos de caso e, também, para utilização de relatos e opiniões deixadas 
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através de documentários e entrevistas antigas, onde estão alguns os poucos registros nos 

quais arquitetos modernistas brasileiros discorreram a respeito das conexões existentes 

entre artes plásticas e arquitetura. Os métodos de procedimento utilizados foram 

levantamento histórico sobre o modernismo brasileiro e maceioense, e o comparativo para 

a análise dos quatros residências. 

Assim, este TFG está dividido em quatro capítulos.O primeiro capítulo apresenta 

o embasamento necessário para o entendimento histórico da Arquitetura Moderna no 

Brasil, evidenciando como se deu sua relação com as artes plásticas ao longo do período, 

também apresenta os pontos de contato entre as artes plásticas e a arquitetura, a 

importância dessa conexão e alguns estudos de caso de construções modernistas nacionais 

que permitem melhor exemplificar como essa relação aconteceu. 

O segundo capítulo foi dividido em três partes, nas quais são analisados cinco 

estudos de caso que evidenciam a relação das construções modernistas brasileiras com as 

artes plásticas, salientado os pontos de destaque dessa conexão. A primeira delas foi o 

antigo Ministério da Educação e Saúde, no rio de Janeiro, em seguida o complexo da 

Pampulha onde foram destacadas para o presente estudo a Residência JK e a Igreja da 

Pampulha e, por último, de Brasília, foram escolhidos o Teatro Nacional e a Igreja de 

Nossa senhora de Fátima.  

Já o terceiro capítulo apresenta mais especificamente a Arquitetura Moderna na 

cidade de Maceió e como se deu sua conexão com as artes plásticas, mostrando as análises 

das quatro residências modernistas dos bairros Farol e Pinheiro, (residências José Lyra, 

Israel Lyra, Zélia Maia Nobre e Afonso Lucena) para através disso demonstrar como eram 

visíveis essas conexões o quanto foi perdido a partir da falta de preservação desses 

espaços. E, por fim, o capítulo 4 com as Considerações Finais desta monografia. 
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1. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 A Arquitetura Moderna no Brasil 

A relação entre as artes plásticas e a arquitetura foi amplamente discutida em 

muitos movimentos de vanguarda do século XX, mas essa discussão esteve presente 

também em outros momentos da história, sendo vista de diferentes maneiras conforme o 

período e o que estava sendo feito na época. Como exemplo, o período do Barroco foi 

muito voltado para a estética onde a arquitetura e a arte eram de certa forma unificadas, 

mas em outros momentos não se reconhecia a natureza essencialmente artística da 

arquitetura, a atividade por muitos foi vista como algo totalmente lógico, científico e 

técnico. Porém, pode-se dizer que o período do Modernismo foi quando essa discussão se 

tornou mais central, afinal, a integração entre as artes e arquitetura era um dos principais 

objetivos do movimento. 

É fato que os questionamentos mais assíduos sobre a inclusão e resgate do 

sentido artístico das obras arquitetônicas, veio desde a Revolução Industrial e do 

movimento Arts e Crafts veio com movimentos e grupos como Deutscher Werkbund, 

Arbeitsrat für Kunst, a escola  Bauhaus que reunia as ideias de um grupo, o Concretismo e 

outros, que além de ter enorme função social de mobilização da população pela 

desigualdade de classes. Esses movimentos também traziam fortemente o apelo entre a 

integração dos ofícios, propondo uma arte integrada que fizesse parte da edificação sem 

desvinculação, para que a obra fosse pensada de forma total em todos os mínimos 

detalhes. Eles procuraram quebrar barreiras, trazer todos os profissionais para trabalhar 

em prol da unificação, criar e pensar a arquitetura como uma grande obra de arte. 

Embora o Modernismo tivesse levantado a bandeira da integração e da presença 

clara e relevante das artes plásticas na arquitetura, houve um paradigma racionalista. 

Andrade (2000) cita que Walter Gropius escreveu em 1935: “A racionalização que muitos 

pensam ser o princípio cardinal da Nova Arquitetura, é na verdade apenas seu agente 

purificador. A satisfação estética do espírito humano é tão importante quanto a satisfação 

material". Ou seja, Gropius afirma que o racionalismo servia apenas como um “agente 

purificador” e não um pensamento central, mas para muitos essa característica do 

Modernismo foi interpretada de forma um pouco equivocada o que fez com que muitas 

construções fossem pensadas de forma totalmente racionalista, trazendo um caráter frio e 
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sem identidade para diversas edificações. Materiais como vidro e concreto foram 

utilizados em todos os lugares, desconsiderando as peculiaridades do local, história, 

fatores climáticos e cultura. 

Contudo, o racionalismo não foi exacerbado no Brasil, onde, desde o princípio, 

teve sua arquitetura moderna influenciada pela transformação da forma como se entendia 

a arte. O período mais expressivo da arquitetura Moderna Brasileira se deu entre 1930 e 

1960, seguindo a proposta da Semana de Arte de 1922 que para alguns é o momento visto 

como o marco inicial do processo, mas que para Bruand (2012) não atingiu diretamente a 

arquitetura com consequências imediatas, porém, segundo ele, de fato, o momento criou a 

possibilidade do novo, influenciado tudo de uma forma geral.  

O Movimento Moderno brasileiro pregava primordialmente a expressão nacional, 

autônoma e independente dos estilos que tinham sido colhidos de fora por tantos anos. 

Essas transformações trouxeram de maneira forte um novo jeito de pensar arquitetura e 

demonstrar a identidade brasileira, sendo seu desenvolvimento totalmente entrelaçado à 

cultura, às novas formas e às artes. O Modernismo, de uma forma geral, teve a intenção de 

integrar as diversas artes e de demonstrar essa fusão em novos formatos de expressão 

artística. 

Nesse período, diversos arquitetos brasileiros conseguiram unir a nova 

arquitetura com as características das artes plásticas. Isso se deu não só de forma direta, 

através da presença de esculturas, painéis ou objetos artísticos nas construções, mas 

também pelo partido arquitetônico das edificações, que seguiam uma estética mais 

expressiva e pela atmosfera que essa união apresentava. As construções de fato 

começaram a demonstrar subjetividade. 

A arquitetura brasileira se destacou mundialmente através das criações de 

arquitetos como Lina Bo Bardi (1914-1992), Rino Levi (1901-1965), Lúcio Costa (1902-

1998), Paulo Mendes da Rocha (1928), Oscar Niemeyer (1907-2012) e muitos outros, 

além de parcerias relevantes como a do arquiteto João Filgueiras Lima (1932-2014) e o 

artista plástico Athos Bulcão (1918-2008). É relevante destacar os trabalhos de Tomie 

Ohtake (1913-2015), Athos Bulcão e Cândido Portinari (1903-19620) como uma forma 

direta de expressão das artes plásticas na arquitetura. As esculturas e painéis de azulejo 



 

criados por eles são intervenções diretas nas construções, trazem vida, reafirmam a forma 

e a identidade do local. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 –Exemplo de mosaico de azulejos de 
de exposições da Fundação Athos Bulcão. 

Um dos exemplos mais utilizados para demonstrar essa integração em uma

construção Modernista da época

símbolo do Estado Novo, o prédio 

demonstra perfeitamente essa relação para a sociedade, frisando também o papel de 

melhoramento social através da

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Ministério da Educação e Saúde, fachada lateral. Fonte: 
Kon. Disponível em: https://www.nelsonkon.com.br/mes/. Acesso

Como exemplo da presença mais subjetiva, porém protagonista das artes plásticas 

na arquitetura em âmbito nacional, é possível citar o trabalho de Lina Bo Bardi que 

criados por eles são intervenções diretas nas construções, trazem vida, reafirmam a forma 

Exemplo de mosaico de azulejos de Athos Bulcão. Fonte: A
de exposições da Fundação Athos Bulcão. Brasília, 2017. 

 

Um dos exemplos mais utilizados para demonstrar essa integração em uma

odernista da época é o Ministério da Educação e Saúde (1936

ovo, o prédio utilizou a arte como elemento de comunicação e 

demonstra perfeitamente essa relação para a sociedade, frisando também o papel de 

melhoramento social através das artes. 

Ministério da Educação e Saúde, fachada lateral. Fonte: Site 
https://www.nelsonkon.com.br/mes/. Acesso em: 

Como exemplo da presença mais subjetiva, porém protagonista das artes plásticas 

na arquitetura em âmbito nacional, é possível citar o trabalho de Lina Bo Bardi que 
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criados por eles são intervenções diretas nas construções, trazem vida, reafirmam a forma 

Fonte: Acervo do catálogo 
 

Um dos exemplos mais utilizados para demonstrar essa integração em uma 

é o Ministério da Educação e Saúde (1936-1942).Grande 

utilizou a arte como elemento de comunicação e 

demonstra perfeitamente essa relação para a sociedade, frisando também o papel de 

Site Fotógrafo Nelson 
em: 05 set 2019. 

Como exemplo da presença mais subjetiva, porém protagonista das artes plásticas 

na arquitetura em âmbito nacional, é possível citar o trabalho de Lina Bo Bardi que 



 

exalava arte através de seu desenho formal e 

forma das edificações e os elementos estéticos utilizados 

para demonstrar a conexão entre arte e arquitetura nas suas construções

observa o SESC Pompéi

orgânicos, que trazem o vermelho vivo em contraste com o material consideravelmente 

frio que é o concreto, é visível a plasticidade artística. Também existe um grande contraste 

formal e plástico entre um elemento mais curvo presente na fachada e o desenho reto da 

maior parte da estrutura. Até a utilização do concreto foi pensada trazendo diferentes 

texturas, demonstrando uma mistura interessante de elementos, como se a construção 

fosse um quadro dinâmico, com texturas, formas, cores e contrastes.

 

Figura 3- Detalhe das aberturas do 
Paulisson K. Miura, 17 

em:https://www.flickr.com/photos/paulisson_miura/33753946398

Para Bo Bardi, de certa forma

uníssono. No documentário “Lina Bo

arquiteta diz que “a emoção da ciência traduzida em técnica pelo homem é a mesma 

comunicada pela obra de arte.  Equilíbrio, estrutura, rigor, aquele mundo outro que o 

homem não conhece, que a arte sugere, do qual o homem tem nostalgia” (MICHILES, 

1993). 

exalava arte através de seu desenho formal e da junção emblemática de elementos. A 

edificações e os elementos estéticos utilizados pela arquiteta

para demonstrar a conexão entre arte e arquitetura nas suas construções

observa o SESC Pompéia (1977-1982), por exemplo, com seus inúmeros “rasgos” 

razem o vermelho vivo em contraste com o material consideravelmente 

frio que é o concreto, é visível a plasticidade artística. Também existe um grande contraste 

formal e plástico entre um elemento mais curvo presente na fachada e o desenho reto da 

rte da estrutura. Até a utilização do concreto foi pensada trazendo diferentes 

texturas, demonstrando uma mistura interessante de elementos, como se a construção 

fosse um quadro dinâmico, com texturas, formas, cores e contrastes. 

Detalhe das aberturas do SESC Pompéia. Fonte: Site Flickr. F
Paulisson K. Miura, 17 de abril de 2019. Disponível 

https://www.flickr.com/photos/paulisson_miura/33753946398.Acesso em: 
 

, de certa forma, a arquitetura e a arte estavam naturalmente em 

uníssono. No documentário “Lina Bo Bardi”de 1993, dirigido por Aurélio Michiles, 

emoção da ciência traduzida em técnica pelo homem é a mesma 

comunicada pela obra de arte.  Equilíbrio, estrutura, rigor, aquele mundo outro que o 

homem não conhece, que a arte sugere, do qual o homem tem nostalgia” (MICHILES, 
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junção emblemática de elementos. A 

pela arquiteta, são suficientes 

para demonstrar a conexão entre arte e arquitetura nas suas construções. Quando se 

com seus inúmeros “rasgos” 

razem o vermelho vivo em contraste com o material consideravelmente 

frio que é o concreto, é visível a plasticidade artística. Também existe um grande contraste 

formal e plástico entre um elemento mais curvo presente na fachada e o desenho reto da 

rte da estrutura. Até a utilização do concreto foi pensada trazendo diferentes 

texturas, demonstrando uma mistura interessante de elementos, como se a construção 

Fonte: Site Flickr. Fotógrafo 

esso em: 12 agosto 2019.  

a arquitetura e a arte estavam naturalmente em 

Bardi”de 1993, dirigido por Aurélio Michiles, a 

emoção da ciência traduzida em técnica pelo homem é a mesma 

comunicada pela obra de arte.  Equilíbrio, estrutura, rigor, aquele mundo outro que o 

homem não conhece, que a arte sugere, do qual o homem tem nostalgia” (MICHILES, 



 

Outro grande nome do período que atuou 

arquiteto que fazia uma junção con

colonial, levava sempre em consideração os costumes, a cultura e a história do local. Por 

isso, incorporava em seus projetos tanto características 

Modernistas com elementos 

pilotis, influenciado por Le Corbusier

brasileira, ambos utilizados na maior parte das suas criações

Parque Guinle, construído em 1954 no Rio de Janeiro, 

naturais como a madeira, de 

e da integração com a natureza do 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4- Parque Eduardo Guinle. Fonte: Site 
https://www.nelsonkon.com.br/parque

Figura 5- Detalhes do cobogó
Ribeiro, 14 de novembro de 201

ribeiro/8271253328/in/photostream/. Acesso

Outro grande nome do período que atuou incisivamente foi Lúcio Costa. O 

arquiteto que fazia uma junção consideravelmente poética entre o Modernismo e o período 

colonial, levava sempre em consideração os costumes, a cultura e a história do local. Por 

incorporava em seus projetos tanto características quanto materiais essencialmente 

odernistas com elementos tipicamente brasileiros, como por exemplo a utilização de 

Le Corbusier, e de cobogós, elemento tradicional da arquitetura

, ambos utilizados na maior parte das suas criações. No projeto 

onstruído em 1954 no Rio de Janeiro, Lúcio Costa faz uso de 

de um jogo modular dinâmico entre brises e cobogós

integração com a natureza do Parque. 

 

Parque Eduardo Guinle. Fonte: Site do Fotógrafo Nelson Kon.Disponível e
https://www.nelsonkon.com.br/parque-guinle/.Acesso em: 04 set 2019.

 
cobogó no Parque Eduardo Guinle.Fonte: Site Flinckr. Fotógrafa Júlia 

Ribeiro, 14 de novembro de 2014. Disponível em:https://www.flickr.com/photos/julia
ribeiro/8271253328/in/photostream/. Acesso em: 04 set 2019.
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foi Lúcio Costa. O 

odernismo e o período 

colonial, levava sempre em consideração os costumes, a cultura e a história do local. Por 

materiais essencialmente 

s, como por exemplo a utilização de 

tradicional da arquitetura 

projeto residencial do 

faz uso de materiais 

entre brises e cobogós, de pilotis 

Disponível em: 
04 set 2019. 

Parque Eduardo Guinle.Fonte: Site Flinckr. Fotógrafa Júlia 
https://www.flickr.com/photos/julia-

: 04 set 2019. 



 

Figura 6- Pilotis do Parque Eduardo Guinle. Fonte: Site 
:https://www.nelsonkon.com.br/parque

Para Costa, existiam diversas possibilidades cada vez maiores de integrar 

naturalmente a arquitetura e 

O enfeite é, de certo modo, um vestígio bárbaro, sem nada a ver com a 
verdadeira arte, que tanto pode utilizá
industrial tem qualidades próprias: a pureza das formas, a nitidez dos 
contornos, a perfeição do
mediante um rigoroso processo de seleção podemos 
antigos, com a ajuda da simetria, formas superiores de expressão, 
contando para isso com a indispensável colaboração da pintura e da 
escultura, não n
sentido amplo. Os grandes painéis de parede, tão comuns à arquitetura 
contemporânea, são um verdadeiro convite à expansão pictórica, aos 
baixo
1995

 

Com relação à Arquitetura 

de “luta” contra os ornamentos

a máquina como o maior exemplo da beleza funcional. Segundo 

em 1952, durante o Congresso Internacional de Artistas em Veneza, que prop

arquitetos, pintores e escultores trabalhassem

artes. Dali em diante, o purismo começou a dar lugar 

conservassem o que chamou de “valores estético

 
Parque Eduardo Guinle. Fonte: Site do Fotógrafo Nelson Kon.

https://www.nelsonkon.com.br/parque-guinle/. Acesso em: 04 set 2019.

Para Costa, existiam diversas possibilidades cada vez maiores de integrar 

naturalmente a arquitetura e as artes plásticas, como ele mesmo cita: 

O enfeite é, de certo modo, um vestígio bárbaro, sem nada a ver com a 
verdadeira arte, que tanto pode utilizá-lo como ignorá
industrial tem qualidades próprias: a pureza das formas, a nitidez dos 
contornos, a perfeição do acabamento. Partindo de tais da
mediante um rigoroso processo de seleção podemos 
antigos, com a ajuda da simetria, formas superiores de expressão, 
contando para isso com a indispensável colaboração da pintura e da 
escultura, não no sentido regional e limitado do ornamento, mas em um 
sentido amplo. Os grandes painéis de parede, tão comuns à arquitetura 
contemporânea, são um verdadeiro convite à expansão pictórica, aos 
baixo-relevos, à estatuaria como expressão plástica e pura
1995, p. 115). 

rquitetura Moderna, Mário Barata (1956) afirma

namentos e enfeites chegou ao apogeu junto com a máquina, ele cita 

a máquina como o maior exemplo da beleza funcional. Segundo o autor, 

em 1952, durante o Congresso Internacional de Artistas em Veneza, que prop

arquitetos, pintores e escultores trabalhassem juntos para que fosse possível a síntese das 

artes. Dali em diante, o purismo começou a dar lugar à criação artística, embora ainda se 

ssem o que chamou de “valores estético-estruturais”, ou seja, as formas de
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Fotógrafo Nelson Kon.Disponível em 
04 set 2019. 

Para Costa, existiam diversas possibilidades cada vez maiores de integrar 

O enfeite é, de certo modo, um vestígio bárbaro, sem nada a ver com a 
lo como ignorá-lo. A produção 

industrial tem qualidades próprias: a pureza das formas, a nitidez dos 
ento. Partindo de tais dados preciosos e 

mediante um rigoroso processo de seleção podemos alcançar como os 
antigos, com a ajuda da simetria, formas superiores de expressão, 
contando para isso com a indispensável colaboração da pintura e da 

o sentido regional e limitado do ornamento, mas em um 
sentido amplo. Os grandes painéis de parede, tão comuns à arquitetura 
contemporânea, são um verdadeiro convite à expansão pictórica, aos 

relevos, à estatuaria como expressão plástica e pura (COSTA, 

afirma que o período 

chegou ao apogeu junto com a máquina, ele cita 

o autor, foi Le Corbusier 

em 1952, durante o Congresso Internacional de Artistas em Veneza, que propôs que 

para que fosse possível a síntese das 

ca, embora ainda se 

ou seja, as formas de 
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construir e os elementos construtivos ainda permaneciam: “Todos reconhecem 

internacionalmente, que chegou a seu fim o período das paredes brancas e dos espaços 

vazios, que eliminam a pintura e a escultura, da arquitetura” (BARATA, 1956). 

A partir disso veio a idéia da “arquitetura como arte total” que, segundo Barata 

(1956), fazia da arquitetura integradora de todas as artes, não somente como construção. 

Contudo, essa afirmação automaticamente gerava alguns problemas, já que partindo desse 

princípio, pode-se entender que todas as artes estariam subordinadas à arquitetura, que 

seria vista como “arte maior” o que dessa forma talvez não representasse de fato uma 

integração recíproca entre as artes. Porém, era possível existir essa reciprocidade: 

 
As diversas artes integram-se, reciprocamente, em função das 
necessidades materiais, espirituais e emotivas do homem. A pintura, a 
escultura e a ornamentação (aplicações de ferro, painéis abstratos de 
mosaicos, etc.) sobrevivem - por menos que isso seja claro aos 
contemporâneos- em correspondência a imperativos de ordem cultural e 
estética, que impedem o desaparecimento das artes e o empobrecimento 
que disso resultaria, para a espécie, tanto no plano intelectual emotivo 
como no da sensibilidade humana (BARATA, 1956). 
 
 
 
 

1.2 Os principais pontos de conexão entre as artes plásticas e a 

Arquitetura Moderna 

Não existe um conceito absoluto sobre os pontos de contato entre as artes 

plásticas e a arquitetura de uma forma geral por isso, para ser possível destacá-los é 

preciso apresentar o discurso e considerações feitas por estudiosos, arquitetos e artistas 

plásticos que podem evidenciar, fundamentar e gerar reflexões acerca de algumas dessas 

conexões 

Segundo Oscar Niemeyer (2010) “a arquitetura deve aproximar as pessoas das 

obras de arte”. Embora Niemeyer tenha se destacado com a clara presença das artes 

plásticas na arquitetura de suas obras, ele não fez discursos de muitas considerações 

diretas ao tema.Segundo Rosa (2005), o comentário mais relevante do arquiteto sobre o 

tema pode ser encontrado no prefácio do livro “Art in Latin American Architecture” 

(1963). Nesse texto o arquiteto fala que é necessário conhecer sobre outras artes, e 

consequentemente tentar integrá-las, para estabelecer “bom senso” e assim conseguir 

delimitar o que para si é possível desenvolver e onde deve ficar omisso.  
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O conhecimento do pintor, por exemplo, não deve ser limitado à pintura, 
mas deve incluir alguma familiaridade com a escultura, a gravura, 
arquitetura e as artes aliadas. Estas condições, parecem fáceis de se 
estabelecer, mas se tornaram mais difíceis em função da complexidade 
dos temas atuais, e particularmente em relação à arquitetura, onde uma 
síntese das artes deve ser efetuada (NIEMEYER, 1963). 

Como já mencionado anteriormente, com a grande influência das vanguardas 

europeias, o modernismo brasileiro e seus artistas começaram a sugerir novas abordagens 

na relação entre arte e arquitetura. 

A arte brasileira, que antes limitava-se nessa relação a uma função 
complementar, assume uma certa autonomia que se reverte na busca do 
espaço tridimensional, de uma maneira muito semelhante ao processo 
que se viu nas primeiras décadas do século passado na Europa, iniciado 
por Tatlin, Rotchenko e Lissitky e amadurecido pelo Neoplasticismo e 
pela Bauhaus, até chegar sinteticamente no concretismo de Max Bill e na 
escola de Ulm(ROSA, 2005). 

 

Segundo o texto de autoria de Rino Levi que foi publicado na revista francesa 

L’architecture d’Aujourd’hui n. 27, em dezembro de 1949, o arquiteto fala sobre questões 

que relacionam arte e arquitetura, para ele a arte é uma manifestação do espírito e todas as 

formas de arte estão relacionadas. Seguindo esse raciocínio faz as seguintes citações: 

A arte é uma só. Ela se manifesta de várias maneiras, quer pela pintura, 
pela escultura, pela música ou pela literatura, como também pela 
arquitetura. Tais manifestações constituem fenômenos afins sem 
diferenças substâncias na parte que realmente caracteriza a arte como 
manifestação do espírito. [...] O certo é que se classifique a arquitetura 
com arte plástica, de caráter essencialmente abstrato. A função do 
arquiteto é o estudo da forma, em ligações com o ambiente e o clima, 
dentro de condições funcionais e técnicas, visando a criação harmoniosa 
dos ritmos, ordenando volumes, cheios e vazios, jogando com a cor e a 
luz (LEVI, 1949). 

 

Segundo Eco (1989) toda a apreciação da obra de arte é sempre subjetiva. 

Sustentando-se nessa afirmação é possível dizer que qualquer significado que é dado a 

uma obra é também amplamente subjetivo, já que cada observador possui sua carga de 

referências visuais, que é por tanto distinta, assim como a opinião e experiência estética de 

cada um. Porém, Fidalgo (2014) afirma que a apreciação de uma obra de arte não acontece 

somente por conta da sensibilidade natural, mas sim da sensibilidade natural acrescida da 

sensibilidade que foi adquirida. Assim, é necessário um conhecimento da obra para que 

seja possível analisar e questionar, ou seja, o sujeito observador constrói sua visão sobre a 
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obra individualmente, já que a definição do que é ou não esteticamente belo é relativa. O 

mesmo pode ser dito sobre a arquitetura, assim como nas artes plásticas o observador cria 

essa relação com o espaço e, seguindo suas bagagens faz a apreciação, cabe ao sujeito a 

percepção imaginativa de como vai ver o objeto arquitetônico: 

Um objeto arquitetônico ou um qualquer outro acontecimento artístico 
não existe apenas para ser compreendido ou simplesmente manuseado, 
mas sim para ser experimentado, só desta forma é que poderá atingir a 
sua plenitude e se completar enquanto obra de arte (FIDALGO, 2014). 

Diante disso, pode-se afirmar que existe um ponto de subjetividade em comum 

entre as artes plásticas e a arquitetura, justamente nessa necessidade de ambas de serem 

experimentadas e criarem um diálogo com o observador, para somente assim serem 

consideradas completas. É relevante mencionar que essa abertura a interpretação e ao 

olhar do público se tornou muito mais possível e presente a partir do Modernismo, 

justamente por conta das quebras de barreiras propostas e já discorridas anteriormente 

sobre o movimento.  

Como já mencionado, a arquitetura e as artes plásticas se desenvolveram juntas 

na maior parte da história, direta ou indiretamente se influenciaram, na medida em que os 

movimentos e autores se cruzam, compartilhando não só tendências, cores e formas de 

representação, mas também como afirma Saraiva (2014) ambas compartilhavam os 

sentimentos comuns do momento. “Não é possível entender a evolução da arquitetura (…) 

sem levar em conta as suas contínuas relações com a arte. A admiração que a arquitetura 

teve pelas experiências artísticas é uma constante que foi aumentando” (MONTANER, 

2001,p.149). 

Quando se fecha os olhos e se pensa em uma construção Modernista, para a 

maioria das pessoas, lembra-se primeiramente de uma construção na cor branca, sem 

fornamento e consequentemente se tem a sensação de que ela foi tão simplificada 

esteticamente que parece não ter expressão artística, mas talvez essa primeira impressão 

automática seja um engano. Além da presença dos painéis e esculturas, existe muito de 

subjetivo nas formas e nos elementos escolhidos para as construções Modernistas. Embora 

não apresente ornamentos, como em outros estilos da arquitetura,existem características 

sutis até mesmo na forma de construir que estão diretamente relacionadas à arte. Além 

disso, os próprios objetos artísticos influenciavam e serviam de referência estética também 

de forma abstrata para a arquitetura, sendo possível tirar a essência de um objeto de arte e 
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trazer em uma escala maior para a construção, o que foi de fato explorado na arquitetura 

Modernista. 

Borda e Bauer (2018), apresentam como exemplo disso o que chamaram de a 

“investigação cromática de Niemeyer”, mostrando a influência que as esculturas modernas 

começaram a ter nas criações arquitetônicas de Niemeyer, principalmente a partir da 

década de 1950.  Para os autores, é possível relacionar o que foi produzido pelo arquiteto 

com a obra de escultores modernos como Constantin Brâncuși (1876 – 1957) e Hans Arp 

(1886-1966) através, por exemplo, da edificação do Congresso Nacional da Brasília e suas 

“cúpulas brancas e despojadas” como um dos maiores exemplos de caráter escultórico da 

fase que nomeou como “período monocromático” de Niemeyer (BORDA; BAUER, 

2018). 

Na perspectiva de Borda e Bauer (2018) é fácil observar que a utilização de 

materiais, formas e até a própria abstração de Niemeyer era muito semelhante ao que de 

Brancusi e Arp faziam. Para os autores, as características particulares dos escultores 

teriam sido unidas e utilizadas por Niemeyer de diversas formas, como a utilização do 

mármore, tão presente nas obras de Niemeyer e igualmente nas esculturas de Brancusi ou 

então a referência a geometria utilizada por Arp, também diversas vezes fundamentais nas 

criações de Niemeyer: 

Nossa hipótese é que, mais do que à produção arquitetônica moderna, é a 
volumes como os produzidos por Brâncuși que se remetem às formas 
despojadas, compactas, densas e, não por acaso, brancas, de Niemeyer. E 
isso porque a arquitetura moderna não havia produzido, até então, formas 
com tal caráter escultórico e a tal ponto remetidas a essa vertente 
específica da escultura. Reforça essa hipótese, ademais, o fato de que 
Niemeyer revestia seus volumes com mármore branco,sempre que 
possível. [...] Do mesmo modo que Hans Arp, Niemeyer irá explorar 
volumes brancos e densos, sejam sinuosos ou geométricos. Veja-se, por 
exemplo, a forma curvilínea e branca do auditório da Bolsa do Trabalho 
(Bobigny, Paris, 1972) ou o formato triangular do Auditório do 
Ibirapuera. São formas de forte caráter escultórico, pouco exploradas na 
arquitetura até então e que atestam, a nosso ver, sua provável referência a 
essa vertente da escultura moderna (BORDA; BAUER, 2018, p.47-48). 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 7 - Fachada principal do Congresso Nacional de Brasília. Fonte: Site Flinckr. 

Fotógrafo Francisco Aragão, 4 de dezembro de 2012. Disponível 
em:https://www.flickr.com/photos/aragao/8245238023

 
Figura 8 – Escultura

Constantin Brâncuși em 1908
https://heloisabomfim.com/historia

 
Figura 9–“Human  

Disponível em: https://www.ideelart.com/magazine/jean

 

Fachada principal do Congresso Nacional de Brasília. Fonte: Site Flinckr. 
Fotógrafo Francisco Aragão, 4 de dezembro de 2012. Disponível 

https://www.flickr.com/photos/aragao/8245238023. Acesso em: 05 novembro 2019.

Escultura “A Musa Adormecida”, esculpida originalmente em mármore por 
și em 1908. Fonte: Heloisa Bomfim. 

https://heloisabomfim.com/historia-da-arte/a-musa-adormecida-1908/. Acesso em: 

 Concretions” esculpida por Hans Arp em 1935. 
https://www.ideelart.com/magazine/jean-arp. Acesso em: 14 out 
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Fachada principal do Congresso Nacional de Brasília. Fonte: Site Flinckr. 
Fotógrafo Francisco Aragão, 4 de dezembro de 2012. Disponível 

. Acesso em: 05 novembro 2019. 

, esculpida originalmente em mármore por 
Heloisa Bomfim. Disponível em: 

. Acesso em: 14out 2019. 

Hans Arp em 1935. Fonte: Site Ideelart. 
ut 2019. 
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Seguindo as reflexões apresentadas, é importante libertar os pontos de conexão 

entre as artes plásticas e a arquitetura de algo concreto e entender que alguns deles são de 

fato subjetivos. Afinal, a arte não se conecta com a arquitetura somente no espaço de uma 

galeria, ou de forma decorativa, ela pode ultrapassar o espaço físico, trazer sensações para 

a arquitetura que não estariam lá sem ela. É preciso deixar que aconteça uma apropriação 

entre ambas, já que a arquitetura pode ser a ponte ideal para aproximar a arte do público e 

a arte pode simultaneamente fazer o mesmo.  

A arquitetura pode, de fato, se tornar um espaço alternativo para a arte 

contemporânea e isso muda a impressão que as pessoas têm do espaço, de acordo com o 

que veem e sentem. Por isso, o valor da arte e da arquitetura deveria sempre ser medido 

pela emoção que despertam nos usuários, um de seus pontos de conexão primordiais pode 

ser justamente considerar o fato de ambas existirem para experimentação dos que as 

observam e usam, afinal, as duas podem ser responsáveis por comunicar através dos 

sentidos. 
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2. ESTUDOS DE CASO 

 

No presente capítulo são apresentados estudos de caso de construções do 

Modernismo nacional que apresentam relevantes pontos de conexão entre as artes 

plásticas e a arquitetura.Desta forma, pretende-se mostrar o quanto as artes plásticas 

estavam inseridas na Arquitetura Moderna brasileira e como isso se deu, não só através de 

elementos decorativos, como painéis e esculturas, mas também de forma subjetiva, através 

das formas das estruturas, dos elementos construtivos e dos recortes. Destacando assim, 

como a junção desses pontos gerava identidade e expressividade a essas construções 

Modernistas, mostrando, sempre que possível, o olhar sensível dos arquitetos e dos artistas 

plásticos presentes nos estudos. 

Para isso foram escolhidas seis construções: a primeira delas foi o antigo Ministério 

da Educação e Saúde, localizado no Rio de Janeiro, grande marco da arquitetura moderna 

e da presença de destaque das artes plásticas. Em seguida foi estudado o complexo da 

Pampulha, do qual foram destacadas a Residência JK e a Igreja da Pampulha, por conta de 

suas características e subjetividade.  E,por último foram escolhidos o Teatro Nacional e a 

Igreja de Nossa senhora de Fátima em Brasília, construções marcantes da nova capital não 

só pela presença clara de pontos de conexão das artes plásticas com a arquitetura moderna, 

mas também por levantarem a discussão sobre a preservação do patrimônio Modernista. 

 

 

2.1 Antigo Ministério da Educação e Saúde Pública (MESP, 1945), Rio de Janeiro 

 

Quando se fala da relação entre Arquitetura Moderna brasileira e as artes plásticas 

automaticamente se é conduzido ao exemplo do antigo Ministério da Educação e Saúde 

Pública (MESP) atual Palácio Gustavo Capanema, patrimônio Nacional localizado no Rio 

de Janeiro. Até hoje a edificação não perdeu sua carga expressiva inerente e pode ser 

considerada um marco da arquitetura moderna mundial. Segundo o site do IPHAN (2019), 

no ano de 2014 foi iniciado o Projeto de restauração e modernização do antigo ministério, 

financiado pelo PAC - Cidades Históricas, o projeto iniciou sua última etapa nesse ano de 

2019. 

A ação que segue sendo realizada tem como objetivo primordial garantir a 

valorização e a importância do prédio como ícone arquitetônico. Dessa forma, a 
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restauração proposta prevê a preservação das características do local, como é o caso das 

fachadas que já foram entregues restauradas em setembro de 2018, e mantiveram todas as 

suas características estéticas primordiais. O projeto pretende também revisar o programa 

de uso do monumento, enfatizando sua vertente cultural e a identidade. Segundo o IPHAN 

(2019), busca-se fazer com que o prédio se torne de fato um centro cultural, com dinâmica 

própria, que se crie a interação dos usuários através da promoção de eventos e 

manifestações artísticas. 

    O antigo Ministério foi projetado por Lúcio Costa e sua equipe, formada por 

Oscar Niemeyer, Carlos Leão (1906-1983), Affonso Eduardo Reidy (1909-1964), Ernani 

Vasconcellos (1912- 1989) e Jorge Moreira (1904-1992), em 1937, mesmo ano da criação 

do IPHAN. A forma com que o projeto foi conduzido por Lúcio Costa e seu grupo, foi 

diretamente influenciada pelo assessoramento dado por Le Corbusier em sua vinda ao 

Brasil, momento em que o projeto ainda estava no início. De acordo com Segawa (2014) a 

construção do monumento foi iniciada em 1937 e concluída por volta de 1942, tendo sua 

inauguração oficial somente em 1945. 

    O edifício ficou reconhecido como a primeira obra da Arquitetura Moderna de 

caráter monumental, apresentando os cincos princípios básicos de Le Corbusier: planta 

livre, fachada livre, pilotis, terraço-jardim e janelas em fita. O Palácio também se destacou 

por incorporar os postulados da arquitetura moderna e, embora a construção tenha sido 

feita quando todas as tecnologias estavam voltadas para a guerra, o prédio conseguiu se 

destacar nas inovações tecnológicas de suas instalações, aplicando os conceitos 

inovadores da arquitetura bioclimática, para assim promover a eficiência energética e o 

conforto ambiental dos usuários. 

Contudo, o grande destaque e transformação que essa construção gerou, foi de 

certa forma um estopim de um movimento que já vinha sendo desenhando pelo arquiteto 

russo, naturalizado brasileiro, Gregori Warchavchik (1896-1972) e o artista e arquiteto 

brasileiro Flávio de Carvalho (1899-1973). Ambos começaram a realizar ações do 

Movimento Moderno que, a partir disso, foi se consolidando gradativamente. Com essa 

visibilidade alcançada, muitos arquitetos e estrangeiros modernos começaram a vir ao 

Brasil, como Lina Bo Bardi que ao desembarcar no Rio de Janeiro e encontrar diversas 

mudanças e novas construções, mencionou especificamente que o prédio do Ministério 

para ela fixava o “esforço humano” diante da natureza (BARDI, 1993, p.12). 

 



 

Figura 10 – Ministério da Educação e Saúde
Kon.Disponível em:https://www.nelsonkon.com.br/mes/

      Muito se fala sobre a importância do prédio do Ministério para 

Moderna, da presença exemplar dos pontos corbusianos e do seu valor 

simbólico. Mas ainda pouco se fala sobre a relevante presença das artes plásticas na 

edificação e como ela conseguiu aproximar as artes da arquitetura da época. Segundo 

Lissovsky e Sá (1996), o então ministro Gustavo Capanema, tinha intenção

o Ministério como “O Ministério do Homem”, e através dele proporcionar e garantir o 

futuro do homem brasileiro. Seguindo isso, de acordo com 

feito tinha como um dos principais objetivos impulsionar a cultura do 

      Segundo Costa

estava começando a ser feita não rompia com a tradição e sim recuperava o que tinha de 

melhor. Objetivando manter no meio modernista a relação com o passado, mesmo 

admitindo essa dificuldade, Costa encontrou na presença das artes plásticas a solução para 

criar essa conexão da arquitetura 

Na memória descritiva do projeto,

Pinturas murais no salão de conferências e recepção, baixos
entrada principal e duas grandes figuras em granito nas fachadas norte e 
sul, retomarão, naturalmente, o lugar que lhes compete no
ministério a cujo cargo se acham os destinos da arte no país terá dado, 
assim 
arquitetura, depois de mais de um século de desnorteio, o verdadeiro 
rumo 
LISSOVSKY; SÁ, 1996, 

Ministério da Educação e Saúde – MES. Fonte: Site do Fotógrafo Nelson 
https://www.nelsonkon.com.br/mes/. Acesso em: 

 
Muito se fala sobre a importância do prédio do Ministério para 

oderna, da presença exemplar dos pontos corbusianos e do seu valor 

simbólico. Mas ainda pouco se fala sobre a relevante presença das artes plásticas na 

edificação e como ela conseguiu aproximar as artes da arquitetura da época. Segundo 

então ministro Gustavo Capanema, tinha intenção

o Ministério como “O Ministério do Homem”, e através dele proporcionar e garantir o 

futuro do homem brasileiro. Seguindo isso, de acordo com Rosa (2005)

feito tinha como um dos principais objetivos impulsionar a cultura do homem brasileiro. 

Segundo Costa(1930, apud LISSOVSKY; SÁ, 1996), a nova arquitetura que 

estava começando a ser feita não rompia com a tradição e sim recuperava o que tinha de 

Objetivando manter no meio modernista a relação com o passado, mesmo 

admitindo essa dificuldade, Costa encontrou na presença das artes plásticas a solução para 

rquitetura Moderna com o passado e com as expressões nacionais. 

descritiva do projeto,está a seguinte citação: 

Pinturas murais no salão de conferências e recepção, baixos
entrada principal e duas grandes figuras em granito nas fachadas norte e 
sul, retomarão, naturalmente, o lugar que lhes compete no
ministério a cujo cargo se acham os destinos da arte no país terá dado, 
assim – na construção da própria casa – o exemplo a seguir, restituindo à 
arquitetura, depois de mais de um século de desnorteio, o verdadeiro 
rumo – fiel em espírito aos princípios tradicionais(COSTA, 1930, apud 
LISSOVSKY; SÁ, 1996, p.68). 
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Fotógrafo Nelson 
Acesso em: 05 set 2019.  

Muito se fala sobre a importância do prédio do Ministério para Arquitetura 

oderna, da presença exemplar dos pontos corbusianos e do seu valor como monumento 

simbólico. Mas ainda pouco se fala sobre a relevante presença das artes plásticas na 

edificação e como ela conseguiu aproximar as artes da arquitetura da época. Segundo 

então ministro Gustavo Capanema, tinha intenção de caracterizar 

o Ministério como “O Ministério do Homem”, e através dele proporcionar e garantir o 

(2005), tudo o que foi 

homem brasileiro.  

), a nova arquitetura que 

estava começando a ser feita não rompia com a tradição e sim recuperava o que tinha de 

Objetivando manter no meio modernista a relação com o passado, mesmo 

admitindo essa dificuldade, Costa encontrou na presença das artes plásticas a solução para 

oderna com o passado e com as expressões nacionais. 

Pinturas murais no salão de conferências e recepção, baixos-relevos na 
entrada principal e duas grandes figuras em granito nas fachadas norte e 
sul, retomarão, naturalmente, o lugar que lhes compete no conjunto, e  o 
ministério a cujo cargo se acham os destinos da arte no país terá dado, 

o exemplo a seguir, restituindo à 
arquitetura, depois de mais de um século de desnorteio, o verdadeiro 

COSTA, 1930, apud 



 

De acordo com Comas (1987)

uma carta ao ministro Gustavo Capanema, deixando clara a importância 

possuir obras de arte, principalmente de artistas nacionais e que fossem desenvolvidas 

especialmente para o prédio. Dessa forma

construção estava em andamento

foi a figura do “Homem brasileiro”que

ministro Capanema, para simbolizar o homem brasileiro da época, porém, embora muitos 

artistas tenham sido contatados para 

Ainda segundo Rosa

meio artístico do momento e ajudou o ministro nas contratações que deveriam ser feitas. 

Dentre elas, a participação de Celso Antônio, que inicialmente faria o monumento da 

juventude e acabou realizand

terraço, “Moça reclinada” colocada no salão de exposições , e no mesmo andar onde 

ficava o ministro foi colocada a terceira que apresentava o busto de Getúlio Vargas.

 

Figura 11– Moça reclinada esculpida por Celso Antônio, localizada no topo da escada do 
salão de exposições. Fonte: Documentário Arquitet

30 de out 2014. Disponível em: 

De acordo com Comas (1987),em 1938, o arquiteto Lúcio Costa haveria envi

uma carta ao ministro Gustavo Capanema, deixando clara a importância 

principalmente de artistas nacionais e que fossem desenvolvidas 

especialmente para o prédio. Dessa forma, o acervo foi sendo produzido enquanto a 

construção estava em andamento. A única obra idealizada que não veio a ser construída 

rasileiro”que, segundo Rosa (2005), havia sido idealizada pelo 

ministro Capanema, para simbolizar o homem brasileiro da época, porém, embora muitos 

artistas tenham sido contatados para realizá-la, a escultura nunca chegou a ser feita.

Rosa (2005), Lúcio Costa possuía uma grande proximidade com o 

meio artístico do momento e ajudou o ministro nas contratações que deveriam ser feitas. 

a participação de Celso Antônio, que inicialmente faria o monumento da 

juventude e acabou realizando três esculturas, uma delas “A mãe” que ficou localizada no 

terraço, “Moça reclinada” colocada no salão de exposições , e no mesmo andar onde 

ficava o ministro foi colocada a terceira que apresentava o busto de Getúlio Vargas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reclinada esculpida por Celso Antônio, localizada no topo da escada do 
salão de exposições. Fonte: Documentário Arquiteturas: Palácio Gustavo Capanema, 

. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=vb0DdFHTIZA&t=819s
Acesso em: 23 agosto 2019. 
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o arquiteto Lúcio Costa haveria enviado 

uma carta ao ministro Gustavo Capanema, deixando clara a importância de o Ministério 

principalmente de artistas nacionais e que fossem desenvolvidas 

o acervo foi sendo produzido enquanto a 

única obra idealizada que não veio a ser construída 

havia sido idealizada pelo 

ministro Capanema, para simbolizar o homem brasileiro da época, porém, embora muitos 

a escultura nunca chegou a ser feita. 

, Lúcio Costa possuía uma grande proximidade com o 

meio artístico do momento e ajudou o ministro nas contratações que deveriam ser feitas. 

a participação de Celso Antônio, que inicialmente faria o monumento da 

o três esculturas, uma delas “A mãe” que ficou localizada no 

terraço, “Moça reclinada” colocada no salão de exposições , e no mesmo andar onde 

ficava o ministro foi colocada a terceira que apresentava o busto de Getúlio Vargas. 

reclinada esculpida por Celso Antônio, localizada no topo da escada do 
uras: Palácio Gustavo Capanema, publicado em 

https://www.youtube.com/watch?v=vb0DdFHTIZA&t=819s. 



 

 
F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12 – Andar onde ficavam expostos alguns dos bustos esculpidos. Fonte: 
Documentário Arquiteturas: Palácio Gustavo Capanema, publicado em 30 de out 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=vb0DdFHTIZA&t=819s

 

De acordo com Rosa

brasileiro” um concurso foi feito p

foi o grande vencedor.Sendo assim, Giorgi criou o monumento de 

que foi acabado apenas dois anos depois da inauguração do prédio. Além desse, o artista 

fez diversos bustos de personalidades memoráveis que foram expostos no local, como o 

busto de Machado de Assis, Castro Alves, Rui Barbosa e outros. Adriana Janacópulos, 

também participou do concurso do monumento e embora não tenha ganho

o acervo com sua escultura “Mulher” que ficou localizada no jardim do terraço onde 

ficava o ministro. 

Figura 13 – Bustos
Arquiteturas: Palácio Gustavo Capanema, publicado em 30 de out 201
https://www.youtube.com/watch?v=vb0DdFHTIZA&t=819s

 

Andar onde ficavam expostos alguns dos bustos esculpidos. Fonte: 
Documentário Arquiteturas: Palácio Gustavo Capanema, publicado em 30 de out 

https://www.youtube.com/watch?v=vb0DdFHTIZA&t=819s
agosto 2019. 

Rosa (2005),por conta da não realização da escultura 

concurso foi feito para escolher um outro monumento, onde Bruno Giorgi 

endo assim, Giorgi criou o monumento de sete

que foi acabado apenas dois anos depois da inauguração do prédio. Além desse, o artista 

s bustos de personalidades memoráveis que foram expostos no local, como o 

busto de Machado de Assis, Castro Alves, Rui Barbosa e outros. Adriana Janacópulos, 

também participou do concurso do monumento e embora não tenha ganho

sua escultura “Mulher” que ficou localizada no jardim do terraço onde 

Bustos esculpidos e painel de Portinari. Fonte: Documentário 
Arquiteturas: Palácio Gustavo Capanema, publicado em 30 de out 201
https://www.youtube.com/watch?v=vb0DdFHTIZA&t=819s. Acesso em: 23 agosto 2019.
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Andar onde ficavam expostos alguns dos bustos esculpidos. Fonte: 
Documentário Arquiteturas: Palácio Gustavo Capanema, publicado em 30 de out 2014. 

https://www.youtube.com/watch?v=vb0DdFHTIZA&t=819s. Acesso em: 23 

ão da escultura “Homem 

ra escolher um outro monumento, onde Bruno Giorgi 

sete metros de altura, 

que foi acabado apenas dois anos depois da inauguração do prédio. Além desse, o artista 

s bustos de personalidades memoráveis que foram expostos no local, como o 

busto de Machado de Assis, Castro Alves, Rui Barbosa e outros. Adriana Janacópulos, 

também participou do concurso do monumento e embora não tenha ganho, contribuiu para 

sua escultura “Mulher” que ficou localizada no jardim do terraço onde 

. Fonte: Documentário 
Arquiteturas: Palácio Gustavo Capanema, publicado em 30 de out 2014. Disponível em: 

Acesso em: 23 agosto 2019. 



 

Segundo Cerchiaro (

uma narrativa que mostrasse a 

com que elas mostrassem um discurso de hierarquia de gêneros, mestiçagem e família

Este fato fez com que, segundo a pesquisadora, muitos dos artistas não acatassem 

totalmente a ideia do que tinha sido idealizado, 

discordâncias as obras foram realizadas.  

 

Figura 14- Escultura Mulher
Nelson Kon. Disponível em:

Cerchiaro (2016), o Ministro tinha o intuito de, através das obras

uma narrativa que mostrasse a ideia de nacionalidade e civilização o que acabou fazendo 

com que elas mostrassem um discurso de hierarquia de gêneros, mestiçagem e família

segundo a pesquisadora, muitos dos artistas não acatassem 

do que tinha sido idealizado, mas ainda assim

discordâncias as obras foram realizadas.   

 
Escultura Mulher (1942), de Adriana Janacópulos. Fonte: Site do Fotógrafo 

Disponível em:https://www.nelsonkon.com.br/mes/. Acesso em: 05 set 2019.
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através das obras, criar 

de nacionalidade e civilização o que acabou fazendo 

com que elas mostrassem um discurso de hierarquia de gêneros, mestiçagem e família. 

segundo a pesquisadora, muitos dos artistas não acatassem 

assim, após algumas 

Fonte: Site do Fotógrafo 
Acesso em: 05 set 2019. 
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3o PAV. 

TÉRREO 2o PAV. 

Nas três plantas abaixo que apresentam os principais andares da construção, 

foram localizadas algumas das obras mais importantes do acervo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Figura 15 -Plantas baixas do MES. Fonte: Rosa, 2005. 

 
 
1 – Painel de azulejos: Portinari. 
2 – Painel de Azulejos: Portinari. 
3 – Monumento à juventude: Bruno Giorgi. 
4 – Rev. De Azulejos: Portinari. 
5- Prometeu Liberto: J. Lipchitz. 
6 – Painéis Aula Canto Orfeônico e a Energia Nacional – Portinari. 
7- Painel Cenas da Vida Infantil – Portinari. 
8 – Os quatro elementos: Portinari. 
9 – Doze ciclos econômicos – Portinari. 

 10 – Mulher: Adriana Janacópulos. 
 

 
 
 



 

Além das diversas esculturas mencionadas anteriormente, Cândido Portinari 

criou diversos painéis exclusivos para o Ministério

hipocampos. É relevante mencionar que segundo o Museu Casa de Portinari

talento para muralismo se revelou inicialmente nos painéis executados no Monumento 

Rodoviário em 1936 da estrada do Rio de 

aconteceu nos afrescos feitos para o Ministério, entre 1936 e 1944. Essa concepção

artística representou um marco na evolução da arte de Portinari, além de enfatizar sua 

temática social que conduziu todas as suas obras a partir destas.

 

Figura 16 e 17-Painel conchas e hipocampos de Cândido Portinari. Localizado no 
Ministério da Educação e Saúde. Fonte: 

https://www.nelsonkon.com.br/mes/

 

É relevante mencionar que segundo Segawa (

já se destacava no Brasil e

brasileiras e contribuiu significativamente

notáveis pinturas que segundo o autor seguiam a trilha do muralismo mexicano. 

Além das diversas esculturas mencionadas anteriormente, Cândido Portinari 

exclusivos para o Ministério, como o painel repleto de conchas e 

É relevante mencionar que segundo o Museu Casa de Portinari

talento para muralismo se revelou inicialmente nos painéis executados no Monumento 

Rodoviário em 1936 da estrada do Rio de Janeiro-São Paulo, mas em seguida o destaque 

aconteceu nos afrescos feitos para o Ministério, entre 1936 e 1944. Essa concepção

artística representou um marco na evolução da arte de Portinari, além de enfatizar sua 

temática social que conduziu todas as suas obras a partir destas. 

 

Painel conchas e hipocampos de Cândido Portinari. Localizado no 
Ministério da Educação e Saúde. Fonte: Site do Fotógrafo Nelson Kon Disponível em:

https://www.nelsonkon.com.br/mes/. Acesso em: 05 set 2019. 

É relevante mencionar que segundo Segawa (2014) no período da 

já se destacava no Brasil e era reconhecido como um dos grandes nomes da

significativamente com diversos arquitetos

notáveis pinturas que segundo o autor seguiam a trilha do muralismo mexicano. 

 

 

39 

Além das diversas esculturas mencionadas anteriormente, Cândido Portinari 

painel repleto de conchas e 

É relevante mencionar que segundo o Museu Casa de Portinari (2019), seu 

talento para muralismo se revelou inicialmente nos painéis executados no Monumento 

Paulo, mas em seguida o destaque 

aconteceu nos afrescos feitos para o Ministério, entre 1936 e 1944. Essa concepção 

artística representou um marco na evolução da arte de Portinari, além de enfatizar sua 

Painel conchas e hipocampos de Cândido Portinari. Localizado no 
Disponível em: 

Acesso em: 05 set 2019.  

) no período da Guerra, Portinari 

como um dos grandes nomes das artes 

arquitetos através de suas 

notáveis pinturas que segundo o autor seguiam a trilha do muralismo mexicano.  



 

Figura 18- Painel de Cândido Portinari. Localizado na parte interna do Ministério da Educação e 
Saúde. Fonte: Site do Fotógrafo Nelson Kon

Outra obra de arte bastante relevante são os jardins presentes na construção 

assinados por Burle Marx 

demais obras de arte. Rítmicos, esses jardins com suas curvas sinuosas contrastam com os 

traços retos da edificação, além de proporcionarem mais acolhimento aos espaços 

transitórios, criando pequenos espaços de diá

 

 

 

 

 

 

Figura19- Jardim de Burle Marx no MES.
Disponível em: https://www.nelsonkon.com.br/mes/

 

 
Painel de Cândido Portinari. Localizado na parte interna do Ministério da Educação e 

Saúde. Fonte: Site do Fotógrafo Nelson Kon Disponível em:https://www.nelsonkon.com.br/mes/
Acesso em: 05 set 2019. 

 
Outra obra de arte bastante relevante são os jardins presentes na construção 

Marx (1909-1994)que se enquadram e expressam tanto quanto as 

demais obras de arte. Rítmicos, esses jardins com suas curvas sinuosas contrastam com os 

traços retos da edificação, além de proporcionarem mais acolhimento aos espaços 

transitórios, criando pequenos espaços de diálogo com a cidade. 

Jardim de Burle Marx no MES. Fonte: Site do Fotógrafo Nelson
https://www.nelsonkon.com.br/mes/. Acesso em: 05 set 2019.
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Painel de Cândido Portinari. Localizado na parte interna do Ministério da Educação e 
https://www.nelsonkon.com.br/mes/. 

Outra obra de arte bastante relevante são os jardins presentes na construção 

se enquadram e expressam tanto quanto as 

demais obras de arte. Rítmicos, esses jardins com suas curvas sinuosas contrastam com os 

traços retos da edificação, além de proporcionarem mais acolhimento aos espaços 

Site do Fotógrafo Nelson Kon. 
05 set 2019. 



 

A presença da relação da 

somente por conta da abundância de peças de arte, mas também

plantas baixas e dos elementos arquitetônicos extremamente expressivos. Como é o caso 

da escadaria central, dos grande

Costa, (1986), o prédio conseguia ser simbólico em todos os aspectos importantes. 

A escolha do MESP para o presente estudo se deu devido 

cultural, histórica e principalmente pela percep

conexão já mencionados entre a 

construção teve de fato como objetivo fortalecer e demonstrar a força dessa integração e a 

importância da arte e da cultura, 

conhecimento da cultura local, através da utilização de painéis e esculturas de artistas 

brasileiros, levando os usuários do espaço 

sentimento de pertencimento

para tentar observar como isso se deu em Maceió e

outra escala se comparada a 

e mostrar as diversas possibilid

construção das análises. 

 

Figura 20- Parte interna do MES. Fonte: 
https://www.nelsonkon.com.br/mes/

 

A presença da relação da arquitetura com as artes plásticas não é encontrada 

somente por conta da abundância de peças de arte, mas também através das soluções das 

plantas baixas e dos elementos arquitetônicos extremamente expressivos. Como é o caso 

da escadaria central, dos grandes vãos com pilotis e do mobiliário existente.

Costa, (1986), o prédio conseguia ser simbólico em todos os aspectos importantes. 

A escolha do MESP para o presente estudo se deu devido 

cultural, histórica e principalmente pela percepção da presença dos diversos pontos de 

entre a Arquitetura Moderna e as artes plásticas

como objetivo fortalecer e demonstrar a força dessa integração e a 

importância da arte e da cultura, fazendo com que fosse possível um maior apropria

conhecimento da cultura local, através da utilização de painéis e esculturas de artistas 

usuários do espaço a terem contato e desenvolverem 

sentimento de pertencimento também pela arte nacional. Esse exemplo foi fundamental 

observar como isso se deu em Maceió e, embora a construção esteja em uma 

outra escala se comparada a residências que serão analisadas, serve para expandir o olhar 

e mostrar as diversas possibilidades existentes dessas conexões, ajudando assim na 

Parte interna do MES. Fonte: Site do Fotógrafo Nelson Kon Disponível em:
https://www.nelsonkon.com.br/mes/. Acesso em: 05 set 2019.
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arquitetura com as artes plásticas não é encontrada 

através das soluções das 

plantas baixas e dos elementos arquitetônicos extremamente expressivos. Como é o caso 

s vãos com pilotis e do mobiliário existente.Segundo 

Costa, (1986), o prédio conseguia ser simbólico em todos os aspectos importantes.  

A escolha do MESP para o presente estudo se deu devido à sua relevância 

diversos pontos de 

s plásticas. Além disso, a 

como objetivo fortalecer e demonstrar a força dessa integração e a 

fazendo com que fosse possível um maior apropriação e 

conhecimento da cultura local, através da utilização de painéis e esculturas de artistas 

contato e desenvolverem um 

Esse exemplo foi fundamental 

embora a construção esteja em uma 

, serve para expandir o olhar 

, ajudando assim na 

 

Disponível em: 
Acesso em: 05 set 2019. 
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2.2 Casa Kubitschek (1943) e Igreja São Francisco de Assis (1943), Conjunto 

arquitetônico da Pampulha, Belo Horizonte 

 

O conjunto arquitetônico da Pampulha fica localizado em uma das regiões mais 

tradicionais de Belo Horizonte e possui grande valor histórico, não só para o Brasil como 

para todo o mundo, desde 2016 o conjunto recebeu o título de Patrimônio Cultural da 

Humanidade, pela Organização das Nações Unidas, o que apenas reafirmou sua 

relevância. Segundo o IPHAN (2016) a área,que era anteriormente uma grande fazenda e 

abastecia a agricultura de toda a cidade, foi loteada e urbanizada para virar o Conjunto 

Moderno. A obra foi de iniciativa governamental e previa inicialmente a criação de cinco 

edifícios sendo um Cassino, um Clube, um Salão de dança popular, uma Igreja e um Hotel 

para férias que não foi construído. De acordo com Bruand (2018) a ideia era de fato 

desenvolver uma “zona predominantemente de lazer” o que segundo Pedrosa (1947apud 

BRUAND, 2018) se assemelhava muito aos caprichos feitos pelos príncipes no século 

XVII, mas que na verdade nesse caso se tratava de uma manifestação atual que 

correspondia aos desejos da sociedade do século XX. 

Idealizado por Oscar Niemeyer e Juscelino Kubitschek, desde o início da 

concepção do projeto a proposta era de fato criar uma obra de arte total, buscando obter 

uma integração entre as obras de arte, as construções e a paisagem do entorno (IPHAN, 

2016). Niemeyer foi o responsável por planejar os edifícios que fazem parte do complexo 

na década de 1940 e embora tenha seguido vários pilares do Modernismo, o arquiteto 

expressou muito de sua forma particular de projetar, com elementos e soluções 

desenvolvidas exclusivamente por ele.  

Segundo Bruand (2018) o código de obras possibilitou ali grande liberdade ao 

arquiteto, o que permitiu que Niemeyer pudesse testar livremente seus efeitos plásticos. Já 

que a ideia era justamente criar uma integração entre os diversos tipos de arte, Roberto 

Burle Marx foi o responsável por desenvolver o projeto dos jardins que tiveram grande 

influência das características nacionalistas, resgatando e valorizando primordialmente 

espécies nativas e demonstrando livremente sua linguagem estética harmoniosa.Além da 

arte viva feita por Burle Marx, em todo o conjunto estão dispostas diversas representações 

de arte, como painéis pintados por Portinari e esculturas de Alfredo Ceschiatti (1918-

1989) e José Alves Pedrosa (1915-2002).   

É fundamental destacar que a forma que Niemeyer projetou e pensou 

detalhadamente os elementos do conjunto da Pampulha influenciou grande parte dos 



 

arquitetos brasileiros, era como um novo olhar e uma nova forma de

imaginação e a arte de forma presente na arquitetura. Existia por parte de Niemeyer uma 

sensível intenção de transformar não só a forma arquitetônica e sua expressividade, mas 

também o olhar do observador, isso fica evidente no 

pequena ilha do complexo.T

contorno da própria ilha, caracterizando a essência da obra, toda a transparência do 

contorno dessa construção teria sido pensado por Niemeyer para qu

comportasse como uma moldura, 

Figura 21- Croqui do complexo da Pampulha. Fonte: I
http://portal.iphan.gov.br/mg/noticias/detalhes/3677/contagem

pampulha-como

Outro exemplo também muito relevante construído 

Pampulha foi a Casa de Juscelino 

na construção uma sobreposição de volumes que ao mesmo tempo eram també

individualizados, porém, na residência

comparado com a construção do 

volume, possui elementos que criam uma linguagem visual tão harmoniosa de unificação

que fica difícil avaliá-los separadamente, a surpresa na forma acontece nas linhas obl

do telhado borboleta, solução que inverte o telhado tradicional. As linhas totalmente 

pensadas para a forma geral, criam um espetáculo na solução das fachadas 

interno com o externo. 

arquitetos brasileiros, era como um novo olhar e uma nova forma de

imaginação e a arte de forma presente na arquitetura. Existia por parte de Niemeyer uma 

sensível intenção de transformar não só a forma arquitetônica e sua expressividade, mas 

também o olhar do observador, isso fica evidente no Salão de dança p

.Toda a forma dele, segundo Bruand (2018), seguia inspirada no 

contorno da própria ilha, caracterizando a essência da obra, toda a transparência do 

contorno dessa construção teria sido pensado por Niemeyer para qu

comportasse como uma moldura, que primordialmente destacasse a paisagem. 

 

Croqui do complexo da Pampulha. Fonte: IPHAN. 2016
http://portal.iphan.gov.br/mg/noticias/detalhes/3677/contagem-regressiva-para

como-patrimonio-mundial. Acesso em: 04 set 2019.
 
 

Outro exemplo também muito relevante construído junto ao

de Juscelino Kubitschek. De acordo com Bruand (2018) era notável 

na construção uma sobreposição de volumes que ao mesmo tempo eram també

individualizados, porém, na residência, isso pode ser visto de forma menos complexa se 

comparado com a construção do Cassino. A residência projetada para ter um único 

, possui elementos que criam uma linguagem visual tão harmoniosa de unificação

los separadamente, a surpresa na forma acontece nas linhas obl

do telhado borboleta, solução que inverte o telhado tradicional. As linhas totalmente 

pensadas para a forma geral, criam um espetáculo na solução das fachadas 
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arquitetos brasileiros, era como um novo olhar e uma nova forma de transpor a 

imaginação e a arte de forma presente na arquitetura. Existia por parte de Niemeyer uma 

sensível intenção de transformar não só a forma arquitetônica e sua expressividade, mas 

popular, situado na 

seguia inspirada no 

contorno da própria ilha, caracterizando a essência da obra, toda a transparência do 

contorno dessa construção teria sido pensado por Niemeyer para que a construção se 

a paisagem.  

. 2016. Disponível em: 
para-definicao-da-

. Acesso em: 04 set 2019. 

junto ao complexo da 

. De acordo com Bruand (2018) era notável 

na construção uma sobreposição de volumes que ao mesmo tempo eram também 

isso pode ser visto de forma menos complexa se 

assino. A residência projetada para ter um único 

, possui elementos que criam uma linguagem visual tão harmoniosa de unificação 

los separadamente, a surpresa na forma acontece nas linhas oblíquas 

do telhado borboleta, solução que inverte o telhado tradicional. As linhas totalmente 

pensadas para a forma geral, criam um espetáculo na solução das fachadas e na relação do 



 

Um dos objetivos era garantir a intimidade da família 

campo, por isso foram pensado

interna. Mas, essa prioridade não atrapalhou a integraç

nem a leveza da edificação. 

de certa forma um quadrado transparente antes do primeiro ambiente da casa, possibilita a 

visualização do entorno de vários ambientes cen

 

Figura 22- Facha principal Casa Kubitschek na Pampulha. Fonte: IEPHAN, Minas 
Gerais.Disponível em: <http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/programas
cultural-protegido/bens-tombados/details/1/131/bens

da

Um dos objetivos era garantir a intimidade da família Kubitschek

pensados o grande recuo frontal e as soluções da setorização 

interna. Mas, essa prioridade não atrapalhou a integração com o jardim de Burle Marx 

nem a leveza da edificação. A entrada da residência, feita com planos de vidro que criam 

de certa forma um quadrado transparente antes do primeiro ambiente da casa, possibilita a 

visualização do entorno de vários ambientes centrais da residência. 

Facha principal Casa Kubitschek na Pampulha. Fonte: IEPHAN, Minas 
http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/programas-e

tombados/details/1/131/bens-tombados-conjunto-arquitet%C3%B4nico
da-pampulha>. Acesso em: 29 agosto 2019. 
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Kubitschek em sua casa de 

o grande recuo frontal e as soluções da setorização 

ão com o jardim de Burle Marx 

entrada da residência, feita com planos de vidro que criam 

de certa forma um quadrado transparente antes do primeiro ambiente da casa, possibilita a 

 

Facha principal Casa Kubitschek na Pampulha. Fonte: IEPHAN, Minas 
e-acoes/patrimonio-

arquitet%C3%B4nico-



 

Figura 23- Painel de Alfredo Volpi

Gerais.Disponívelem:<http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/institucional/legislacao/14
patrimonio-cultural-protegido/bens

 

 

Assim, como a solução formal sensivelmente pensada, a parte interna da 

residência foi explorada artisticamente em seus mínimos detalhes. O interior da casa e os 

detalhes da decoração apresentam painéis de Alfredo Volpi 

(1907-1987), além de um mobiliário exclusivo

proposta pelo arquiteto. Uma solução relevante utilizada na planta baixa é a questão da 

sutil integração dos ambientes sociais, que são interligados pela continuidade do ambiente 

sem grandes divisórias, o que garante também amplitude

notado nas salas, pelo mobiliário baixo e pelo pé

nessa parte das salas, possibilitando que o estar ficasse em uma extremidade e o mezanino 

em outra. 

 
Painel de Alfredo Volpi localizado na varanda principal da Casa Kubitschek na 

Pampulha. Fonte: IEPHAN, Minas 
http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/institucional/legislacao/14

protegido/bens-tombados/160-conjunto-arquitet%C3%B4nico

como a solução formal sensivelmente pensada, a parte interna da 

residência foi explorada artisticamente em seus mínimos detalhes. O interior da casa e os 

detalhes da decoração apresentam painéis de Alfredo Volpi (1896-1988) 

mobiliário exclusivo com cores que criam a atmosfera moderna 

Uma solução relevante utilizada na planta baixa é a questão da 

sutil integração dos ambientes sociais, que são interligados pela continuidade do ambiente 

divisórias, o que garante também amplitude. Fato que 

, pelo mobiliário baixo e pelo pé-direito duplo permitido pelo telhado 

nessa parte das salas, possibilitando que o estar ficasse em uma extremidade e o mezanino 
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localizado na varanda principal da Casa Kubitschek na 

http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/institucional/legislacao/14-
arquitet%C3%B4nico-da-pampulha> 

como a solução formal sensivelmente pensada, a parte interna da 

residência foi explorada artisticamente em seus mínimos detalhes. O interior da casa e os 

1988) e Paulo Werneck 

com cores que criam a atmosfera moderna 

Uma solução relevante utilizada na planta baixa é a questão da 

sutil integração dos ambientes sociais, que são interligados pela continuidade do ambiente 

 é possível de ser 

direito duplo permitido pelo telhado 

nessa parte das salas, possibilitando que o estar ficasse em uma extremidade e o mezanino 



 

Figura 24 - Sala de estar da Casa Kubitschek na Pampulha.
Gerais.Disponível em: http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/programas

cultural-protegido/bens-tombados/details/1/131/bens
da

Figura 25 - Sala de jantar com mezanino da Casa Kubitschek na Pampulha. 
Minas Gerais. Disponível em:

acoes/patrimonio-cultural-
arquitet%C3%B4nico

 
Sala de estar da Casa Kubitschek na Pampulha. Fonte: IEPHAN, Minas 

http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/programas-e-
tombados/details/1/131/bens-tombados-conjunto-arquitet%C3%B4nico

da-pampulha. Acesso em: 29 agosto 2019. 
 
 

 
Sala de jantar com mezanino da Casa Kubitschek na Pampulha. 

Minas Gerais. Disponível em:http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/programas
-protegido/bens-tombados/details/1/131/bens-tombados

arquitet%C3%B4nico-da-pampulha. Acesso em: 29 agosto 2019.
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EPHAN, Minas 
-acoes/patrimonio-

arquitet%C3%B4nico-

 

Sala de jantar com mezanino da Casa Kubitschek na Pampulha. Fonte: IEPHAN, 
http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/programas-e-

tombados-conjunto-
. Acesso em: 29 agosto 2019.  



 

Figura 26- Fachada principal Igreja da Pampulha Fonte: Finckr, fotógrafo Matthias
2010. Disponível em: https://www.flickr.com/photos/56218409@N03/5198791347/

 

Contudo, embora a residência de JK apresente grandes traços da conexão entre 

arquitetura e as artes plástica

de toda a plasticidade desenvolvida para a edificação, não existe nenhuma outra obra do 

Conjunto da Pampulha que consiga ser mais significativa e apresente nos mínimos 

detalhes essa relação de síntese das artes plásticas, 

que a igreja São Francisco de Assis, mais conhecida como igreja da Pampulha.

De acordo com Bruand (2018)

das outras construções. Ao invés da 

“abóbodas parabólicas auto

muito diversificada. É relevante mencionar que a forma com que Niemeyer resolveu 

utilizar esse tipo de estrutura ainda 

utilizado por engenheiros, mas sem nenhum efeito estético

forma de utilização atribuindo a ela finalidade plástica e não só funcional. Mesmo 

mantendo a simplicidade racionalista

espaços grandiosos (BRUAND, 2018)

Com uma estética totalmente expressiva, externamente e internamente

imprimem leveza, ficando 

na fachada. As linhas obl

 
ipal Igreja da Pampulha Fonte: Finckr, fotógrafo Matthias

https://www.flickr.com/photos/56218409@N03/5198791347/
01 set 2019. 

, embora a residência de JK apresente grandes traços da conexão entre 

arquitetura e as artes plásticas, não só através das obras de arte existentes como por meio 

de toda a plasticidade desenvolvida para a edificação, não existe nenhuma outra obra do 

Conjunto da Pampulha que consiga ser mais significativa e apresente nos mínimos 

ntese das artes plásticas, com a Arquitetura M

que a igreja São Francisco de Assis, mais conhecida como igreja da Pampulha.

De acordo com Bruand (2018), a obra prima do conjunto diferencia

das outras construções. Ao invés da laje de concreto e dos pilares, a igreja apresenta 

“abóbodas parabólicas auto portantes” que conferem a ela uma expressão arquitetônica 

muito diversificada. É relevante mencionar que a forma com que Niemeyer resolveu 

utilizar esse tipo de estrutura ainda não tinha sido utilizada, esse método construtivo era 

utilizado por engenheiros, mas sem nenhum efeito estético. Niemeyer modificou essa 

forma de utilização atribuindo a ela finalidade plástica e não só funcional. Mesmo 

mantendo a simplicidade racionalista, acabou empregando um pouco do 

(BRUAND, 2018). 

Com uma estética totalmente expressiva, externamente e internamente

, ficando visíveis principalmente na cabeceira, que ganha

linhas oblíquas também estão presentes nas outras partes visíveis da 
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ipal Igreja da Pampulha Fonte: Finckr, fotógrafo Matthias Ripp, 21 out 
https://www.flickr.com/photos/56218409@N03/5198791347/. Acesso em: 

, embora a residência de JK apresente grandes traços da conexão entre 

s, não só através das obras de arte existentes como por meio 

de toda a plasticidade desenvolvida para a edificação, não existe nenhuma outra obra do 

Conjunto da Pampulha que consiga ser mais significativa e apresente nos mínimos 

Moderna no Brasil, 

que a igreja São Francisco de Assis, mais conhecida como igreja da Pampulha. 

a obra prima do conjunto diferencia-se totalmente 

laje de concreto e dos pilares, a igreja apresenta 

portantes” que conferem a ela uma expressão arquitetônica 

muito diversificada. É relevante mencionar que a forma com que Niemeyer resolveu 

não tinha sido utilizada, esse método construtivo era 

Niemeyer modificou essa 

forma de utilização atribuindo a ela finalidade plástica e não só funcional. Mesmo 

, acabou empregando um pouco do Barroco, criando 

Com uma estética totalmente expressiva, externamente e internamente, as curvas 

que ganha total destaque 

quas também estão presentes nas outras partes visíveis da 



 

estrutura, só que foram empregadas de forma tão

dinâmica equilibrada. É clara a liberdade formal e estética dessa construção

movimento formal, internamente

onde os raios luminosos minuciosamente 

presente em toda a parede do fundo, 

embora estivesse praticamente concluída em 1945, a Igrejinha não possuía autorização da 

Cúria Metropolitana para funcionar como 

começou de fato a funcionar

 

Figura 27 - Painel interno da Igreja da Pampulha, pintado por Candido Portinari. Fonte: 
Unesp. Disponível em: https://acervodigital.unesp.br/handle/unesp/378660

 

Internamente a Igreja abriga um rico acervo de arte bastante representativo, no 

altar mor fica localizado o painel principal pintado por Portinari em 194

interior da igreja estão dispostos os 14 painéis

pelo artista. É possível encontrar 

Ceschiatti, em 1945, com altura de aproximadamente 2 metros, representa

Adão e Eva, correspondente a 

estrutura, só que foram empregadas de forma tão harmoniosa que conseguiu

dinâmica equilibrada. É clara a liberdade formal e estética dessa construção

ento formal, internamente, segundo Bruand (2018), existe um notável jogo de luz, 

minuciosamente se concentram na pintura de Portinari, painel 

toda a parede do fundo, local da interseção das abóbodas. 

ra estivesse praticamente concluída em 1945, a Igrejinha não possuía autorização da 

Cúria Metropolitana para funcionar como um templo religioso, por isso

de fato a funcionar, após consagração. 

 
Painel interno da Igreja da Pampulha, pintado por Candido Portinari. Fonte: 

https://acervodigital.unesp.br/handle/unesp/378660. Acesso em: 10 agosto 
de 2019. 

ternamente a Igreja abriga um rico acervo de arte bastante representativo, no 

altar mor fica localizado o painel principal pintado por Portinari em 194

tão dispostos os 14 painéis da obra Via-Sacra também desenvolvida 

artista. É possível encontrar ainda os baixos relevos de bronze, esculpidos p

com altura de aproximadamente 2 metros, representa

Adão e Eva, correspondente a Arte Sacra.  
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que conseguiu-se criar uma 

dinâmica equilibrada. É clara a liberdade formal e estética dessa construção. Além do 

existe um notável jogo de luz, 

se concentram na pintura de Portinari, painel 

local da interseção das abóbodas. Vale frisar que 

ra estivesse praticamente concluída em 1945, a Igrejinha não possuía autorização da 

templo religioso, por isso, apenas em 1959 

 

Painel interno da Igreja da Pampulha, pintado por Candido Portinari. Fonte: Acervo 
. Acesso em: 10 agosto 

ternamente a Igreja abriga um rico acervo de arte bastante representativo, no 

altar mor fica localizado o painel principal pintado por Portinari em 1944, em todo o 

também desenvolvida 

os baixos relevos de bronze, esculpidos por 

com altura de aproximadamente 2 metros, representando a criação de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 28 - Baixos 

da Igrejinha da Pampulha.
<https://acervodigital.unesp.br/handle/unesp/378660

 

Assim como no interior da Igrejinha, 

contraste entre as obras de arte e a

localizado o painel abstrato feito de mosaicos por Paulo Werneck (

apresenta curvas sinuosas nos mesmos tons do painel principal feito por Portinari 

auxílio de Athos Bulcão que localiza

 

 
 

Figura 29 - Painel abstrato feito de mosaico por Paulo Werneck, na Igrejinha da 
Acervo Unesp. Disponível em:<

Figura 30-Fachada lateral da
em:<https://www.flickr.com/photos/fjota/16151741232

Baixos relevos em bronze, feitos por Ceschiatti, localizados na parte in
da Igrejinha da Pampulha. Fonte: Unesp. Disponível em: 

https://acervodigital.unesp.br/handle/unesp/378660>. Acesso em: 10 agosto de 2019.

Assim como no interior da Igrejinha, externamente as fachadas

contraste entre as obras de arte e a interessante volumetria, na fachada lateral fica 

localizado o painel abstrato feito de mosaicos por Paulo Werneck (

apresenta curvas sinuosas nos mesmos tons do painel principal feito por Portinari 

de Athos Bulcão que localiza-se na fachada dos fundos.  

 
 

Painel abstrato feito de mosaico por Paulo Werneck, na Igrejinha da 
Acervo Unesp. Disponível em:<https://acervodigital.unesp.br/>. Acesso em: 10 agosto de 2019.

 
Fachada lateral da Igrejinha da Pampulha. Fonte: Acervo Unesp. Disponível 

://www.flickr.com/photos/fjota/16151741232>. Acesso em: 10 agosto de 2019.
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em bronze, feitos por Ceschiatti, localizados na parte interna 
Disponível em: 

agosto de 2019. 

externamente as fachadas apresentam o 

interessante volumetria, na fachada lateral fica 

localizado o painel abstrato feito de mosaicos por Paulo Werneck (1907-1987) que 

apresenta curvas sinuosas nos mesmos tons do painel principal feito por Portinari com 

 
 
 
 
 
 
 
 

Painel abstrato feito de mosaico por Paulo Werneck, na Igrejinha da Pampulha. Fonte: 
Acesso em: 10 agosto de 2019. 

Acervo Unesp. Disponível 
Acesso em: 10 agosto de 2019. 



 

Figura 31 - Fachada da Igreja da Pampulha, painel 
por Candido Portinari e Athos

em:https://www.flickr.com/photos/fjota/16151741232
 

Apesar do seu indiscutível destaque e de parecer para alguns um pouco diferente 

das demais construções presentes no

mesma linguagem que as outras

preocupações centrais e o senso escultórico tanto formal quanto nas partes internas dos 

espaços estão igualmente presentes

utilizando e extraindo ao máximo da arquitetura a forma de expressão plástica que pode 

possuir. 

O ponto primordial para escolha dessas duas obras como estudo de caso foi a 

subjetividade que Niemeyer conseguiu

minuciosa e total da relação entre a artes plásticas e 

a forma original com que o arquiteto utilizou os princípios modernistas, permitiu a 

reflexão do quanto o espaço criativo do modernismo era amplo e como era possível 

adequar os elementos principais do 

estava sendo inserida, a vivência que os usuários do espaço teriam 

ambientes e também ao protagonismo da expressão

levadas essas reflexões para a

Fachada da Igreja da Pampulha, painel principal de São Francisco de Assis, pintado 
por Candido Portinari e Athos Bulcão.Fonte: Acervo Unesp. Disponível 

https://www.flickr.com/photos/fjota/16151741232.  Acesso em: 10 agosto de 2019.

Apesar do seu indiscutível destaque e de parecer para alguns um pouco diferente 

das demais construções presentes no conjunto, é possível analisar que a Igreja apresenta

mesma linguagem que as outras. Embora possua características particulares, as 

preocupações centrais e o senso escultórico tanto formal quanto nas partes internas dos 

espaços estão igualmente presentes em tudo que Niemeyer projetou para o conjunto, 

utilizando e extraindo ao máximo da arquitetura a forma de expressão plástica que pode 

O ponto primordial para escolha dessas duas obras como estudo de caso foi a 

subjetividade que Niemeyer conseguiu imprimir em ambas, através da

relação entre a artes plásticas e da Arquitetura Moderna. Além disso, 

a forma original com que o arquiteto utilizou os princípios modernistas, permitiu a 

reflexão do quanto o espaço criativo do modernismo era amplo e como era possível 

adequar os elementos principais do Movimento Moderno ao local onde a co

estava sendo inserida, a vivência que os usuários do espaço teriam 

ao protagonismo da expressão plástica proposta.

essas reflexões para as análises das quatro residências modernistas 
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de São Francisco de Assis, pintado 
Fonte: Acervo Unesp. Disponível 

Acesso em: 10 agosto de 2019. 

Apesar do seu indiscutível destaque e de parecer para alguns um pouco diferente 

conjunto, é possível analisar que a Igreja apresenta a 

mbora possua características particulares, as 

preocupações centrais e o senso escultórico tanto formal quanto nas partes internas dos 

em tudo que Niemeyer projetou para o conjunto, 

utilizando e extraindo ao máximo da arquitetura a forma de expressão plástica que pode 

O ponto primordial para escolha dessas duas obras como estudo de caso foi a 

imprimir em ambas, através da utilização 

oderna. Além disso, 

a forma original com que o arquiteto utilizou os princípios modernistas, permitiu a 

reflexão do quanto o espaço criativo do modernismo era amplo e como era possível 

oderno ao local onde a construção 

estava sendo inserida, a vivência que os usuários do espaço teriam em cada um dos 

plástica proposta.A partir disso são 

modernistas em Maceió, 
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observando se em algum momento os arquitetos maceioenses se aproximaram dessa 

linguagem, utilizando para isso os pontos verificados nas duas obras como parâmetro para 

entender e identificar como essa subjetividade se expressou. 

 

2.3  Igreja de Nossa Senhora de Fátima(1958) e Teatro Nacional (1958), Brasília-DF 

Pode-se dizer que em Brasília existe uma total integração das artes plásticas com 

a arquitetura desde o Plano Piloto criado por Lúcio Costa até as edificações idealizadas 

por Niemeyer. Isso se deve em grande parte pelo natural senso escultórico de Niemeyer já 

mencionado anteriormente, alinhado ao forte objetivo de Lúcio Costa de integrar as artes e 

de enfatizar o nacionalismo e a cultura brasileira. Para isso, ambos fizeram diversas 

parcerias com artistas plásticos brasileiros que contribuíram enormemente para essa 

integração.  

O artista Athos Bulcão foi responsável por uma das integrações mais 

significativas entre arte e arquitetura nacional e, segundo Freitas (2007), foi o artista que 

mais propôs obras de integração em Brasília. Bulcão unia sua inventividade com a 

tradicional azulejaria, aplicando isso de forma expressiva e marcante em diversas 

construções. Essa união trouxe uma linguagem irreverente e cheia de identidade para 

todos os locais onde foi utilizada.  

Ainda segundo Freitas (2007), o vocabulário plástico de Bulcão era vasto, dentro 

da sua linguagem o artista conseguia  trabalhar com diversos materiais como mármore, 

granito, madeira e muitos outros, porém, embora tenha se destacado em tudo que se 

propôs a desenvolver, a principal matéria-prima utilizada por Bulcão era de fato o azulejo. 

É relevante mencionar que a cerâmica foi enraizada no Brasil depois de grande influência 

portuguesa. Mas no período moderno essa representação artística e decorativa ganhou 

destaque, através da inserção da azulejaria de forma muito mais frequente nas obras 

arquitetônicas, é importante ressaltar que surgiram novas vertentes no estilo de produção, 

como os azulejos abstratos geométricos que possuíam desenhos diferentes dos 

tradicionais.  

No início da carreira, Bulcão foi assistente de Cândido Portinari no 

desenvolvimento do painel de São Francisco de Assis na igreja da Pampulha em Minas 
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Gerais. Através dessa experiência, desenvolveu seu entendimento filosófico e artístico 

com relação às artes e à arquitetura.  

As obras de Bulcão possuem grande caráter urbano, já que por meio da aplicação 

dos painéis e azulejarias em elementos arquitetônicos públicos, conseguia fazer uma 

relação entre o público que vivenciava a cidade e a obra, aproximando e criando uma 

maior relação, como um museu a céu aberto, uma galeria convidativa e livre, que 

acompanhava o próprio percurso do dia a dia, compartilhado à cidade. Essa forma de 

aplicabilidade de suas obras foi feita na capital brasileira através de painéis, esculturas ou 

até mesmo fazendo com que a construção se tornasse de certa forma uma escultura 

monumental. Nas obras de Niemeyer e Lúcio Costa a presença de destaque das artes 

plásticas mostra claramente como a Arquitetura Moderna brasileira buscava essa 

aproximação tanto dos diferentes tipos de arte quanto da modificação e contraste de 

escalas, por exemplo, do espaço construído ao espaço livre e aberto, do desenho 

arquitetônico ao desenho de um objeto, que é exatamente onde entra o trabalho de Bulcão, 

imprimindo expressão e identidade nas construções. 

É relevante mencionar que em Brasília ele também conseguiu fazer testes visuais 

que marcaram seu trabalho, como a “brincadeira” com os padrões de peças, possível 

através de rotação, mudança entre cores primárias e secundárias e também com variação 

de formas geométricas, criando composições gráficas dinâmicas e livres, que imprimiam 

bastante originalidade até por meio da mais simples forma, criando composições a partir 

dos desenhos simples e gerando novos padrões. Essa forma descomplicada de compor os 

painéis, facilitava a aplicação, os próprios operários das obras podiam aplicar e criavam 

assim, novos significados e desenhos através do seu próprio olhar, tornando-se de certa 

forma, coautores por conta do processo de montagem, o que também garantia que cada um 

dos painéis fosse único(ATHOSBULCÃO, 2009). 

Uma das obras mais conhecidas de Bulcão está presente na Igreja de Nossa 

senhora de Fátima (Igrejinha), localizada em Brasília e projetada em 1958 por Oscar 

Niemeyer. Segundo informações da Fundação Oscar Niemeyer (2019), a Igrejinha foi o 

primeiro templo religioso de Brasília, entregue antes mesmo da inauguração da capital. A 

plasticidade da forma arquitetônica se completa totalmente com as obras de artes plásticas 

existentes. O desenho estruturalmente bem executado de Niemeyer é extremamente sutil, 

essa sutileza formal fica evidente quando se observa o ponto de encontro que existe entre 



 

os vértices do triangulo isósceles

parecem levemente sustentar as vigas

coberta fosse uma folha de papel. Assim como todos os projetos de Niemeyer, 

é mais um que pode ser visto como uma escultura, o cuidado com todos os elementos está 

presente, até mesmo através da criação de pequenos recuos que possibilitam a produção de 

sobras.   

As transformações de Bulcão feitas pela interferência de s

de arquitetura, modificam e ressaltam as características do espaç

As obras de integração com a arquitetura são constituídas de diferentes 
materiais, desde o concreto, passando pela madeira ferro, vidro, 
mármore até o azulejo. Ele 
interesse 
obras de arte. Cores, contornos, relevos, geometrias, materiais anima
os ambientes 

No caso da Igrejinha, 

como a pomba de cor branca e a estrela na cor preta

de fundo azul, tanto as cores, quanto a repe

Segundo Alves (2011) o us

feitas por Balcão em seus murais, até mesmo nos murais abstratos.  

Figura 32 - Fachada da Capela de Nossa Senhora de Fátima, projetada por Oscar Niemeyer e com 
painel de azulejos feito Athos 

http://www.ipatrimonio.org/wp
Senhora-de-F%C3%A1tima-

isósceles que dá forma à coberta e os três pilares curvos que 

parecem levemente sustentar as vigas. Tudo é visualmente tão leve que é como se a 

coberta fosse uma folha de papel. Assim como todos os projetos de Niemeyer, 

s um que pode ser visto como uma escultura, o cuidado com todos os elementos está 

presente, até mesmo através da criação de pequenos recuos que possibilitam a produção de 

As transformações de Bulcão feitas pela interferência de seus trabalhos nas obras 

de arquitetura, modificam e ressaltam as características do espaço: 

As obras de integração com a arquitetura são constituídas de diferentes 
materiais, desde o concreto, passando pela madeira ferro, vidro, 
mármore até o azulejo. Ele transforma superfícies desprovidas de 
interesse – fachadas, empenas painéis, divisórias, paredes e muros 
obras de arte. Cores, contornos, relevos, geometrias, materiais anima
os ambientes (PORTO, 2008 apud ALVES, 2011, p.5

No caso da Igrejinha, Bulcão utiliza elementos simbólicos para compor

a de cor branca e a estrela na cor preta, Os desenhos possuem o mesmo tom 

de fundo azul, tanto as cores, quanto a repetição dos desenhos intercalados

Segundo Alves (2011) o uso de dois desenhos está presente na maioria das composições 

feitas por Balcão em seus murais, até mesmo nos murais abstratos.   

 
Fachada da Capela de Nossa Senhora de Fátima, projetada por Oscar Niemeyer e com 

painel de azulejos feito Athos  Bulcão. Fonte: Fundação Oscar Niemeyer. Brasília.
http://www.ipatrimonio.org/wp-content/uploads/2017/04/Bras%C3%ADlia

-Imagem-Funda%C3%A7%C3%A3o-Oscar-Niemeyer
em: 20 de agosto de 2019. 
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coberta e os três pilares curvos que 

udo é visualmente tão leve que é como se a 

coberta fosse uma folha de papel. Assim como todos os projetos de Niemeyer, a Igrejinha 

s um que pode ser visto como uma escultura, o cuidado com todos os elementos está 

presente, até mesmo através da criação de pequenos recuos que possibilitam a produção de 

eus trabalhos nas obras 

As obras de integração com a arquitetura são constituídas de diferentes 
materiais, desde o concreto, passando pela madeira ferro, vidro, 

transforma superfícies desprovidas de 
fachadas, empenas painéis, divisórias, paredes e muros – em 

obras de arte. Cores, contornos, relevos, geometrias, materiais animam 
5). 

para compor o mural, 

s desenhos possuem o mesmo tom 

tição dos desenhos intercalados criam ritmo. 

o de dois desenhos está presente na maioria das composições 

Fachada da Capela de Nossa Senhora de Fátima, projetada por Oscar Niemeyer e com 
lcão. Fonte: Fundação Oscar Niemeyer. Brasília. Disponível em: 

content/uploads/2017/04/Bras%C3%ADlia-Capela-Nossa-
Niemeyer-5.jpg. Acesso 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 33 - Detalhe de painel de azulejos

Porém, a características de ritm

para a Igrejinha, segundo Alves (2011) é um ponto modificado nos outros trabalhos que

embora apresentem ritmo, 

deixando a obra livre e criando a relação ativa já mencionada anteriormente onde os 

operários participam livremente da montagem. 

Todo esse percurso, espinha dorsal de sua obra, faz
estudo de formas abstratas e cores que em muitos casos se aproximam 
mais do traço do desenho que de um evento pictórico, o jogo de linhas 
predomina sobre o acontecimento cromático, às vezes neutralizado pelo 
uso de tons azuis escuros

Além das obras de 

afrescos feitos por Alfredo Volpi (

pinturas feitas por ele retratavam bandeirolas e anjos

precisou ser restaurado e segundo Iphan (2009), 

em 1960, poucos anos após a construção da igreja, 

com tinta. É relevante mencionar que

os freis da época acreditavam que as pinturas feitas por Volpi 

não representavam a espiritualidade.O Iphan tentou

estudos o órgão observou que 

encontrada seria que um outro artista fizesse novos 

(1957) foi escolhido. A escolha 

a linguagem mais próxima da arquitetura da 

que permaneceram preservados 

 
Detalhe de painel de azulejos feitos por Athos Bulcão. Fonte: Catálogo do acervo da 

fundação Athos Bulcão, 2017. 
 

Porém, a características de ritmo uniforme encontrada no painel desenvolvido

para a Igrejinha, segundo Alves (2011) é um ponto modificado nos outros trabalhos que

em ritmo, passam a ser configurados em um ritmo não uniforme, 

deixando a obra livre e criando a relação ativa já mencionada anteriormente onde os 

operários participam livremente da montagem.  

Todo esse percurso, espinha dorsal de sua obra, faz
estudo de formas abstratas e cores que em muitos casos se aproximam 
mais do traço do desenho que de um evento pictórico, o jogo de linhas 
predomina sobre o acontecimento cromático, às vezes neutralizado pelo 
uso de tons azuis escuros (DUARTE, 2009, p. 17). 

de Athos Bulcão, originalmente a Igreja possuía em seu interior 

s por Alfredo Volpi (1896-1988) no período de construção do local, as 

retratavam bandeirolas e anjos. Porém, em 2009, o monumento 

segundo Iphan (2009), constatou-se que após a reforma ocorrida 

poucos anos após a construção da igreja, as pinturas de Volpi foram cobertas 

relevante mencionar que,segundo Soliani (2004), isso teria acontecido 

acreditavam que as pinturas feitas por Volpi na Igreja 

a espiritualidade.O Iphan tentou então restaurar os afrescos,

que seria impossível, por isso resolveu-se que a melhor 

encontrada seria que um outro artista fizesse novos painéis, assim, Francisco Gale

escolha se deu por conta da qualidade de seu trabalho e 

a linguagem mais próxima da arquitetura da igreja, dialogando com os a

preservados e com a memória do que havia sido pintado por Volpi. 
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por Athos Bulcão. Fonte: Catálogo do acervo da 

o uniforme encontrada no painel desenvolvido 

para a Igrejinha, segundo Alves (2011) é um ponto modificado nos outros trabalhos que 

passam a ser configurados em um ritmo não uniforme, 

deixando a obra livre e criando a relação ativa já mencionada anteriormente onde os 

Todo esse percurso, espinha dorsal de sua obra, faz-se num rigoroso 
estudo de formas abstratas e cores que em muitos casos se aproximam 
mais do traço do desenho que de um evento pictórico, o jogo de linhas 
predomina sobre o acontecimento cromático, às vezes neutralizado pelo 

Athos Bulcão, originalmente a Igreja possuía em seu interior 

no período de construção do local, as 

em 2009, o monumento 

após a reforma ocorrida 

as pinturas de Volpi foram cobertas 

sso teria acontecido porque 

na Igreja eram “profanas” e 

afrescos, mas após 

que a melhor solução 

, assim, Francisco Galeno 

por conta da qualidade de seu trabalho e por seguir 

com os azulejos de Bulcão 

com a memória do que havia sido pintado por Volpi. 



 

Essa escolha dividiu opiniões

foi retomada e finalizada. 

Atualmente, a Igrejinha p

próximo aos azulejos originais de Bulcão. As pinturas representam 

parecem apreciar o aparecimento de Nossa Senhora, em Fátim

imagem da própria virgem, que aparece bem ao centro

Figura 34 -Imagem interna da Igrejinha, painel atual feito por Galeno em 2009. 
em:https://www.capuchinhos.org.br/brasilcentral/institucional/paroquias/igrejinha

Figura 35 - Afrescos originais pintados por Alfredo Volpi na época da construção da Igrejinha de 
Nossa Senhora de Fátima. Disponível em:

ante-igreja

dividiu opiniões e acarretou a paralisação temporária da obra que

a Igrejinha possui painéis pintados por Galeno num tom de azul 

próximo aos azulejos originais de Bulcão. As pinturas representam 

o aparecimento de Nossa Senhora, em Fátima (Portugal), além da 

imagem da própria virgem, que aparece bem ao centro (IPHAN, 2009). 

 
Imagem interna da Igrejinha, painel atual feito por Galeno em 2009. 

https://www.capuchinhos.org.br/brasilcentral/institucional/paroquias/igrejinha
brasilia-df. Acesso em: 06 set 2019. 

 

 
escos originais pintados por Alfredo Volpi na época da construção da Igrejinha de 

Nossa Senhora de Fátima. Disponível em:https://chiquinhodornas.blogspot.co
igreja-pela-memoria-de.html. Acesso em: 07 set 2019.
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paralisação temporária da obra que em seguida 

no num tom de azul 

próximo aos azulejos originais de Bulcão. As pinturas representam três crianças que 

a (Portugal), além da 

 

Imagem interna da Igrejinha, painel atual feito por Galeno em 2009. Disponível 
https://www.capuchinhos.org.br/brasilcentral/institucional/paroquias/igrejinha-de-fatima-

escos originais pintados por Alfredo Volpi na época da construção da Igrejinha de 
https://chiquinhodornas.blogspot.com/2017/03/cultura-

Acesso em: 07 set 2019. 
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Outra obra muito marcante da presença dessa síntese em Brasília e da comunhão 

positiva entre o trabalho de Niemeyer e Athos Bulcão foi o Teatro Nacional Claudio 

Santoro.Segundo Niemeyer (1960 apud TEATRO NACIONAL, 2019), o Teatro 

construído em 1958, tinha como objetivo principal criar um espaço arquitetônico com 

liberdade plástica, que embora possuísse uma certa simplicidade, fosse marcante e não 

mais uma reprodução de formas, além de ser uma das prioridades era atender as 

exigências do Plano Piloto de Brasília. Inicialmente, segundo informações da Fundação 

Oscar Niemeyer (2019),a ideia previa dois teatros independentes. Um maior que seria 

destinado à ópera e ballet e o outro menor, que abrigaria comédia, óperas menores e 

música de câmara. Existia por parte do arquiteto a intenção de criar um espaço 

arquitetônico flexível que não limitasse as apresentações que viessem a acontecer nele e 

sim que abrisse possibilidades. 

 

Naquele estudo, o Teatro de Comédia tinha um sentido novo e 
revolucionário que muito nos agradava, pois eliminava a clássica 
localização da platéia e do palco de forma irremovível, sem dúvida um 
obstáculo para a elaboração das peças teatrais, da cenografia e da própria 
representação, e adotada como princípio básico a disposição variável da 
platéia, permitindo todas as modalidades de teatro (..) possibilitando que 
os cenários em alguns casos envolvessem o público para integrá-lo no 
espetáculo, evitando assim a separação ainda hoje existente entre esse e 
os artistas, e criando os teatrólogos e cenaristas um novo campo de 
especulação profissional (TEATRO NACIONAL, 2019). 

 

Porém, alguns problemas impossibilitaram a realização da ideia inicial que 

precisou ser readaptada e transformada em algo mais compacto e prático, por isso ao invés 

de dois teatros independentes, criou-se a possibilidade do “funcionamento simultâneo” 

dos diferentes tipos de atividades já citadas. Mesmo assim as modificações garantiam que 

internamente o espaço continuasse sendo um pouco mais flexível que os teatros 

convencionais.É relevante mencionar que muito disso só foi permitido por conta da forma 

da volumetria (TEATRO NACIONAL, 2019).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Figura 36-Teatro Nacional de 
http://www.niemeyer.org.br/obra/pro083

 

Para complementar 

Athos Bulcão desenvolveu um mural de relevos, 

concreto, moldados em 5 padrões

aconteceu em uníssono com a representação artística de Bulcão, priorizand

fazer algo diferente, mas que possuísse simplicidade. Pode

que foi retratado, é relevante salientar que Bulcão deixa espaço para essa abstração na 

maior parte de suas obras. 

 

Ao 
inclinadas do tronco de pirâmide que Oscar Niemeyer projetou para o 
Teatro Nacional em Brasília, a obra de Athos Bulcão adquire uma 
dimensão física inédita em seu percurso e, ao mesmo tempo, condensa 
ali, no Eixo Monumental 
quanto depois. Pensar esse acontecimento plás
refletir sobre uma obra de arte possuída intensamente pelo sentido da 
urbanidade

 

 
Teatro Nacional de Brasília. Fonte: Niemeyer Org. Disponível em: 

http://www.niemeyer.org.br/obra/pro083. Acesso em: 27 agosto 2019
 

 e trazer mais subjetividade à fachada da volumetri

Athos Bulcão desenvolveu um mural de relevos, que chamou de “O sol faz a festa”

, moldados em 5 padrões. É notável que a intenção arquitetônica de Niemeyer 

aconteceu em uníssono com a representação artística de Bulcão, priorizand

fazer algo diferente, mas que possuísse simplicidade. Pode-se observar de várias formas o 

que foi retratado, é relevante salientar que Bulcão deixa espaço para essa abstração na 

 

 movimentar com seu relevo, no jogo de luz e sombra, as fachadas 
inclinadas do tronco de pirâmide que Oscar Niemeyer projetou para o 
Teatro Nacional em Brasília, a obra de Athos Bulcão adquire uma 
dimensão física inédita em seu percurso e, ao mesmo tempo, condensa 
ali, no Eixo Monumental da cidade, o que mais o marcou tanto antes 
quanto depois. Pensar esse acontecimento plástico público é, sobretudo, 

etir sobre uma obra de arte possuída intensamente pelo sentido da 
urbanidade (DUARTE, 2009, p. 17). 
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Disponível em: 
Acesso em: 27 agosto 2019. 

volumetria proposta, 

O sol faz a festa”feito de 

. É notável que a intenção arquitetônica de Niemeyer 

aconteceu em uníssono com a representação artística de Bulcão, priorizando o cuidado em 

se observar de várias formas o 

que foi retratado, é relevante salientar que Bulcão deixa espaço para essa abstração na 

go de luz e sombra, as fachadas 
inclinadas do tronco de pirâmide que Oscar Niemeyer projetou para o 
Teatro Nacional em Brasília, a obra de Athos Bulcão adquire uma 
dimensão física inédita em seu percurso e, ao mesmo tempo, condensa 

da cidade, o que mais o marcou tanto antes 
tico público é, sobretudo, 

etir sobre uma obra de arte possuída intensamente pelo sentido da 



 

Figura 37- Mural de relevo, desenvolvido por Athos Bulcão para a fachada do Teatro Nacional de 

Brasília. Fonte: Rysc.Disponível em: 

urbanista/teatro

 Os relevos mostram o

dentro dos trabalhos do artista

Talvez o mais adequado seja de fato observar esses relevos mediante um olhar dinâmico, 

permitindo notar os volumes que 

paralelepípedos que se repetem e parecem 

se espalharem. Provavelmente essa impressão de ordem é reafirmada por conta das formas 

retas, mas na realidade ali existem alternâncias e espaçamentos diferente entre os volumes, 

como afirma Duarte (2009)

O olhar é conduzido a enxergar poeticamente o que para alguns representa uma 

“suposta cidade”, onde as formas geométricas ali expostas representariam prédios e 

construções, quando são na

geométricos” e uma combinação deles.

indivíduos estariam representando a individualidade e 

que os relevos representam

diretamente com a urbanidade, um dos ideais presentes nas obras de Bulcão, que é 

justamente a relação da arte com os indivíduos e a cidade.

 

 

Mural de relevo, desenvolvido por Athos Bulcão para a fachada do Teatro Nacional de 

: Rysc.Disponível em: http://www.ryscarquitetura.com.br/feliz

urbanista/teatro-nacional-brasilia/. Acesso em: 27 agosto 2019.

 

Os relevos mostram o que parece totalmente diferente do que se costuma ver 

dentro dos trabalhos do artista mas, na verdade, demonstra claramente

Talvez o mais adequado seja de fato observar esses relevos mediante um olhar dinâmico, 

permitindo notar os volumes que são todos regulares e retos, formando uma série de cinco 

paralelepípedos que se repetem e parecem à primeira vista apresentar absoluta o

rovavelmente essa impressão de ordem é reafirmada por conta das formas 

retas, mas na realidade ali existem alternâncias e espaçamentos diferente entre os volumes, 

como afirma Duarte (2009), “uma desordem proposital”.  

uzido a enxergar poeticamente o que para alguns representa uma 

onde as formas geométricas ali expostas representariam prédios e 

na verdade,o que Duarte (2009) intitulou como “indivíduos 

e uma combinação deles. Debruçou-se na análise de que esses nomeados 

indivíduos estariam representando a individualidade e a diferença, chega

que os relevos representam a individualização dentro da coletividade, o que dialoga 

urbanidade, um dos ideais presentes nas obras de Bulcão, que é 

a relação da arte com os indivíduos e a cidade. 
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que parece totalmente diferente do que se costuma ver 

 a linguagem dele. 

Talvez o mais adequado seja de fato observar esses relevos mediante um olhar dinâmico, 

são todos regulares e retos, formando uma série de cinco 

primeira vista apresentar absoluta ordem ao 

rovavelmente essa impressão de ordem é reafirmada por conta das formas 

retas, mas na realidade ali existem alternâncias e espaçamentos diferente entre os volumes, 

uzido a enxergar poeticamente o que para alguns representa uma 

onde as formas geométricas ali expostas representariam prédios e 

intitulou como “indivíduos 

na análise de que esses nomeados 

diferença, chega-se à reflexão de 

a individualização dentro da coletividade, o que dialoga 

urbanidade, um dos ideais presentes nas obras de Bulcão, que é 



 

 
A possibilidade da individualização na existência coletiva pelo viés da 
materialidade das formas geométricas abstratas é o segredo do relevo de 
Athos Bulcão nas fachadas do Teatro Nacional em Brasília; esta é a sua 
grande lição, antes de qualquer metáfora 
síntese do sentido de urbanidade que atravessa toda sua obra quando está 
em contato com a arquitetura 
 

Porém, não é só externamente que o 

estética. Existem na verdade div

edificação com sua implantação

visual que difere muito dos espaços internos da construção

citado, para as salas internas 

com função acústica, feitos de madeira, alinhando 

expressiva linguagem visual.

 

Figura 38 -Parte interna Teatro Nacional de Brasília 
acústica, Sala Villa

https://www.fundathos.org.br/images/galerias/143/04.JPG
 

 

 

 

 

 

A possibilidade da individualização na existência coletiva pelo viés da 
materialidade das formas geométricas abstratas é o segredo do relevo de 
Athos Bulcão nas fachadas do Teatro Nacional em Brasília; esta é a sua 
grande lição, antes de qualquer metáfora de uma cidade. É a grande 
síntese do sentido de urbanidade que atravessa toda sua obra quando está 
em contato com a arquitetura (DUARTE, 2009). 

Porém, não é só externamente que o Teatro apresenta subjetividade e identidade 

m na verdade diversos contrastes, como para Soares (2015)

implantação faz com que ele pareça “árido e hermétic

visual que difere muito dos espaços internos da construção”.Além do painel externo já 

citado, para as salas internas Bulcão também desenvolveu outros painéis, alguns deles 

feitos de madeira, alinhando também a funcionalidade 

expressiva linguagem visual. 

 
interna Teatro Nacional de Brasília - Painel de Athos Bulcão 

acústica, Sala Villa-Lobos. Fonte: Fundação Athos Bulcão. Disponível 
https://www.fundathos.org.br/images/galerias/143/04.JPG. Acesso em: 27 agosto 2019.
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Athos Bulcão nas fachadas do Teatro Nacional em Brasília; esta é a sua 

de uma cidade. É a grande 
síntese do sentido de urbanidade que atravessa toda sua obra quando está 

eatro apresenta subjetividade e identidade 

Soares (2015), a relação da 

pareça “árido e hermético, sensação 

Além do painel externo já 

Bulcão também desenvolveu outros painéis, alguns deles 

funcionalidade à sua 

 

de Athos Bulcão com função 
Disponível em: 

Acesso em: 27 agosto 2019. 



 

 

Na entrada principal, 

de luz natural, vinda através dos espelhos de vidro do teto

helicoidal leve, que parece flutuar pelo ja

o espaço externo e interno é marcante.

sobressai a vegetação do jardim, abre espaço de destaque também para as 

expostas que fazem parte do acervo fixo

não polido, feita por Alfredo Ceschiatti em 1952. 

edificação é “O pássaro” feito em bronze dourado polido

Peretti (n. em 1927). 

 

Figura 39 -Jardim de Burle Marx no Teatro Nacional de Brasília. Fonte: Site Vitruvius. 
em: https://www.vitruvius.com.br/media/images/magazines/grid_9/17998a0

Figura 40 - Escultura “A contorcionista” de 
Fernando Herbst em 16 de janeiro de 2007. Disponível em: 

https://www.flickr.com/photos/fernando_herbst/2113121398

a entrada principal, o Teatro conta com um amplo espaço com grande incidência 

de luz natural, vinda através dos espelhos de vidro do teto inclinado, além de 

helicoidal leve, que parece flutuar pelo jardim projetado por Burle Marx. O 

ço externo e interno é marcante.O amplo foyer de pé direito duplo, onde se 

sobressai a vegetação do jardim, abre espaço de destaque também para as 

que fazem parte do acervo fixo.Uma delas é “A contorcionista” toda em br

não polido, feita por Alfredo Ceschiatti em 1952. A segunda escultura presente na 

O pássaro” feito em bronze dourado polido,pela artista plástica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jardim de Burle Marx no Teatro Nacional de Brasília. Fonte: Site Vitruvius. 
https://www.vitruvius.com.br/media/images/magazines/grid_9/17998a0264a9_teatro02.jpg

Acesso em: 15 setembro 2019. 
Escultura “A contorcionista” de Alfredo Ceschiatti. Fonte:SiteFlickr. Foto tirada por 

Fernando Herbst em 16 de janeiro de 2007. Disponível em: 
https://www.flickr.com/photos/fernando_herbst/2113121398. Acesso em: 12 de Nov 2019
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eatro conta com um amplo espaço com grande incidência 

, além de uma escada 

rdim projetado por Burle Marx. O contraste entre 

amplo foyer de pé direito duplo, onde se 

sobressai a vegetação do jardim, abre espaço de destaque também para as duas esculturas   

“A contorcionista” toda em bronze 

segunda escultura presente na 

pela artista plástica Marianne 

Jardim de Burle Marx no Teatro Nacional de Brasília. Fonte: Site Vitruvius. Disponível 
264a9_teatro02.jpg. 

. Fonte:SiteFlickr. Foto tirada por 
Fernando Herbst em 16 de janeiro de 2007. Disponível em:  

. Acesso em: 12 de Nov 2019 



 

 

Figura 41 - Espaço interno do Teatro Nacional de Brasília. Fonte
em: https://carolinainteriores.files.wordpress.com/2011/12/teatro_nacional.jpg

 
 
 
 
 
 
 
 
 

em:https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/drops/17.110/6275
 

do Teatro Nacional de Brasília. Fonte: Carolina Interiores
https://carolinainteriores.files.wordpress.com/2011/12/teatro_nacional.jpg

Acesso em: 15 setembro 2019. 
 

Figura 42- Escultura “O pássaro” de Marianne Peretti. Fonte: 
Site Pernambuco Modernista Disponível 

em:http://especiais.jconline.ne10.uol.com.br/pernambuco
modernista/marianni.php.Acesso em: 15 setembro 2019.

 
Figura 43 - Espaço interno do Teatro Nacional de Brasília. 

Fonte: Vitruvius. Disponível 
https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/drops/17.110/6275.Acesso em: 15 setembro 2019.
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: Carolina Interiores.Disponível 
https://carolinainteriores.files.wordpress.com/2011/12/teatro_nacional.jpg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escultura “O pássaro” de Marianne Peretti. Fonte: 
Disponível 

http://especiais.jconline.ne10.uol.com.br/pernambuco-
15 setembro 2019. 

Espaço interno do Teatro Nacional de Brasília. 
. Disponível 

Acesso em: 15 setembro 2019. 
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É relevante mencionar que as obras de Marianne, única mulher a integrar a 

equipe de Oscar Niemeyer em Brasília, são emblemáticas, e que ela, assim como Athos 

Bulcão, foi uma das principais responsáveis por integrar arquitetura com as artes plásticas 

na capital, através de seus vitrais monumentais, painéis, ilustrações e esculturas. Porém, a 

artista plástica franco-brasileira (filha de mãe francesa e pai pernambucano), não ganhou 

até hoje o reconhecimento à altura de sua produção artística, tanto que em pesquisa sobre 

a catalogação de suas obras, seu processo de criação e trajetória artística pouco foi 

encontrado entre artigos científicos e livros. Torna-se fundamental citar, muito além de 

sua grandiosidade artística, como Peretti foi fundamental, segundo Marques (2016), para 

sinalizar o problema de síntese e integração das artes, já mencionado anteriormente, mas 

que na visão de Marques é trazido por Peretti relacionado com a qualidade da obra. 

 
O debate entre síntese ou integração é hoje um debate datado, no 
entanto, prevalece a questão da sintonia entre os artistas e o 
arquiteto: quando há um bom arquiteto e uma boa artista plástica 
essa colaboração pode resultar em uma colaboração de altíssimo 
nível, a exemplo da célebre comunhão entre arquiteto e artista na 
Catedral de Brasília e no Panteão de Brasília (MARQUES, 2016). 

 

Ainda que em menor proporção – se comparado ao trabalho que Peretti realizou 

em parceria com Niemeyer na Catedral de Brasília – a escultura de sua autoria presente no 

Teatro Nacional confere identidade e soma positivamente com a integração proposta, 

merecendo ser preservada, assim como todo o espaço do qual faz parte e as demais obras.  

O Teatro Nacional é um bem tombado desde 2007 pelo Instituto de Patrimônio 

Histórico Artístico Nacional - IPHAN, incluído no tombamento do Conjunto 

Arquitetônico de Oscar Niemeyer,o que conferiria a ele proteção e acautelamento. Ele 

abriga um importante acervo de obras de arte, é uma construção expressiva, com visível 

relevância histórica e cultural. Mas, apesar disso, a construção sofreu e ainda sofre com o 

abandono. Embora muitos protestos tenham acontecido de diferentes maneiras, pedindo 

pela interferência urgente, o edifício encontra-se fechado há cinco anos, justamente por 

conta da falta de preservação e manutenção adequada. 



 

Figura 44 - Estado atual do Teatro Nacional de 
Julia Bandeira. Disponível em

completa

 

Segundo o relatório do 

Urbano do Distrito Federal 

Cláudio Santoro foi fechado depois da 

Federal por contada vistoria do Corpo de Bombeiros que identificou 

como falta de acessibilidade interna e combate a incêndio. 

Estado de Cultura realizou 

O projeto l
atender às exigências legais para concessão de alvará de
como também modernizar 
seguintes, a crise econômica do 
uma delicada situação financeira do Distrito Federal, t
realização da
execução do valor integral previsto no projeto. Nesse contexto, avaliou
se que a melho
forma a permitir a realização da obra em etapas, gradualmente, de 
acordo com a disponibilidade de recursos financeiros. Tal 
encaminhamento permitiria que, em uma primeira etapa, fosse reaberta a 
Sala 
Nepomuceno e Villa

Estado atual do Teatro Nacional de Brasília. Fonte: Site Metrópoles.
Disponível em:https://www.metropoles.com/distrito-federal/teatro

completa-cinco-anos-fechado-e-esta-em-situacao-critica 
Acesso em: 08 de novembro 2019. 

relatório do processo do Conselho de Planejamento Territoria

Urbano do Distrito Federal - CONPLAN (2018), em janeiro de 2014, 

Cláudio Santoro foi fechado depois da recomendação do Ministério Público do Distrito 

vistoria do Corpo de Bombeiros que identificou diversos problemas,

de interna e combate a incêndio. No mesmo ano, a Secretaria de 

Estado de Cultura realizou uma licitação para que fosse feito um projeto de forma.

O projeto licitado, entregue em dezembro de 2014, buscava não só 
atender às exigências legais para concessão de alvará de
como também modernizar O equipamento cultural
seguintes, a crise econômica do país e, em especial, a constatação 
uma delicada situação financeira do Distrito Federal, t
realização da obra como um empreendimento único que demandaria a 
execução do valor integral previsto no projeto. Nesse contexto, avaliou
se que a melhor alternativa seria a adequação do projeto executivo de 
forma a permitir a realização da obra em etapas, gradualmente, de 
acordo com a disponibilidade de recursos financeiros. Tal 
encaminhamento permitiria que, em uma primeira etapa, fosse reaberta a 
Sala Martins Penna, e em etapas posteriores as
Nepomuceno e Villa-Lobos. (CONPLAN, 2018). 
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do Conselho de Planejamento Territorial e 

 o Teatro Nacional 

ecomendação do Ministério Público do Distrito 

diversos problemas, 

No mesmo ano, a Secretaria de 

para que fosse feito um projeto de forma. 

icitado, entregue em dezembro de 2014, buscava não só 
atender às exigências legais para concessão de alvará de funcionamento, 

quipamento cultural. [...] Nos anos 
em especial, a constatação - de 

uma delicada situação financeira do Distrito Federal, tomaram inviável a 
obra como um empreendimento único que demandaria a 

execução do valor integral previsto no projeto. Nesse contexto, avaliou-
r alternativa seria a adequação do projeto executivo de 

forma a permitir a realização da obra em etapas, gradualmente, de 
acordo com a disponibilidade de recursos financeiros. Tal 
encaminhamento permitiria que, em uma primeira etapa, fosse reaberta a 

Martins Penna, e em etapas posteriores as Salas Alberto 
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Diante disso, somente em 25 de abril de 2018 saiu o processo de aprovação de 

reforma e restauração do que foi nomeado como “Fase 1”, como consta no relatório do 

processo corresponde apenas “às intervenções na Sala Martins Penna e seu foyer”. 

Dentre as diversas construções de Brasília que são relevantes e possuem grande 

espaço de reflexão para o presente trabalho, a Igreja de Nossa Senhora de Fátima e o 

Teatro Nacional foram escolhidos não só por terem sido um marco em termos construtivos 

e estéticos, ou pela integração e presença dos pontos de conexão das artes plásticas com a 

Arquitetura Moderna, mas também por demonstrarem o bom funcionamento entre a 

parceria de arquitetos e artistas plásticos desde a concepção da obra,tendo resultados tão 

significativos trazidos a partir dessas parcerias. Foram escolhidas também por levantarem 

a reflexão sobre o abandono de construções Modernistas e sobre preservação e 

restauração. Pontos relevantes que podem ser trazidos para as análises, sendo possível 

refletir sobre a preservação, restauração e abandono das residências em Maceió. 
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3. ARQUITETURA MODERNA ALAGOANA 
 

3.1 Arquitetura Moderna em Maceió e sua conexão com as artes plásticas 

 

Em paralelo a todos os acontecimentos e destaques do cenário brasileiro da 

Arquitetura Moderna, na cidade de Maceió o modernismo começava a se desenvolver em 

um ritmo diferente, mas em diversas áreas, o início desse desenvolvimento foi marcado 

pelo desajuste entre o contexto local e a condição cultural posta pelo moderno 

(SILVA,1991).Por isso, as manifestações de Arquitetura Moderna começaram a ser mais 

relevantes apenas a partir da década de 1950. Vale ressaltar que uma serie de 

problemáticas eram apresentadas, diversas dificuldades estruturais no plano econômico e 

político, e mesmo assim Maceió tentava acompanhar o contexto brasileiro, adotando a 

modernização como “princípio organizador das intervenções” (RIBEIRO, 2001 apud 

AMARAL, 2009). 

As obras modernas na cidade evidenciam-se em residências evoluídas dos 

bangalôs e nos prédios públicos que passam a acompanhar os princípios da racionalidade 

construtiva. Assim como no resto do Brasil, alguns profissionais se destacam pelas 

contribuições mais significativas, nomes como Manoel Messias Cavalcanti de Gusmão 

(1910-1982), Jofre Saint’Yves Simon, Lygia Fernandes(1919-2011), Israel Barros Correia 

(1922-1978), Zélia Maia Nobre (n. em 1930), Antônio Ivo de Andrade Lyra (n. em 1933) 

e muitos outros que além de fazerem projetos na cidade, também se destacavam fazendo 

parcerias e diversas obras em outros lugares do Brasil (SILVA, 1991). Quanto à relação 

das artes plásticas com a arquitetura, é possível identificar a presença de conexões em 

inúmeras obras projetadas na cidade nesse período, grande parte delas apresentava muita 

identidade através de elementos estéticos como painéis, ou soluções formais que traziam a 

integração com a natureza e formas dinâmicas. 

Mas ao contrário das várias partes do Brasil e do mundo, em que grande parte das 

obras modernistas possuem um valor inquestionável, o patrimônio moderno, não só de 

Maceió, mas, de todo o estado de Alagoas, não ganha reconhecimento como os 

movimentos de outras épocas. Segundo Cassella (2018) um exemplo é que das diversas 

edificações tombadas da cidade, apenas uma, o Sindicato dos Trabalhadores, é moderna. 
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Tombamento que, de acordo com Amaral (2009),aconteceu mais por simbolismo político, 

do que de fato por representatividade arquitetônica.  

Embora a arquitetura, segundo Le Goff (1996), traga a memória em si, é notável 

que na cidade de Maceió, apesar de toda importância do movimento moderno na história e 

paisagem do local, essa expressividade que possuiu acaba sendo imperceptível ou não 

compreendida, o que gera uma enorme falta de senso de pertencimento e rememoração.  

A contraparte da memória é o esquecimento, possibilidade que, a toda 
hora, deve ser negada e tratada para diminuir seus efeitos: não haverá 
memória se não houver um impulso que eduque, geração após geração, 
de forma que possamos reconhecer os laços que conectam essas 
edificações às intenções, preservação e construção do patrimônio. “A 
memória, onde cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura 
salvar o passado para servir o presente e o futuro (LE GOFF, 1996, p. 
477). 

Um aspecto importante abordado por Amaral e Ferrare (2008) é a falta de 

distanciamento histórico que elas supõem que seja o motivo da incipiência da preservação 

dos exemplares modernos. Fundamentadas pelo pensamento de Rouanet (2003 apud 

AMARAL; FERRARE, 2008) que afirma “não termos ainda ultrapassado o momento 

histórico da modernidade” as autoras acham que provavelmente por esse motivo não se 

reconheça totalmente as obras modernistas “como elementos históricos a serem 

preservados”. Embora após a Carta de Atenas o preservacionismo tenha se alicerçado de 

uma maneira geral, ainda muito se questiona sobra a preservação de obras arquitetônicas 

do século XX.  

De acordo com Silva (1991), apesar do grande esforço feito por parte dos 

arquitetos e intelectuais da época, já não existia uma grande aceitação do Modernismo em 

todo o estado de Alagoas. 

Em Alagoas já se percebe a depauperação do acervo de obras modernas 
sem que este fato provoque a ação dos órgãos incumbidos de zelar pelo 
patrimônio local, como também da população de uma forma geral, 
incluindo os proprietários das construções referidas. O resguardo da 
memória do trabalho dos homens expresso na compilação de 
informações acerca deste trabalho – não ocupa obviamente o lugar do 
testemunho vivo, ou seja, a manutenção do próprio objeto 
arquitetônico que no caso moderno está a dissolver-se no ritmo das 
permutas contemporâneas sofridas no espaço das cidades (SILVA, 
1991, p. 14). 
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Esse quadro sem dúvida foi se agravando e segue até hoje no descaso pela 

restauração e preservação das características originais das construções modernas, que ao 

longo dos anos tem resultado na perda de várias construções simbólicas, do ponto de vista 

arquitetônico. Como é o caso das residências que foram escolhidas para serem analisadas 

no presente trabalho, todas as quatro construções já não existem como eram 

originalmente.  

Além da relevante importância histórica e cultural do Movimento Moderno em 

Maceió, ele corresponde a um dos momentos da arquitetura onde, de maneira mais 

expressiva, as conexões entre artes plásticas e arquitetura podem ser observadas. Um 

grande exemplo dessa relação visível pode ser visto nas quatro residências que serão 

analisadas. 

 

3.2 Residência José Lyra (1952) 

 

A residência José Lyra projeta por Lygia Fernandes em 1952 representa um dos 

maiores exemplos da relação das artes plásticas com a arquitetura moderna de Maceió. De 

acordo com Silva (1991), Fernandes se formou no período de efervescência, sua escola 

passava por diversas mudanças ocasionadas pelo modernismo. Apesar da arquitetura 

tradicional da época ainda está sendo feita, é pelo modernismo que a arquiteta opta e sua 

formação acaba sendo totalmente influenciada pela integração das artes. “Pintores, 

escultores, arquitetos fazem em conjunto o curso básico e adquirem o hábito salutar de 

compartilhar suas experiências. Lygia faz trabalhos de pintura e gravura”(SILVA, 1991 p. 

85). 

Ainda segundo Silva (1991), Fernandes trabalhou com os principais arquitetos do 

momento, como foi o caso do acompanhamento feito por ela a Reidy (1909-1964) em 

diversas obras do arquiteto. O contato com profissionais conceituados, ampliou não só o 

currículo da arquiteta como seu olhar para arquitetura.  

Em 1952, antes de projetar a residência em Maceió, um dos trabalhos de 

Fernandes que correspondia a uma casa na Gávea (RJ) foi publicado na revista 

Architecture d’Auourd’hui. Além do prestígio nas revistas, a arquiteta também participou 

de concursos e se destacou por utilizar elementos ainda não tão explorados por outros 
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arquitetos, como o brise-soleil móvel que enfatizava a linguagem moderna nacional, 

acompanhando o que havia sido pensando no Ministério da Educação e Saúde. 

Após diversos trabalhos feitos em outras cidades, segundo Silva (1991), foi em 

1950 que Fernandes iniciou seus projetos em Maceió, contribuindo significativamente 

para a arquitetura e expressividade da cultura local. Na residência José Lyra, Fernandes 

conseguiu demonstrar claramente sua linguagem arquitetônica modernista. Tendo como 

pilar as tradições cubistas, onde toda a edificação foi trabalhada pensando no todo da 

volumetria, mas também cuidadosamente na individualidade de cada fachada.  

A síntese com as artes presente na obra pode ser observada desde a fachada 

principal, onde a arquiteta trabalhou com a junção de elementos diversos, mas de forma 

bastante harmoniosa, fazendo uma composição com painéis de pastilhas de vidro, treliças, 

pedras e brises, que segundo Silva (1991) dependendo da intensidade da luz solar era 

ampliada a cor amarela.  

A cor era de fato trabalhada nas obras da arquiteta, que as utilizava para ressaltar 

as formas e trazer identidade para a construção. Na residência José Lyra, Fernandes optou 

por usar o azul, o amarelo e o branco nas fachadas externas, contrastando com as texturas 

e os outros elementos escolhidos.Já no interior, com bastante propriedade e seguindo 

muito da atmosfera modernista que se fazia no restante do país, utilizou variações de roxo, 

amarelo, vermelho e branco, fazendo contrastes entre o mobiliário e os elementos 

arquitetônicos presentes internamente na construção.  

Apesar de possuir uma rígida setorização bem delimitada, separando as áreas 

sociais e comuns, a integração podia ser sutilmente feita através do mezanino, existindo 

também uma integração com o exterior da residência, que possuía jardins amplos de 

plantas tropicais, buscando exaltar as características da natureza local. Observando a 

cartela de cores presentes no interior, a plasticidade expressiva conferida por elas e até 

mesmo a solução das plantas baixas é possível relacionar com Casa Kubitschek, projetada 

por Niemeyer, embora a volumetria seja bastante diferente, ambos trabalharam com as 

cores e abandonam o rigor do início do Modernismo, se voltando mais pra um 

modernismo de fato com características da linguagem nacional. Nesse aspecto pode-se 

dizer que Fernandes era bastante influenciada por Lúcio Costa, buscando cuidadosamente 

expressar a identidade local através dos elementos, como uso da madeira, telha de barro e 

azulejos. 

 



 

Figuras 45 e 4e 46 – Fachadas da residência José Lyra. Fonte1: Silva,1991.
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Observando a figura (35) é possivel perceber o painel de treliças de madeira 

amplo em quase toda fachada do segundo pavimento. É relevante mencionar a 

preocupação com o conforto térmico que a arquiteta possuia, exergando a necessidade de 

projetar um espaço que atendesse as necessidades locais e fosse próprio para o clima. 

Além disso, Fernades personalizava o projeto pensando nos mínimos detalhes e 

desenvolvendo práticamente tudo. Como é o caso dos azulejos desenhados por ela, que 

podiam ser encontrados na fachada e também na parte interna, as peças de tons branco e 

azul, seguiam a linguagem visual bem similar aos tradicionais azulejos portugueses. A 

utilização de elementos criados especialmente pra o espaço, individualizavam a obra e 

traziam bastante identidade, assim como acontecia nas diversas intervenções realizadas 

por Athos Bulcão que contribuiam igualmente pra indentidade plástica dos espaços. 

 

 
Figuras 47 – Plantas baixas da residência José Lyra. Fonte: Silva,1991. 

 

O cuidado da arquiteta em expressar a forma de vida dos donos do espaço, fica 

evidenciado de diversas maneiras. Como menciona Silva (1991) sobre a criação de um 

espaço de exclusivo para o santuário, que pode ser encontrado na planta baixa mostrada 



 

anteriormente, embora apresente claramente os 

características dos donos do espaço e do contexto em que estão inseridos é preservada.

Figura 48 – Imagem interna residência

 

Figura 49 – Escada interna residência

, embora apresente claramente os princípios do modernismo as tradições e 

características dos donos do espaço e do contexto em que estão inseridos é preservada.

 
Imagem interna residência José Lyra. Fonte: Silva,1991

 

Escada interna residência José Lyra. Fonte: Silva,1991.
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princípios do modernismo as tradições e 

características dos donos do espaço e do contexto em que estão inseridos é preservada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

José Lyra. Fonte: Silva,1991. 

José Lyra. Fonte: Silva,1991. 



 

Figura 50 – Imagem interna, mobiliário desenhado por Fernandes.

Figura 51 – Imagem interna, 

 

 

Imagem interna, mobiliário desenhado por Fernandes. Residência

Silva, 1991. 

Imagem interna, mezanino. Residência José Lyra. Fonte: Silva, 1991.
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Residência José Lyra. Fonte: 

. Residência José Lyra. Fonte: Silva, 1991. 
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Fernandes também desenhou o mobiliário da residência, assim como fez em outros 

projetos de sua autoria. É possível observar no estilo dos móveis também semelhanças 

com os utilizados por Niemeyer na casa JK, eram em sua maioria móveis baixos que 

enfatizam a amplitude e o pé direito alto dos espaços.Particularmente nos adereços 

escolhidos por Lygia para a residência, nota-se uma mistura harmoniosa entre alguns 

elementos clássicos, provavelmente tradicionais dos moradores em contraste com o 

mobiliário modernista. Acredita-se que através da criação cuidadosa do mobiliário, a 

arquiteta imaginava conseguir um controle maior da plasticidade que gostaria de imprimir 

no local. E esse é só mais um dos pontos que destacam a personalização da linguagem 

arquitetônica modernista brasileira, ricamente presente no projeto. 

Através do que foi pontuado e da visível preocupação plástica da arquiteta em 

todos os detalhes da obra, fica visível nesse primeiro exemplo a integração das artes 

plásticas com a arquitetura moderna de Maceió. Essa integração se dava diretamente 

através de elementos como os azulejos, desenho formal do mobiliário, combinação ousada 

de cores e até mesmo a divisória vazada presente na figura (48) imprime características 

plásticas interessantes, como se tudo fosse de fato um desenho visual pensado. A 

subjetividade é também trazida junto com esses elementos materiais, como a escada 

helicoidal, que por si só destaca um desenho curvo dinâmico no meio do espaço, 

conferindo leveza e equilibrando as demais linhas retas, a entrada de iluminação natural 

por trás da escada, como pode ser visto na figura (49) que possivelmente possibilitava 

diferentes sensações conforme a incidência de luz ao longo do dia. Ao se observar 

isoladamente cada um dos ambientes vistos nas imagens, voltando a percepção para os 

detalhes plásticos, é possível perceber que cada um dos espaços possui identidade do 

local, de seu contexto e dos donos do espaço e não apenas elementos pontuais 

interessantes. 

Ao contrário da maioria dos projetos Modernistas de Maceió, a residência José 

Lyra ainda existe, porém, não foi adequadamente preservada e muitas das suas 

características originais já foram modificadas, tanto nas fachadas, quanto internamente. 

Desde sua construção até hoje, a edificação foi utilizada para diversos fins sem que 

houvesse o cuidado prioritário em não descaracteriza - lá. Um dos únicos elementos que 

ainda permite com que se faça uma relação automática de sua forma original é o telhado 

borboleta mantido na fachada principal, elemento muito característico do Modernismo e 

outro ponto de semelhança com a casa JK de Niemeyer. Observa-se assim um dos casos 
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em que a arquitetura moderna não foi valorizada como patrimônio relevante e por isso 

acabou sendo bastante descaracterizada.  

 

Figura 52 – Residência Jose Lyra, atualmente. Fonte: Acervo da autora, 2019. 

 

Figura 53 – Residência Jose Lyra, atualmente. Fonte: Acervo da autora. 2019. 
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Dentro de seu sentido histórico e simbólico a descaracterização e a falta da 

preservação dos elementos dessa construção é de fato gravíssima, fazendo com que seja 

perdido um elemento que representava as tradições locais e os fragmentos da linguagem 

Modernista nacional.Por isso, é imprescindível que ao menos a residência seja mantida em 

sua forma atual, e que ela seja rememorada e estudada.Afinal, suas soluções técnicas, sua 

subjetividade e a presença da relação entre as artes plásticas e a arquitetura devem servir 

como exemplo para os novos projetos contemporâneos da cidade, que em sua maioria 

perderam a preocupação de realizar essa integração tão expressiva e bem executada 

outrora por Lygia Fernandes. 

 

3.3 Residência Israel Lyra (1952) 

 A residência Israel Lyra foi desenhada por Antônio Ivo Lyra e construída em 

1952. Das quatro casas analisadas no presente trabalho, é a única que apresenta sua 

estrutura e seus elementos plásticos principais em melhor estado de conservação. 

Atualmente a residência funciona como salão de eventos. É relevante mencionar que 

embora a função da construção tenha sido modificada ao longo dos anos, foram 

conservados elementos plásticos que caracterizam sua expressividade, mantendo muito da 

identidade que a obra tinha em sua forma original. 

 

 

 

 

 

 

 

  54 e 55 – Imagens antigas da fachada principal da residência Israel Lyra. Fonte: Silva, 1991. 



 

O arquiteto se destacava por fazer um estudo minucioso da planta e proporcionar 

soluções criativas para os espaços, afirmando seu caráter plástico de 

maneiras.Apesar da residência Israel Lyra

por Ivo na residência Afonso Lucena, o caráter plástico, que afirma a conexão entre as 

artes plásticas e a Arquitetura 

amplamente representado, através das texturas, cores, jogo de cheios e vazios presentes 

nas fachadas e da escultórica escada helicoidal, 

construção.  

Figura 56 – Imagem antiga da escada 

 

 

 

O arquiteto se destacava por fazer um estudo minucioso da planta e proporcionar 

soluções criativas para os espaços, afirmando seu caráter plástico de 

a residência Israel Lyra não possuir um painel, como o que foi utilizado 

por Ivo na residência Afonso Lucena, o caráter plástico, que afirma a conexão entre as 

rquitetura Moderna, tão presente na obras do desenhista 

, através das texturas, cores, jogo de cheios e vazios presentes 

a escultórica escada helicoidal, além de toda intenção estética geral da 

Imagem antiga da escada helicoidal na parte interna da residência

Silva, 1991 
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O arquiteto se destacava por fazer um estudo minucioso da planta e proporcionar 

soluções criativas para os espaços, afirmando seu caráter plástico de diversas 

não possuir um painel, como o que foi utilizado 

por Ivo na residência Afonso Lucena, o caráter plástico, que afirma a conexão entre as 

nhista está também 

, através das texturas, cores, jogo de cheios e vazios presentes 

o estética geral da 

 

helicoidal na parte interna da residência. Fonte: 



 

Figuras 57 e 58 – Imagens atuais da escada e guarda

A escada helicoidal

pois apresenta um desenho orgânico surpreendente e traz sem dúvidas muita

para a construção.A mesma

revestimentos da época de sua construção, a cor branca 

onde está inserida; o guarda

Silva (1991) a escada era de fato um elemento bastante explorado plasticamente por Ivo e 

utilizado como grande protagonista do espaço.

Nas 
atenção. Identificada enquanto elemento importante de trajeto e de 
observação espacial no interior da residência, recebe cuidados especiais 
em seu lançamento (SILVA, 1991, p.132)

Algumas das esqua

principalmente as da fachada principal, assim como as venezianas e lambris mencionados 

por Silva (1991). Os lambris de madeira utilizados por Ivo, permitem a presença da 

textura e reafirmam sua vertente 

As venezianas por sua vez criam efeitos visuais de luz e sombra. Esses e outros elementos 

já mencionados, que ainda fazem parte do espaço, são responsáveis por manter a 

identidade estética da const

nas fachadas e na planta baixa, possivelmente para adequação das novas necessidades.

Imagens atuais da escada e guarda-corpo. Fonte: Acervo próprio, 2019.

A escada helicoidal, visualmente marcante,pode ser considerada uma escultura, 

um desenho orgânico surpreendente e traz sem dúvidas muita

A mesma permanece bastante preservada, apresentando os 

revestimentos da época de sua construção, a cor branca continua predominando no espaço 

onde está inserida; o guarda-corpo de madeira original também foi mantido. Segundo 

Silva (1991) a escada era de fato um elemento bastante explorado plasticamente por Ivo e 

utilizado como grande protagonista do espaço. 

Nas casas de dois pavimentos a escada é um elemento que recebe 
atenção. Identificada enquanto elemento importante de trajeto e de 
observação espacial no interior da residência, recebe cuidados especiais 
em seu lançamento (SILVA, 1991, p.132). 

Algumas das esquadrias originais ainda estão presentes na construção, 

principalmente as da fachada principal, assim como as venezianas e lambris mencionados 

por Silva (1991). Os lambris de madeira utilizados por Ivo, permitem a presença da 

textura e reafirmam sua vertente do regionalismo através da utilização de materiais locais. 

As venezianas por sua vez criam efeitos visuais de luz e sombra. Esses e outros elementos 

já mencionados, que ainda fazem parte do espaço, são responsáveis por manter a 

da construção, mesmo que tenham acontecido algumas modificações 

s e na planta baixa, possivelmente para adequação das novas necessidades.
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corpo. Fonte: Acervo próprio, 2019. 

pode ser considerada uma escultura, 

um desenho orgânico surpreendente e traz sem dúvidas muita subjetividade 

permanece bastante preservada, apresentando os 

continua predominando no espaço 

corpo de madeira original também foi mantido. Segundo 

Silva (1991) a escada era de fato um elemento bastante explorado plasticamente por Ivo e 

casas de dois pavimentos a escada é um elemento que recebe 
atenção. Identificada enquanto elemento importante de trajeto e de 
observação espacial no interior da residência, recebe cuidados especiais 

drias originais ainda estão presentes na construção, 

principalmente as da fachada principal, assim como as venezianas e lambris mencionados 

por Silva (1991). Os lambris de madeira utilizados por Ivo, permitem a presença da 

do regionalismo através da utilização de materiais locais. 

As venezianas por sua vez criam efeitos visuais de luz e sombra. Esses e outros elementos 

já mencionados, que ainda fazem parte do espaço, são responsáveis por manter a 

rução, mesmo que tenham acontecido algumas modificações 

s e na planta baixa, possivelmente para adequação das novas necessidades. 



 

 

 

Figuras 59 – 

Figura 60 – Venezianas na parte interna da edificação. Fonte: Acervo próprio, 2019.

Figuras 61 

 

 Lambris de madeira preservados. Fonte Acervo próprio, 2019

Venezianas na parte interna da edificação. Fonte: Acervo próprio, 2019.

 

1 – Planta baixa da Residência Israel Lyra. Fonte: Silva, 1991.
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Lambris de madeira preservados. Fonte Acervo próprio, 2019 

Venezianas na parte interna da edificação. Fonte: Acervo próprio, 2019. 

 

Planta baixa da Residência Israel Lyra. Fonte: Silva, 1991. 



 

Observando as plantas baixas 

possível notar que Ivo de fato 

imaginando a sensação que essa amplitude causaria. A

princípios modernistas de forma criativa

intenções projetuais. Essa possibilidade ampla e flexível do Modernismo, podia ser vista 

nas construções feitas por Niemeyer, que foram apresentadas no estudo de caso, onde o 

arquiteto sem fugir dos pilares modernistas conseguia imprimir sua linguagem, assim 

como Ivo e os outros arquitetos Modernistas maceioenses citados nas analises.

Figuras 62

Figuras 63 – Imagem atual da fachada principal. 

Observando as plantas baixas e também através da vivência do espaço foi

de fato priorizava a amplitude dos ambientes, provavelmente 

imaginando a sensação que essa amplitude causaria. Assim como Nobre

princípios modernistas de forma criativa, adequando as particularidades do local e as suas 

possibilidade ampla e flexível do Modernismo, podia ser vista 

nas construções feitas por Niemeyer, que foram apresentadas no estudo de caso, onde o 

arquiteto sem fugir dos pilares modernistas conseguia imprimir sua linguagem, assim 

uitetos Modernistas maceioenses citados nas analises.

2 – Imagem interna. Fonte: Acervo pessoal, 2019.

Imagem atual da fachada principal. Fonte: Acervo pessoal, 201
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ncia do espaço foi 

priorizava a amplitude dos ambientes, provavelmente 

Nobre, Ivo utilizava os 

, adequando as particularidades do local e as suas 

possibilidade ampla e flexível do Modernismo, podia ser vista 

nas construções feitas por Niemeyer, que foram apresentadas no estudo de caso, onde o 

arquiteto sem fugir dos pilares modernistas conseguia imprimir sua linguagem, assim 

uitetos Modernistas maceioenses citados nas analises. 

 

9. 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 



 

Assim como na maioria de suas obras, Ivo utiliza a platibanda, 

telhado e destacando a linearidade visual proposta na construção. É interessante observar 

que até mesmo as casas com dois pavimentos criadas por ele, passam a impressão de 

horizontalidade, estímulo causado principalmente pela forma com que são

elementos na fachada, como por exemplo, o guarda corpo e as faixas largas pintadas. O 

grande retângulo linear que saca na parte superior da residência, provoca um jogo de 

cheios e vazios, que ficava bastante evidente quando existia a abertura

pode ser visto na figura (55

figura (63). De certa forma esse desenho visual horizontal mesmo na verticalidade, 

também pode ser visto no projeto 

também aparece o jogo de cheios e vazios e se destaca a linearidade através de elementos. 

Figuras 64 – Parte do prédio do MESP
https://images.adsttc.com/media/images/520e/7b63/e8e4/4e20/3000/011a/slideshow/MESP_FLIC

KR_Jonas_de_Carvalho.jpg?1376680

Construções como a residência Israel Lyra demonstram o quanto a Arquitetura 

Moderna maceioense era expressiva e seguia a linguagem nacional. O que só reafirma sua 

importância histórica e o privilégio de ainda ser possível vivenciar o espaço e alguns dos 

principais elementos da residência. É importante refletir também, como foi possível não 

descaracterizar totalmente a construção para que a mesma ganhasse um novo uso, situação 

que serve de exemplo para que outras construções modernistas ainda existentes em s

Assim como na maioria de suas obras, Ivo utiliza a platibanda, 

telhado e destacando a linearidade visual proposta na construção. É interessante observar 

que até mesmo as casas com dois pavimentos criadas por ele, passam a impressão de 

horizontalidade, estímulo causado principalmente pela forma com que são

elementos na fachada, como por exemplo, o guarda corpo e as faixas largas pintadas. O 

grande retângulo linear que saca na parte superior da residência, provoca um jogo de 

cheios e vazios, que ficava bastante evidente quando existia a abertura

pode ser visto na figura (55) abertura que hoje foi substituída por um portão

. De certa forma esse desenho visual horizontal mesmo na verticalidade, 

também pode ser visto no projeto do MESP, em uma das partes da con

também aparece o jogo de cheios e vazios e se destaca a linearidade através de elementos. 

Parte do prédio do MESP. Fonte: Jonas de Carvalho
https://images.adsttc.com/media/images/520e/7b63/e8e4/4e20/3000/011a/slideshow/MESP_FLIC

KR_Jonas_de_Carvalho.jpg?1376680792. Acesso em: 25 de Nov 201

 

Construções como a residência Israel Lyra demonstram o quanto a Arquitetura 

Moderna maceioense era expressiva e seguia a linguagem nacional. O que só reafirma sua 

importância histórica e o privilégio de ainda ser possível vivenciar o espaço e alguns dos 

incipais elementos da residência. É importante refletir também, como foi possível não 

descaracterizar totalmente a construção para que a mesma ganhasse um novo uso, situação 

que serve de exemplo para que outras construções modernistas ainda existentes em s
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Assim como na maioria de suas obras, Ivo utiliza a platibanda, escondendo o 

telhado e destacando a linearidade visual proposta na construção. É interessante observar 

que até mesmo as casas com dois pavimentos criadas por ele, passam a impressão de 

horizontalidade, estímulo causado principalmente pela forma com que são dispostos os 

elementos na fachada, como por exemplo, o guarda corpo e as faixas largas pintadas. O 

grande retângulo linear que saca na parte superior da residência, provoca um jogo de 

cheios e vazios, que ficava bastante evidente quando existia a abertura no térreo, como 

) abertura que hoje foi substituída por um portão presente na 

. De certa forma esse desenho visual horizontal mesmo na verticalidade, 

em uma das partes da construção, onde 

também aparece o jogo de cheios e vazios e se destaca a linearidade através de elementos.  

 

Jonas de Carvalho. Disponível em: 
https://images.adsttc.com/media/images/520e/7b63/e8e4/4e20/3000/011a/slideshow/MESP_FLIC

Acesso em: 25 de Nov 2019. 

Construções como a residência Israel Lyra demonstram o quanto a Arquitetura 

Moderna maceioense era expressiva e seguia a linguagem nacional. O que só reafirma sua 

importância histórica e o privilégio de ainda ser possível vivenciar o espaço e alguns dos 

incipais elementos da residência. É importante refletir também, como foi possível não 

descaracterizar totalmente a construção para que a mesma ganhasse um novo uso, situação 

que serve de exemplo para que outras construções modernistas ainda existentes em sua 



 

forma original não sejam abandonadas e sim possam ser utilizadas de outras formas, que 

permitam sua preservação ao máximo e a vivência do local. 

 

3.4 Residência Zélia Maia Nobre

Zélia Maia Nobre, 

arquitetura já estava vinculada a forma/função, somente em 1956 veio para Maceió, onde 

encontrou um contexto muito diferente do que estava habituada em Recife. Segundo Silva 

(1991) além da grande dificul

culturalmente arcaica e seguindo “costumes provincianos”, o que sem 

o desenvolvimento e inserção da Arquitetura Moderna na cidade. Porém, o propósito de 

Nobre era firme, e sua vontade de

influentes tornou possível a implantação de suas 

destacado tomando frente em diversas funções e diferentes tipos de projeto, foram as 

residências projetadas por Nobre que m

hábitos de moradia local (SILVA,1991).

Figuras 65 – Residência Zélia Maia Nobre, antigamente

 

Apesar de todo rigor formal

Silva (1991) nas residências

cotidiana”, tentando transformar

forma original não sejam abandonadas e sim possam ser utilizadas de outras formas, que 

permitam sua preservação ao máximo e a vivência do local.  

Residência Zélia Maia Nobre (1960) 

Zélia Maia Nobre, se formou como arquiteta na cidade de Recife, onde a 

arquitetura já estava vinculada a forma/função, somente em 1956 veio para Maceió, onde 

encontrou um contexto muito diferente do que estava habituada em Recife. Segundo Silva 

(1991) além da grande dificuldade de transporte e locomoção, Maceió permanecia 

culturalmente arcaica e seguindo “costumes provincianos”, o que sem dúvidas

o desenvolvimento e inserção da Arquitetura Moderna na cidade. Porém, o propósito de 

era firme, e sua vontade de fazer o novo, somada com sua inserção nas classes 

influentes tornou possível a implantação de suas ideias. Embora tenha atuado e se 

destacado tomando frente em diversas funções e diferentes tipos de projeto, foram as 

residências projetadas por Nobre que marcaram e romperam com o conservadorismo dos 

hábitos de moradia local (SILVA,1991). 

Residência Zélia Maia Nobre, antigamente. Fonte: Silva, 1991

Apesar de todo rigor formal e da preocupação com a funcionalidade, segundo 

Silva (1991) nas residências,Nobre desenvolvia a proposta de “normatizar os atos

cotidiana”, tentando transformar os ambientes mais utilizados diariamente em espaços 
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forma original não sejam abandonadas e sim possam ser utilizadas de outras formas, que 

se formou como arquiteta na cidade de Recife, onde a 

arquitetura já estava vinculada a forma/função, somente em 1956 veio para Maceió, onde 

encontrou um contexto muito diferente do que estava habituada em Recife. Segundo Silva 

dade de transporte e locomoção, Maceió permanecia 

dúvidas dificultava 

o desenvolvimento e inserção da Arquitetura Moderna na cidade. Porém, o propósito de 

com sua inserção nas classes 

. Embora tenha atuado e se 

destacado tomando frente em diversas funções e diferentes tipos de projeto, foram as 

arcaram e romperam com o conservadorismo dos 

 

Silva, 1991. 

e da preocupação com a funcionalidade, segundo 

Nobre desenvolvia a proposta de “normatizar os atos da vida 

os ambientes mais utilizados diariamente em espaços 



 

amplos e agradáveis. Ela utilizava

garantindo a estética moderna

desenvolvia os projetos, fazia com que existisse subjetividade até nos elementos 

construtivos e estruturais. Original, a arquit

através de materiais regionais meios de expressar sua linguagem estética.

funcionalidade a suas escolhas cromática

harmônica de revestimentos.

Assim, pastilhas, azulejos e tintas na sua variedade cromática, pedras, 
madeira, são experimentados a partir das diferentes combinações. A 
arquiteta desenha arranjos especiais com os materiais disponíveis no 
mercado regional, na tentativa de criar superfic
estéticos, 

Sua forma de projetar e os elementos estéticos utilizados que criam integração direta 

com a arte podem ser vistos na Residência Zélia Maia Nobre, casa construída pela 

arquiteta no início de 1960. 

Nobre, é a única residência

Sendo possível ver alguns elementos originais de sua fachada, embora muito já tenha 

sido perdido por conta da fa

Figura 66  – Fotografia antiga da residência.
https://www.archdaily.com.br/br/924807/universidade

zelia-maia-nobre-o-
universidade-federal-de-

honoris-

la utilizava os elementos mais assimiláveis do 

estética moderna, mas sem tanta rigidez. A forma com que 

desenvolvia os projetos, fazia com que existisse subjetividade até nos elementos 

s e estruturais. Original, a arquiteta misturava revestimentos, reinventava 

materiais regionais meios de expressar sua linguagem estética.

a suas escolhas cromáticas e diferentes texturas criadas pela mis

harmônica de revestimentos. 

Assim, pastilhas, azulejos e tintas na sua variedade cromática, pedras, 
madeira, são experimentados a partir das diferentes combinações. A 
arquiteta desenha arranjos especiais com os materiais disponíveis no 
mercado regional, na tentativa de criar superficiais com novos efeitos 
estéticos, (...) (SILVA, 1991). 

Sua forma de projetar e os elementos estéticos utilizados que criam integração direta 

com a arte podem ser vistos na Residência Zélia Maia Nobre, casa construída pela 

arquiteta no início de 1960. Apesar de não ter sido a primeira construção modernista de 

residência que embora esteja em estado de degradação, ainda exist

Sendo possível ver alguns elementos originais de sua fachada, embora muito já tenha 

sido perdido por conta da falta de preservação.  

Fotografia antiga da residência. Fonte: Archdaily. Disponível em: 
https://www.archdaily.com.br/br/924807/universidade-federal-de-alagoas-concede

-titulo-de-doutora-honoris-causa/5d7bad98284dd1e0b60000c3
-alagoas-concede-a-arquiteta-zelia-maia-nobre-o-
-causa-imagem. Acesso em: 20 de novembro 2019
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os elementos mais assimiláveis do Modernismo, 

A forma com que a arquiteta 

desenvolvia os projetos, fazia com que existisse subjetividade até nos elementos 

misturava revestimentos, reinventava 

materiais regionais meios de expressar sua linguagem estética. Alinhando a 

e diferentes texturas criadas pela mistura 

Assim, pastilhas, azulejos e tintas na sua variedade cromática, pedras, 
madeira, são experimentados a partir das diferentes combinações. A 
arquiteta desenha arranjos especiais com os materiais disponíveis no 

iais com novos efeitos 

Sua forma de projetar e os elementos estéticos utilizados que criam integração direta 

com a arte podem ser vistos na Residência Zélia Maia Nobre, casa construída pela 

Apesar de não ter sido a primeira construção modernista de 

que embora esteja em estado de degradação, ainda existe. 

Sendo possível ver alguns elementos originais de sua fachada, embora muito já tenha 

 

Disponível em: 
concede-a-arquiteta-

causa/5d7bad98284dd1e0b60000c3-
-titulo-de-doutora-

20 de novembro 2019. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 67 e 68  – Residência atualmente

Observando as imagens

presencialmente na visita feita,

estéticos e da identificação dos pontos de conexão da 

Nobre possuía uma grande 

embora existissem diversos elementos de arte, como quadros e objetos artísticos, 

construção em si é uma obra de arte

moradores, do local e seu contexto,

interpretação, inspiração e 

Residência atualmente. Fonte: Acervo pessoal, 27 de outubro 2019.

ns disponíveis em Silva (1991), os detalhes da fachada vistos 

na visita feita, foi possível uma maior proximidade 

estéticos e da identificação dos pontos de conexão da construção com as artes plásticas. 

 sensibilidade plástica, expressada em toda a construção, muito 

embora existissem diversos elementos de arte, como quadros e objetos artísticos, 

construção em si é uma obra de arte plástica, cercada de detalhes cheios da identidade dos 

do local e seu contexto, que minuciosamente criam a possibilidade

interpretação, inspiração e fascínio, assim como diversas pinturas e esculturas quando são 

84 

Acervo pessoal, 27 de outubro 2019. 

os detalhes da fachada vistos 

foi possível uma maior proximidade dos elementos 

construção com as artes plásticas. 

sensibilidade plástica, expressada em toda a construção, muito 

embora existissem diversos elementos de arte, como quadros e objetos artísticos, sua 

de detalhes cheios da identidade dos 

que minuciosamente criam a possibilidade de 

, assim como diversas pinturas e esculturas quando são 



 

vistas em suas particularidades

subjetivo de uma obra de arte

 

Figuras 69 – Parte interna residência Zélia Maia Nobre. Fonte: Silva, 1991.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70- Planta baixa residência Zélia Maia Nobre. Fonte: Silva,1991.

particularidades, coube nessa arquitetura praticamente o mesmo espaço 

subjetivo de uma obra de arte. 

Parte interna residência Zélia Maia Nobre. Fonte: Silva, 1991.

Planta baixa residência Zélia Maia Nobre. Fonte: Silva,1991.
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praticamente o mesmo espaço 

Parte interna residência Zélia Maia Nobre. Fonte: Silva, 1991. 

Planta baixa residência Zélia Maia Nobre. Fonte: Silva,1991. 
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As integrações fluidas dos ambientes, a presença protagonista dos jardins, que tanto 

garantiam conforto térmico quanto somavam a estética, criavam uma dinâmica e 

possivelmente sensações diferentes ao caminhar pelos ambientes. Se entrava na sala de 

estar por uma varanda, assim como era possível acessar o jardim pelo escritório, enquanto 

o outro escritório um pouco mais afastado da parte principal da casa era totalmente 

inserido no jardim. Um elemento muito utilizado por Nobre, segundo Silva (1991) eram 

os pergolados, que nessa residência apareciam cobrindo a garagem.O mesmo elemento 

também muito utilizado por Lygia Fernandes promovia os desenhos de luz e sombra, que 

tornavam a percepção visual mais interessante. Embora repleta de linhas retas em sua 

forma, a residência apresentava quebras sutis com inserção de linhas mais orgânicas 

pontualmente, como através da parede curva que ficava no corredor do caminho aos 

quartos, toda em ripas de madeira a parede conferia não só o ritmo como aproximava da 

regionalidade através do uso do material escolhido. 

Dessa forma, Nobre conseguia despertar diversos sentidos primordialmente através 

do sentido da visão. O estímulo visual, principalmente em detalhes sutis,como é possível 

identificar no projeto de Nobre, é algo não mais explorado em grande escala na arquitetura 

atual. 

O sentido da visão pode incorporar e até mesmo reforçar outras 
modalidades sensoriais; o ingrediente tátil inconsciente que existe na 
visão é particularmente importante e muito presente na arquitetura 
histórica, mas extremamente negligenciado na arquitetura de nossa 
época (PALLASMA, 2011, p. 25).  

 

Partindo disso, é importante mencionar como o movimento da Arquitetura 

Moderna tinha de fato uma intenção de utilizar dominantemente o sentido da visão, 

priorizando a percepção do olhar: “A arquitetura é uma coisa plástica. Chamo de ‘plástico’ 

aquilo que é visto e medido pelos olhos” (LE CORBUSIER, 2000, apud 

PALLASMA,2011). 

É justamente o que Nobre permite, esse espaço de subjetividade. Como sutilmente, 

através da limpeza formal característica do Modernismo, sem precisar de muitos 

ornamentos ela conseguia estimular primordialmente o sentindo visual e 

consequentemente os outros sentidos.  



 

Torna-se relevante observar também, que a primeira vista olhando a fachada da 

figura (65) se observa uma construção com grande integração

plasticamente original, como de fato é

existiam diversas texturas, 

do externo com o interno,

mesma linguagem estética 

espaços não previsíveis e ainda sim harmônicos se colocados junto com o todo.  

Figuras 71 e 72  – 

Através do que foi mencionado, é

a arquiteta Zélia Maia Nobre, 

cidade de Maceió, o que deveria ser reconhecido e mais valorizado, já que as construções 

contemporâneas atuais existem a partir de um processo in

Moderna. É importante refletir também

relevante observar também, que a primeira vista olhando a fachada da 

uma construção com grande integração com a vegetação e 

plasticamente original, como de fato é, mas não é possível deduzir que internamente 

texturas, que apareciam tons de azul e rosa. Essa sensação de contraste, 

do externo com o interno, embora não seja muito grande, afinal internamente se

mesma linguagem estética Modernista, consegue criar um certo dinamismo, criando 

espaços não previsíveis e ainda sim harmônicos se colocados junto com o todo.  

 Residência atualmente. Fonte: Acervo pessoal, 27 de outubro 2019.

Através do que foi mencionado, é imprescindível que se reconheça o 

arquiteta Zélia Maia Nobre, abriu caminho para as novas formas de se construir na 

deveria ser reconhecido e mais valorizado, já que as construções 

existem a partir de um processo iniciado pela Arquitetura 

importante refletir também que muito poderia ser resgatado dos pontos de 
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relevante observar também, que a primeira vista olhando a fachada da 

com a vegetação e 

, mas não é possível deduzir que internamente 

Essa sensação de contraste, 

embora não seja muito grande, afinal internamente segue a 

um certo dinamismo, criando 

espaços não previsíveis e ainda sim harmônicos se colocados junto com o todo.   

 

 

 

 

Residência atualmente. Fonte: Acervo pessoal, 27 de outubro 2019. 

imprescindível que se reconheça o fato de que 

caminho para as novas formas de se construir na 

deveria ser reconhecido e mais valorizado, já que as construções 

iciado pela Arquitetura 

que muito poderia ser resgatado dos pontos de 
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conexão dessas construções com as artes plásticas e da forma subjetiva de se permitir 

pensar os espaços, como foi feito na construção mencionada. 

O que resiste da Residência de Zélia Maia Nobre ainda conta uma história, segue 

sendo um registro sólido e expressivo, é necessário um maior incentivo para despertar o 

senso de pertencimento e de reconhecimento da importância da obra, para que independe 

do que venha a ser construído no local, ao invés da destruição completa da residência, 

sejam tomadas as medidas cabíveis para preservação do que for possível, fazendo com que 

esse exemplo tão rico do Modernismo maceioense não se torne mais um elemento 

modernista estruturalmente perdido. 

 

3.5 Residência Afonso Lucena (1963) 

A residência Afonso Lucena, também foi projeta pelo desenhista Ivo Lyra em 

1963 no bairro do Pinheiro. Segundo Silva, Lyra era considerado um dos desenhistas mais 

talentosos de sua época na cidade de Maceió. Inicialmente começou seus trabalhos 

gráficos em Recife, onde trabalhava em um escritório desenhando mini postos da Shell 

(SILVA, 1991), em seguida trabalhou com desenho mais voltado para a engenharia e só 

algum tempo depois começou a trabalhar com Delfim Amorim, arquiteto de Portugal que 

havia se fixado em Recife. Silva (1991) afirma que Amorim seguia os conceitos 

corbusianos e era totalmente influenciado por Lúcio Costa, propondo uma arquitetura 

moderna que valorizava a tradição. 

Sobre Delfim Amorim, a autora afirma: 

Pode-se dizer que o arquiteto é um dos principais articuladores de uma 
corrente pernambucana de arquitetura moderna, visto que não só 
desenvolve intensa atividade como projetista como também incumbe-se 
de tarefa didática junto ao curso de arquitetura da Escola de Belas Artes. 
Ampliando o seu papel de profissional de projeto ao formar gerações de 
arquitetos que defendem uma arquitetura apropriada ao 
Nordeste(SILVA, 1991 p. 129). 

 



 

Figura 73 e 74 – Fachada principal residência Afonso Lucena. Pinheiro. Fonte: Casella, 

Embora Ivo Lyra não tenha estudado na Escola de Belas Artes, através do trabalho 

junto ao arquiteto Delfim 

sobre arquitetura que o possibilitou realizar os mais diversos projetos. Uma “arquitetura 

apropriada ao Nordeste” era uma das diretrizes primordiais do trabalho de Ivo, 

também possível de ser observado

utilizado na arquitetura no cenário atual de Maceió. 

Segundo Silva (1991)

começa a trabalhar com Vin

realmente inicia sua carreira como projetista, quando

linguagem plástica em suas criações.

Nesses projetos 
pernambucana, no estudo minucioso de planta e na preocupação com o 
caráter plástico da construção, sem abrir mão das prerrogativas 
funcionalistas(SILVA, 1991 p. 129).

 

 

Fachada principal residência Afonso Lucena. Pinheiro. Fonte: Casella, 

2017. 

Embora Ivo Lyra não tenha estudado na Escola de Belas Artes, através do trabalho 

Delfim Amorim, conseguiu adquirir um entendimento aprofundado 

sobre arquitetura que o possibilitou realizar os mais diversos projetos. Uma “arquitetura 

priada ao Nordeste” era uma das diretrizes primordiais do trabalho de Ivo, 

também possível de ser observado nos projetos de Lygia Fernandes e tão necessário

na arquitetura no cenário atual de Maceió.  

(1991), somente em 1958 é que Lyra muda-

começa a trabalhar com Vinícius Maia Nobre e Zélia Maia Nobre. Daí em diante 

ia sua carreira como projetista, quando consegue aliar o funcionalismo a 

linguagem plástica em suas criações. 

Nesses projetos pode-se verificar a fidelidade aos princípios da corrente 
pernambucana, no estudo minucioso de planta e na preocupação com o 
caráter plástico da construção, sem abrir mão das prerrogativas 
funcionalistas(SILVA, 1991 p. 129). 
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Fachada principal residência Afonso Lucena. Pinheiro. Fonte: Casella, 

Embora Ivo Lyra não tenha estudado na Escola de Belas Artes, através do trabalho 

Amorim, conseguiu adquirir um entendimento aprofundado 

sobre arquitetura que o possibilitou realizar os mais diversos projetos. Uma “arquitetura 

priada ao Nordeste” era uma das diretrizes primordiais do trabalho de Ivo, conceito 

Lygia Fernandes e tão necessário ser 

-se para Maceió e 

cius Maia Nobre e Zélia Maia Nobre. Daí em diante 

consegue aliar o funcionalismo a 

se verificar a fidelidade aos princípios da corrente 
pernambucana, no estudo minucioso de planta e na preocupação com o 
caráter plástico da construção, sem abrir mão das prerrogativas 



 

Ainda de acordo com Silva (1991

grande influência de Zélia Maia Nobre nas soluções e elementos. Porém, a linguagem 

particular de seu trabalho também era facilmente destacável. Na residência Afonso 

Lucena, a volumetria reta desenvolvida em um 

equilibradas visualmente, mostram características marcantes de Lyra. 

 

 

 

 

 

 

Figuras 75 – Fachada lateral da residência Afonso Lucena. Fonte: Silva,1991.

Figuras 76 – Planta baixa da residência Afonso Lucena. 

Como pode ser visto na planta baixa Figura (

Lyra utiliza um jardim interno, com pergolados na cobertura, criando a integração do 

espaço externo com o interno e trazendo subjetividade ao ambiente através da presença da 

Ainda de acordo com Silva (1991), era possível observar no trabalho de Lyra, 

grande influência de Zélia Maia Nobre nas soluções e elementos. Porém, a linguagem 

particular de seu trabalho também era facilmente destacável. Na residência Afonso 

Lucena, a volumetria reta desenvolvida em um bloco horizontal e as fachadas totalmente 

equilibradas visualmente, mostram características marcantes de Lyra.  

Fachada lateral da residência Afonso Lucena. Fonte: Silva,1991.

Planta baixa da residência Afonso Lucena. Fonte: Silva,1991

Como pode ser visto na planta baixa Figura (75), na parte interior da residência, 

Lyra utiliza um jardim interno, com pergolados na cobertura, criando a integração do 

espaço externo com o interno e trazendo subjetividade ao ambiente através da presença da 
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), era possível observar no trabalho de Lyra, 

grande influência de Zélia Maia Nobre nas soluções e elementos. Porém, a linguagem 

particular de seu trabalho também era facilmente destacável. Na residência Afonso 

bloco horizontal e as fachadas totalmente 

Fachada lateral da residência Afonso Lucena. Fonte: Silva,1991. 

 

Fonte: Silva,1991 

), na parte interior da residência, 

Lyra utiliza um jardim interno, com pergolados na cobertura, criando a integração do 

espaço externo com o interno e trazendo subjetividade ao ambiente através da presença da 
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natureza. De acordo com Silva (1991), ele utilizava pequenos elementos, que 

intencionalmente faziam grande diferença no efeito estético geral, como a utilização de 

portas com altura maior que o convencional e venezianas, trazendo nos mínimos detalhes 

visuais a atmosfera e plasticidade que o arquiteto idealizava. 

 Outra característica visual interessante que propõe leveza é o fato de a estrutura 

parecer suspensa do chão, como pode ser observado na primeira Figura (72), esse efeito 

proposto acontece por conta da utilização de um recuo na base. Aliado a toda essa 

construção de subjetividade realizada por Lyra através dos detalhes sutis, está presente o 

elemento que sem dúvida é o que mais demonstra a identidade da construção, a obra que 

ficava localizada na fachada principal,como pode ser vista nas Figuras 72 e 73.O painel de 

azulejos foi desenvolvido exclusivamente para o local pelo artista Abelardo da Hora 

(1924-2014)  em 1965, o artista pernambucano também criava esculturas e gravuras, 

geralmente apresentando a temática social, é possível perceber em suas gravuras uma 

certa influência de Candido Portinari, de acordo com o Itaú Cultural (2019).No painel para 

residência Afonso Lucena, Hora apresenta seus traços característicos, retratando uma cena 

da cultura nordestina através de elementos como a rede e a abundância de vegetação, a 

obrada vida a fachada,e imprime originalidade a construção.Esse elemento ajuda a 

comprovar o quanto era presente e forte a relação entre a cultura moderna e a tradição 

local de Maceió, demonstrando um regionalismo não óbvio, que pôde se expressar de 

várias maneiras. Assim como afirmam Amaral e Ferrare (2008): 

Detendo-se o olhar de modo mais criterioso nas obras modernistas 
remanescentes em Maceió, fica evidente a estreita relação entre a cultura 
moderna e tradição local, sinalizando um regionalismo saudável que 
captou influências externas sem descartar as potencialidades locais, a 
ponto de imprimir em diversos detalhes, traços da identidade de seu 
povo (AMARAL; FERRARE, 2008). 



 

Figuras 77 – Painel feito por Abelardo da 

Embora o 3D presente no 

possibilitado um pouco a visibilidade interna da construção, a falta de acesso a mais 

imagens internas com presença de mobiliários e m

a capacidade imaginativa das sensações que cada um dos ambientes conferia, o que só 

reafirma o quanto a presença desses elementos estéticos imprimem não só a identidade 

dos moradores como estimulam junto com o espa

Das três residências escolhidas para análise, a residência Afonso Lucena, é a 

única considerada uma Unidade Especial de Preservação (UEP), por ter sido reconhecida

quanto a sua expressividade e relevância histórica. Ainda 

abandono e descaso, a residência foi demolida.

residência o que restou foi o painel, felizmente em bom estado de conservação, ele foi 

colocado na parte lateral do terreno e não se sabe qual

tempos abandonado e agora vazio, causa uma sensação de bastante tristeza e impotência, 

levando a reflexão de que é necessário agir rapidamente para evitar que o mesmo aconteça 

Painel feito por Abelardo da Hora. Fonte: Acervo pessoal, 27 de outubro 

2019. 

Embora o 3D presente no site Portal de Arquitetura Alagoana (2019) tenha

possibilitado um pouco a visibilidade interna da construção, a falta de acesso a mais 

imagens internas com presença de mobiliários e mais detalhes de seus elementos, dificulta 

a capacidade imaginativa das sensações que cada um dos ambientes conferia, o que só 

reafirma o quanto a presença desses elementos estéticos imprimem não só a identidade 

dos moradores como estimulam junto com o espaço arquitetônico as sensações. 

Das três residências escolhidas para análise, a residência Afonso Lucena, é a 

única considerada uma Unidade Especial de Preservação (UEP), por ter sido reconhecida

quanto a sua expressividade e relevância histórica. Ainda assim, depois de anos de 

abandono e descaso, a residência foi demolida. Após a demolição completa da estrutura da 

residência o que restou foi o painel, felizmente em bom estado de conservação, ele foi 

colocado na parte lateral do terreno e não se sabe qual será seu uso. Presenciar o espaço há 

tempos abandonado e agora vazio, causa uma sensação de bastante tristeza e impotência, 

levando a reflexão de que é necessário agir rapidamente para evitar que o mesmo aconteça 
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Acervo pessoal, 27 de outubro 

site Portal de Arquitetura Alagoana (2019) tenha 

possibilitado um pouco a visibilidade interna da construção, a falta de acesso a mais 

ais detalhes de seus elementos, dificulta 

a capacidade imaginativa das sensações que cada um dos ambientes conferia, o que só 

reafirma o quanto a presença desses elementos estéticos imprimem não só a identidade 

ço arquitetônico as sensações.  

Das três residências escolhidas para análise, a residência Afonso Lucena, é a 

única considerada uma Unidade Especial de Preservação (UEP), por ter sido reconhecida 

assim, depois de anos de 

Após a demolição completa da estrutura da 

residência o que restou foi o painel, felizmente em bom estado de conservação, ele foi 

será seu uso. Presenciar o espaço há 

tempos abandonado e agora vazio, causa uma sensação de bastante tristeza e impotência, 

levando a reflexão de que é necessário agir rapidamente para evitar que o mesmo aconteça 
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institucionais são urgentes e precisam garantir a preservação do que ainda existe

importante refletir que também 

apropriação afetiva do espaço, que se ente

gravidade de ter perdido um registro que 

Figuras 78 e 79 –

 

É relevante também

utilização do painel de azulejos

identidade local especificamente para a

ainda mais amplo, já que 

oportunidade de vivenciar 

incentivo cultural, feita pelos arquitetos para

com todas as outras construções modernistas maceioenses. De fato os

institucionais são urgentes e precisam garantir a preservação do que ainda existe

também é necessária a participação ativa da sociedade

apropriação afetiva do espaço, que se entenda a importância dessa construção e a 

gravidade de ter perdido um registro que ajudava a contar a história de uma época.

– Local depois da demolição da residência Afonso Lucena

Acervo pessoal, 27 de outubro 2019. 

também refletir que a presença direta das artes plásticas através da 

utilização do painel de azulejos feito por Abelardo da Hora, foi importante por conferir 

especificamente para a arquitetura dessa construção, mas p

já que permite o acesso e o contato com a 

 o espaço e a arte. Isso pode ser uma articulação própria de 

feita pelos arquitetos para apoiar e exaltar os artistas 
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De fato os esforços 

institucionais são urgentes e precisam garantir a preservação do que ainda existe, mas é 

é necessária a participação ativa da sociedade, através da 

nda a importância dessa construção e a 

contar a história de uma época. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Local depois da demolição da residência Afonso Lucena. Fonte: 

refletir que a presença direta das artes plásticas através da 

importante por conferir a 

, mas possui um efeito 

 cultura, dando a 

uma articulação própria de 

e exaltar os artistas brasileiros, 
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sobretudo os locais, e consequentemente fazer da sua obra arquitetônica um espaço 

multissensorial e original. Essa articulação que era um dos princípios fundamentais da 

arquitetura Moderna brasileira, tendo de fato como um dos objetivos proporcionar essa 

integração e vivencia cultural, vem sendo perdida nas construções atuais.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 

A partir do que foi levantado por meio do referencial teórico e dos estudos de 

caso, fundamentou-se a reflexão proposta no presente trabalho. Através das quatro 

análises realizadas foi possível demonstrar o quanto as construções residenciais 

modernistas maceioenses, feitas entre as décadas de 1950 e 1960, foram expressivas e 

apresentaram de diversas formas pontos de conexão com as artes plásticas. Observou-se 

que, assim como em todo Brasil, o Modernismo em Maceió, mesmo em menores 

proporções, preocupou-se em integrar a arquitetura com as artes plásticas, fazendo de fato 

o que se pode considerar arquitetura como arte. 

Isso se deu de forma indireta, através da subjetividade encontrada nas 

construções, seja por conta da sensível linguagem arquitetônica e estética de cada um dos 

arquitetos, a forma com que empregavam texturas, elementos construtivos e materiais ou 

diretamente utilizando elementos artísticos como painéis e obras de arte. O fato é que por 

conta dessa visível integração as quatro residências são originais, mesmo comungando de 

uma mesma linguagem e dos mesmos princípios, cada uma delas possui suas 

particularidades plásticas e construtivas, levando em consideração a vivência dos donos do 

espaço, respeitando as tradições e exaltando mesmo que sutilmente a cultura e as 

características do local onde as construções estão inseridas. A individualização de cada 

uma das residências se dá, sobretudo, pelo fato de os arquitetos terem se proposto a passar 

sua sensibilidade e expressá-la através do projeto, mostrando que é possível integrar 

totalmente a funcionalidade e a plasticidade. 

É imprescindível observar que os arquitetos modernistas maceioenses trouxeram 

através do Modernismo uma nova forma de organizar os espaços e consequentemente uma 

nova forma de vivê-los. Por isso é tão necessário que o que ainda resiste do patrimônio 

moderno alagoano seja preservado e rememorado. 

Somente conhecendo a Arquitetura Moderna de Maceió se aproxima de sua 

relevância histórica. É justamente essa aproximação que gera o senso de pertencimento, 

garantindo assim a memória viva. Mas para isso é necessário se colocar como guardião 

dos espaços e da memória coletiva. O papel dos órgãos competentes é imprescindível para 

garantir a preservação do patrimônio, mas não adianta somente as instituições 

responsáveis criarem políticas de incentivo a salvaguarda do patrimônio cultural imaterial 

e material, sem a participação direta das pessoas no processo. 
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 Como foi mostrado nas análises, a Arquitetura Moderna que foi feita em Maceió, 

seguiu o quadro da Arquitetura Moderna nacional, se propondo a ser um excelente canal 

de ligação entre os frequentadores dos espaços, as artes plásticas e a cultura de uma forma 

geral. Contudo, é relevante mencionar que isso tem se perdido na arquitetura 

contemporânea, o que gera infinitas construções sem identidade que de fato não refletem 

os donos dos espaços. 

A reflexão levantada no presente trabalho acerca da arquitetura como arte, 

pretendeu também fazer refletir sobre o espaço da arte e o que se enxerga como ela. É 

relevante pensar que a arte nos dá pertencimento. Diferente do “ou isto ou aquilo” de 

Cecília Meireles, a arte é onde cabe o isto e aquilo, em tudo cabe a arte e tudo consegue 

ser ampliado por ela, inclusive a arquitetura.  
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