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Resumo
 A participação das artes plásticas na Arquitetura 

Moderna Brasileira contribuiu para a criação de 

exemplares arquitetônicos excepcionais, que angariaram 

a crítica nacional e internacional tanto na modernidade 

quanto na contemporaneidade. Muitas dessas obras 

foram reconhecidas pelos órgãos de proteção ao 

patrimônio artístico e arquitetônico nacionais e mundiais. 

Desde meados dos anos 1930, no início de sua atividade 

profissional, Oscar Niemeyer foi um dos arquitetos 

brasileiros que adotou a colaboração de artistas plásticos 

em suas obras. Elaborou e envolveu-se em projetos nos 

quais a integração das artes não somente contribuiu 

para a projeção da arquitetura moderna brasileira no 

cenário internacional, como chancelou uma característica 

marcante, e constante, no conjunto de sua obra. Esta 

pesquisa traz uma revisão de como Niemeyer abordou a 

integração das artes em seus projetos, levando à parceria 

com a artista franco-brasileira Marianne Peretti. Através 

de três estudos de caso, esta dissertação explora como 

vitral, escultura e mural foram integrados à Catedral de 

Brasília, ao Centro Cultural de Le Havre e à Passarela 

do Samba, respectivamente, buscando demonstrar as 

diferentes relações alcançadas entre arquitetura e arte nas 

colaborações Niemeyer-Peretti. Ao se falar do espaço da 

arte nos projetos do arquiteto, facilmente evocam-se as 

contribuições de Athos Bulcão, Alfredo Ceschiatti, Bruno 

Giorgi, Paulo Werneck, Cândido Portinari e Roberto Burle 

Marx. Mas o nome de Peretti, colaboradora do mestre 

carioca em mais de vinte realizações ao longo de três 

décadas, ainda permanece à sombra da dimensão de seu 

trabalho e de sua contribuição à obra de Niemeyer e à arte 

e à arquitetura brasileira.

Palavras-chave: Oscar Niemeyer; Marianne Peretti; 

Integração das artes; Síntese das artes; Arquitetura 

moderna brasileira
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 The integration of plastic arts in Brazilian Modern 

Architecture has contributed to the creation of exceptional 

architectural examples that have attracted national and 

international acclaim, both in modern and contemporary 

periods. Many of these works have been recognised 

by Brazilian and world-wide artistic and architectural 

heritage protection organizations. Since the beginning of 

his professional career in the mid-1930s, Oscar Niemeyer 

was one of the Brazilian architects who incorporated 

artistic practices in his architecture. He elaborated and 

was involved in projects in which the integration of the arts 

not only contributed to the projection of modern Brazilian 

architecture on the international scene, but also endorsed 

a striking, and constant, feature in his entire practice. 

This research presents a review of how Oscar Niemeyer 

approached the theme of the integration of the arts in his 

designs, leading to the collaborative partnership with the 

French-Brazilian artist Marianne Peretti. Through three 

case studies, it explores how stained glass, sculpture and 

mural were integrated into the Cathedral of Brasília, the 

Cultural Center of Le Havre and the Passarela do Samba, 

respectively, seeking to demonstrate how different relations 

have been achieved between architecture and art in the 

Niemeyer-Peretti collaborations. When observing the place 

of the arts in the architect’s projects, the contributions of 

Athos Bulcão, Alfredo Ceschiatti, Bruno Giorgi, Paulo 

Werneck, Cândido Portinari and Roberto Burle Marx 

are easily evoked. Yet, the name of Peretti, a long-time 

collaborator of the carioca master in more than twenty 

works over three decades, still remains in the shadow of the 

dimension of her works and her contribution to Niemeyer’s 

designs and to brazilian architecture and arts.

Keywords: Oscar Niemeyer; Marianne Peretti; Integration of 

the arts; Synthesis of the arts; Brazilian modern architecture.

Abstract
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Figura 01: Painel-vitral Araguaia 
(1977), Salão Verde do Congresso 
Nacional, Brasília. O painel 
Araguaia é um de quatro painéis-
vitrais realizados por Peretti para 
o Congresso Nacional, junto com 
Pasiphae (1977), para o Salão 
Nobre da Câmara dos Deputados, 
Paisagem (1978), para o Salão 
Nobre do Senado e Alumbramento, 
atualmente, no Salão Branco do 
Senado (na página ao lado).

Foto: Waldemir Barreto / 
Agência Senado. Disponível em: 
<https://www.flickr.com/photos/
agenciasenado/51330993180/in/
album-72157719590731157/>.

Figura 02: Oscar Niemeyer, 
por Marianne Peretti. A artista 
produziu desenhos e ilustrações 
para publicações nacionais e 
estrangeiras, para Peretti: “o 
desenho é o começo de tudo. As 
pessoas que querem fazer arte 
devem desenhar sempre. Desenhar 
o que vem à cabeça”.
Fonte: BRAGA, 2015,p. 277, p. 285.

Apresentação
do tema

 Ao se falar do espaço da arte nas obras de Oscar 

Niemeyer, facilmente evocam-se os painéis e murais 

de Athos Bulcão, as esculturas de Alfredo Ceschiatti e 

Bruno Giorgi, os mosaicos de Paulo Werneck, os azulejos 

e painéis de Cândido Portinari ou os jardins, tapeçarias 

e panneauxs de Burle Marx. Mas o nome de uma artista 

plástica, longa colaboradora do mestre carioca desde os 

anos 1970, ainda permanece à sombra da dimensão de 

seu trabalho e de sua contribuição à obra de Niemeyer e à 

arte nacional: Marianne Peretti. 

Marianne Peretti é uma artista de excepcional 
talento, os vitrais maravilhosos que criou para a 
Catedral de Brasília são comparáveis pelo seu 
valor e esforço físico às monumentais obras da 
Renascença. Sua preocupação invariável é inventar 
coisas novas, influir com seu trabalho no campo 
das artes plásticas.1

 As palavras de Niemeyer revelam a admiração pela 

obra desenvolvida por  Marianne Peretti, artista plástica 

franco-brasileira, para a Catedral de Brasília. Para a 

especialista em vitrais do século XX, Véronique David, a obra 

ocupa um lugar único na história da arte e da arquitetura 

do século passado.2 Os mais de dois mil metros quadrados 

de vitrais, desenhados e executados quase duas décadas 

após a conclusão do projeto original, tornaram-se símbolo 

da parceria entre a artista e o arquiteto, parceria em que a 

arte de Peretti soma-se à excepcionalidade da arquitetura 

moderna de Niemeyer. A intervenção de Peretti na Catedral 

de Brasília é o trabalho mais reconhecido e estudado 

das colaborações, mas estas não se restringiram a este 

trabalho monumental, tampouco se limitaram à técnica 

do vitral, embora tenha sido por meio do vidro que Peretti 

tenha se destacado na arquitetura moderna brasileira.3

1 NIEMEYER, Oscar. Catedral. In: BRAGA, Tactiana (coord.). Marianne 
Peretti: a ousadia da invenção. Recife: B52 Desenvolvimento Cultural; 
São Paulo: Edições Sesc São Paulo, 2015, p. 60.
2 DAVID, Véronique. Ibid., p. 98-123.
3 MARQUES, Sônia; NASLAVSKY, Guilah. O vitral na síntese da 
arquitetura moderna. In: Anais 8o. Seminário DOCOMOMO, 2009, 
Rio de Janeiro. Brasil: Cidade Moderna e Contemporânea: Síntese e 
Paradoxo das Artes, 2009. 13 p.
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Figura 05: Pássaro (1981), Teatro 
Nacional, Brasília.  A escultura 
de 800 kg em bronze polido foi 
instalada no foyer da Sala Villa-
Lobos, junto aos jardins de Burle 
Marx, iluminados pelas zenitais. 
Encontra-se, igualmente, no 
salão, A Contorcionista (1952), de 
Alfredo Ceschiatti, levada ao Teatro 
Nacional em 1980.

Foto: Breno Laprovítera e Jarbas Jr. 
Disponível em: <http://verbo.com.
br/site/597/>.

Figura 06: Pássaros (1982), 
Centro Cultural de Le Havre, 
França. As aves, em resina 
poliéster e pintura branca, foram 
instaladas sobre pedestais 
individuais de concreto, ao nível 
do passeio. A estreita laje da 
base, que une os fustes, pertencia 
originalmente ao padrão, tamanho 
e paginação, da pavimentação do 
conjunto, quando Pássaros estava 
instalada junto ao acesso à rampa 
helicoidal. 
Foto: Marie-Palmyre de Bray. 
Disponível em: <https://www.
sauvegardeartfrancais.fr/projets/
passaros/>.

 A colaboração entre Peretti e Niemeyer perdurou 

por quase três décadas de intenso trabalho, e remonta 

ao encontro dos dois no início dos anos 1970. A primeira 

encomenda do arquiteto à artista foi um painel-vitral para 

a sala de estar do Palácio do Jaburu, residência do vice-

presidente, em Brasília, inaugurado em 1977. A artista 

fez visitas frequentes ao Palácio ainda em construção 

para elaborar o painel escultórico de oito metros de 

comprimento, em vidro transparente. Em depoimento 

registrado no artigo de Sônia Marques e Guilah Naslavsky, 

Peretti relembra a satisfação de Niemeyer com sua primeira 

obra, confirmando o início da parceria: “Ele gostou muito. 

Para um arquiteto, a obra é mesmo interessante, porque 

não corta o espaço e é uma peça dinâmica”4. 

 O painel do Jaburu leva a uma série de outros 

quatro painéis-vitrais nos anos seguintes, todos em 

Brasília, encomendados por Niemeyer para os salões do 

Congresso Nacional. Ao fim da década, em 1979, Peretti 

revisita o Jaburu. Ela realiza o primeiro vitral para uma 

obra de cunho religioso de Niemeyer, uma parede-vitral 

côncava em tons de azul e branco para a capela anexa 

ao Palácio. No curto período entre 1977 e 1979, a artista 

concebe sete trabalhos para o arquiteto, todos em vidro: 

seis para Brasília e um para o projeto do Edifício Manchete, 

em 1978, no Rio de Janeiro.

 Nos anos 1980, a parceria se intensifica. A década 

conta com a realização de obras de grande dimensão 

e expressão plástica, como o vitral suspenso A Alma de 
JK, para o Memorial JK, de 1981, a fachada em vitral e 

a escultura do pássaro para o Panteão da Pátria e da 

Liberdade Tancredo Neves, de 1987, e os vitrais para a 

Catedral de Brasília, realizados entre 1986 e 1989. Não 

obstante, a produção da artista não se restringiu às obras 

de Niemeyer em Brasília, nem se deteve ao uso exclusivo 

4 MARQUES, Sônia; NASLAVSKY, Guilah. O   vitral  na   síntese   da   arquitetura 
moderna. In: 8º. Seminário DOCOMOMO, 2009, Rio de Janeiro. Brasil: 
Cidade Moderna e Contemporânea: Síntese e Paradoxo das Artes, 2009. 
p. 10. Disponível em: <https://scholar.google.com.br/citations?view_
op=view_citation&hl=pt-BR&user=nacPTR8AAAAJ&citation_for_
view=nacPTR8AAAAJ:qjMakFHDy7sC>. Acesso em: 24 mar. 2021.

do vidro. A partir desta década, esculturas e murais de 

Peretti começam a integrar outras obras do carioca, como 

o arquiteto destacou em 1991: 

Mas os trabalhos de Marianne não se limitam 
aos grandes vitrais e murais que em Brasília 
realizou. Outros, muito menores, exibem também 
suas qualidades de artista consagrada, cada um 
diferente do outro, todos a evidenciar sua força 
criadora.5

 À altura da declaração de Niemeyer, a figura 

escultórica do Pássaro estilizado, tema recorrente na 

carreira da artista, já havia sido trabalhada em diferentes 

formas e materialidades, ora em bronze, ora em fibra, ora 

em ferro laqueado. Estas esculturas foram inseridas a 

novos e antigos projetos do arquiteto, como as integradas 

ao Teatro Nacional, de 1981, e ao Congresso Nacional, 

de 1983, ambos na Capital Federal. Em 1982, o desenho 

de um par de pássaros, a serem executados em resina 

poliéster e pintura branca, cruza o Atlântico rumo à terra 

natal da artista. Na França, os Pássaros (1982), ou Les 
Oiseaux, instalados sobre pedestais de concreto, são 

posicionados junto à rampa de acesso à praça rebaixada 

no Centro Cultural de Le Havre, projeto de Niemeyer de 

1972, inaugurado uma década mais tarde.

 Em 1984, Peretti realiza um mural para a fachada 

pública do Museu do Samba, no Rio de Janeiro. Parte 

integrante do projeto de Niemeyer para o complexo da 

Passarela do Samba, o Sambódromo, o mural figurativo-

abstrato em baixo-relevo Samba (1984), em concreto, 

é executado sobre a fachada do museu junto à rua Frei 

Caneca. A obra de Peretti compartilha as empenas laterais 

da edificação com os painéis de azulejo de Athos Bulcão 

(1983), que revestem por completo as fachadas cegas.

 A colaboração entre arquiteto e artista plástica 

adentra os anos 1990 e estende-se até meados dos anos 

2000. Esculturas, murais, painéis e vitrais integram obras 

5 NIEMEYER, Oscar. Carta para Marianne. 1991. In: BRAGA, Tactiana 
(coord.). Marianne Peretti: a ousadia da invenção. Recife: B52 
Desenvolvimento Cultural; São Paulo: Edições Sesc São Paulo, 2015, 
p. 11.

Foto: Gonzalo Viramonte, 2016. 
Disponível em: <https://divisare.
com/projects/308179-oscar-
niemeyer-gonzalo-viramonte-
palacio-do-jaburu-1977>.

Figura 03: Vitral para a Capela 
do Jaburu, visto pela fachada. 
Alguns dos vitrais de Peretti para 
projetos de Niemeyer, quando 
inseridos diretamente a aberturas 
e rasgos nas fachadas, atuam 
também na composição destes 
planos externos, a exemplo da 
parede-vitral da Capela do Jaburu, 
que pode ser vista pela reentrância 
côncava da obra arquitetônica.

Figura 04: Pássaro (1983), Salão 
Verde, Congresso Nacional, 
Brasília. A escultura de ferro 
fundido laqueado aparece 
posicionada próximo ao painel-
vitral Araguaia (1977). O Pássaro 
compartilha o Salão Verde com o 
painel de azulejos Ventania (1971), 
ao fundo, de Athos Bulcão.
Foto: Gonzalo Viramonte, 2016. 
Disponível em: <https://divisare.
com/projects/308515-oscar-nie-
meyer-gonzalo-viramonte-palacio-
do-congresso-nacional-1960>.
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como o Memorial da América Latina (1987) e o Teatro 

Municipal de Araras (1990), no Estado de São Paulo, o 

Superior Tribunal de Justiça (1989) e a Capela da Câmara 

dos Deputados (1994), no Distrito Federal, e o Memorial 

Teotônio Vilela (1984), em Alagoas, a última contribuição 

de Marianne Peretti a um projeto do arquiteto, em 2005.6

 Recentemente, um panorama mais amplo da vida 

e da carreira da artista foi trazido a público. O projeto 

Documento Marianne Peretti, segundo seus organizadores, 

visa registrar e dar maior visibilidade à contribuição de Peretti 

para a arte moderna brasileira.7 Junto a artigos científicos 

sobre a participação de Peretti na arquitetura moderna 

nacional, oportunizam e alicerçam o desenvolvimento de 

mais estudos sobre a extensa e contínua parceria entre 

a artista e Oscar Niemeyer. Estas publicações compõem 

parte fundamental da bibliografia desta dissertação. Deste 

modo, a fim de ampliar a compreensão desta colaboração 

e complementar os estudos já publicados, este trabalho 

propõe uma análise aprofundada, através da seleção de 

três projetos de Niemeyer em que a obra de Marianne 

Peretti está integrada, investigando com olhar crítico a 

complexa relação entre arquitetura e arte.

6 As datas se referem ao ano de projeto das edificações, de 
acordo com as informações no portal da Fundação Oscar Niemeyer. 
FUNDAÇÃO Oscar Niemeyer: Rio de Janeiro, 2020. Disponível em: 
<http://www.niemeyer.org.br/>. Acesso em: 8 jun. 2020.
7 BRAGA, Tactiana (coord.). Marianne Peretti: a ousadia da invenção. 
Recife: B52 Desenvolvimento Cultural; São Paulo: Edições Sesc São 
Paulo, 2015. 349 p.

Figura 09: Recepção dos artistas 
no Palácio da Alvorada, Brasília, 
década de 1980. Da esquerda para 
a direita: Marianne Peretti, Athos 
Bulcão, Alfredo Ceschiatti, Oscar 
Niemeyer, José Sarney e Burle Max 
recepcionados pelo ex-presidente, 
em almoço no Palácio da Alvorada 
em homenagem aos artistas que 
participaram da construção de 
Brasília. (na página anterior)
Fonte: Secretaria de Turismo do DF / 
SETUR. Disponível em: <http://www.
turismo.df.gov.br/marianne-peretti-
a-mentora-dos-vitrais-de-brasilia/>.

Figura 10: Marianne Peretti. A 
artista com um desenho em mãos.
Fonte: Arquivo Público do Distrito 
Federal - ArPDF. Disponível em: 
<http://www.arquivopublico.df.gov.
br/artistas-plasticos/>.

Estado da arte
 Ainda que parte da produção da Peretti integre obras 

consagradas de Niemeyer, e tais projetos arquitetônicos 

tenham sido objeto de estudo em trabalhos acadêmicos, 

artigos, livros, periódicos, filmes e documentários, 

investigações mais aprofundadas sobre esta parceria 

mantiveram-se pouco discutidas por décadas. 

 As publicações com menção à obra de Peretti 

relacionada aos projetos de Niemeyer iniciam-se a partir 

do final dos anos 1970, logo após a execução do primeiro 

trabalho para o arquiteto no Jaburu. As primeiras citações 

são encontradas em alguns periódicos da época, como na 

revista especializada Módulo, fundada por Oscar Niemeyer. 

Integram, em geral, artigos que revisam o cenário das 

artes plásticas no período, de forma mais abrangente, ou 

aparecem como crédito autoral artístico nas introduções 

de novos projetos apresentados por Niemeyer.

 A primeira referência ao trabalho de Marianne 

Peretti na Módulo dá-se no artigo de Quirino Campofiorito, 

As artes plásticas na Arquitetura Moderna Brasileira, 

publicado na edição 44, de dezembro de 1976.8 No texto, 

Campofiorito realiza um registro da inclusão das artes 

plásticas na arquitetura moderna brasileira, e recorre, como 

cita, “apenas às fontes essenciais, ou seja, às realizações 

que identifiquem um roteiro indispensável ao nível da 

informação” a que se propõe.9 A retrospectiva inicia com o 

projeto do Ministério de Educação e Saúde, no qual ressalta 

a produção de Cândido Portinari, Jacques Lipchitz, Bruno 

Giorgi e Celso Antônio. Prossegue o artigo destacando os 

trabalhos de Portinari no Pavilhão Brasileiro na Exposição 

Internacional de Nova York, em 1939, e no Conjunto da 

Pampulha, no qual sublinha os jardins de Burle Marx e a obra 

de Paulo Werneck, direcionando-o ao apontamento dos 

projetos do Banco da Boavista, igualmente de Niemeyer, e 

do Edifício Seguradoras, dos irmãos Roberto. Campofiorito 

descreve sinteticamente os trabalhos de Portinari no 

Colégio Cataguases e no Conjunto Pedregulho, de Affonso 

8     CAMPOFIORITO, Quirino. As artes plásticas na arquitetura moderna 
brasileira. Módulo, Rio de Janeiro, ed. 44, p. 54-61, dez/jan. 1976.
9     Ibid., p. 55.

Figura 07 e 08: Fachada para 
a sede do Superior Tribunal 
de Justiça (1989), Floresta 
Imaginária (1994). Um dos últimos 
trabalhos de Peretti para obras 
de Niemeyer foi a concepção da 
fachada do Superior Tribunal de 
Justiça, em Brasília, junto ao grande 
painel-vitral escultórico para o 
interior do salão. Floresta Imaginária 
é a releitura da artista das 
ordens clássicas arquitetônicas, 
comumente encontradas nas 
fachadas dos tribunais. As colunas 
sinuosas não compõem apenas 
o mural decorativo, mas são 
elementos estruturais próprios que 
atuam na sustentação do grande 
vão. Para interior do plenário, a 
artista criou o gigantesco painel-
vitral A Mão de Deus, com a figura 
de um olho, em azul, sobre o 
enorme palmo, em ferro em branco. 
A obra corresponde à janela 
circular na fachada principal da 
edificação.
Figura 07: Gustavo Lima, 2014 / 
Superior Tribunal de Justiça. 
Figura 08: Lucas Pricken, 2019 
/ Superior Tribunal de Justiça. 
Disponíveis em: <https://www.
flickr.com/photos/stjnoticias/
albums/72157647854558468>.
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Reidy, passando por outros monumentos e projetos no Rio 

de Janeiro e na Bahia, como o Teatro Castro Alves, com 

mosaico de Emiliano Di Cavalcanti.  

 Ao aproximar-se do cenário de Brasília, que garante 

“constituir o núcleo vital” do artigo, o autor descreve os 

acontecimentos dos passados quinze anos desde a 

inauguração da Capital. Em especial, as relações entre 

arquitetura, urbanismo e artes plásticas. São analisadas as 

principais obras de arte de Brasília, destacando o conjunto 

na Praça dos Três Poderes e no Palácio do Itamaraty.10

 O retrospecto culmina no então recente projeto do 

Palácio da Residência do Vice-Presidente da República 

(Palácio do Jaburu), o qual Campofiorito afirma ser “outro 

exemplo de interrelação [sic] plástica da natureza (do 

cerrado ao lago), a expressão de uma forma arquitetônica 

cada vez mais simples e depurada [...] e a participação de 

artistas plásticos”11. No trecho, ele compara a presença de 

dois artistas de “temperamentos tão diferentes entre si”, 

e que, no entanto, “parecem tão bem aproveitados”12. A 

referência é a Athos Bulcão, autor do painel do auditório do 

Palácio e do mural da varanda, e a Marianne Peretti. Sobre 

a artista e sua obra, Campofiorito destaca: “Marianne 

Peretti com elementos livres de vidro – cuja transparência 

sensível apenas acentua a extravasão [sic] do espaço 

interno – em sedutora solução plástica”13. Inclui ainda, 

como parte de uma série de imagens de Marcel Gautherot 

das principais obras mencionadas no texto, a fotografia 

do Painel do Palácio do Jaburu (1976). Naquela, pode-se 

observar a iluminação zenital do pátio interno e do painel-

vitral, além da expansão visual, mencionada pelo crítico, 

possibilitada pelo painel em vidro transparente entre pátio 

e salão principal.14

 Ainda nas publicações da revista Módulo, a edição 

10 Ibid., p. 56.
11 Ibid., p. 60.
12 Ibid., p. 60
13 Ibid., loc. cit.
14 GAUTHEROT, Marcel. In: CAMPOFIORITO, Quirino. As artes 
plásticas na arquitetura moderna brasileira. Módulo, Rio de Janeiro, 
ed. 44, p. 50, dez/jan. 1976.

54, de julho de 1979, traz uma breve menção ao nome de 

Peretti, cuja escultura em bronze integra o acervo da então 

recém-inaugurada galeria AMNiemeyer Interiores, de Anna 

Maria Niemeyer. Além de obras de arte, a galeria da filha 

de Niemeyer apresenta o mobiliário autoral desenvolvido 

em parceria com o pai.15 Para o crítico de arte Flávio de 

Aquino, o grupo de artistas participantes da exibição 

mostra-se como “uma seleção eclética, fundamentada 

no bom gosto, no renome e na atualidade dos autores, 

e não em determinada corrente ou estilo”16. Ao lado de 

Peretti, participam nomes como Tomie Othake e Pietrina 

Checcacci.

 O exemplar da edição 67, de 1981, traz na capa a 

fotografia da obra concluída do Memorial JK (1980), em 

Brasília, e dedica texto ao projeto. A página inicial do artigo 

apresenta a ficha de participações na obra, de autoria 

de Oscar Niemeyer. Execução da escultura de Juscelino 

Kubitschek por Honório Peçanha, painéis em mármore 

por Athos Bulcão e vitral sobre a câmara mortuária por 

Marianne Peretti, além dos responsáveis pela execução 

e engenharia da obra. O memorial descritivo do projeto, 

apresentado em texto de próprio punho por Niemeyer, 

ressalta, além da simplicidade e monumentalidade da 

edificação, o vitral e o efeito de luz interno alcançado:

Enriquecido pelos espelhos d’água, o Memorial 
JK é, extremamente, simples e monumental. Nele, 
o que conta plasticamente é a linha horizontal 
da construção que o suporte da escultura 
deliberadamente contraria, fazendo sua figura 
ser vista de longe, a dominar a cidade por ele 
construída. E esse pedestal também faz conjunto 
com a cúpula protetora do vitral interno, tem ainda 
como objetivo proteger e realçar a escultura, que de 
outra forma se perderia no imenso céu de Brasília. 
O contraste de luz adotado no interior do memorial 
cria para os visitantes um ambiente inesperado de 

15 Anna Maria Niemeyer atuou ao lado do pai em projetos de interiores 
e desenho de mobiliário. Desenvolveram juntos peças importantes do 
mobiliário moderno nacional, como a Poltrona Alta (1971), a Marquesa 
(1974) e a Cadeira de Balanço Rio (1977/1978).
16 Entrevista de Flávio de Aquino. In: AMNiemeyer Interiores. Módulo, 
Rio de Janeiro, ed. 54, p. 54, jul. 1979.

Figura 11: Capa da Revista 
Módulo, edição 44, de 1978. 
Fundada por Oscar Niemeyer, 
a Revista Módulo operou entre 
1955 e 1986, trazendo pautas 
relacionadas à arquitetura, ao 
urbanismo e às artes plásticas. 
Durante o funcionamento da 
publicação, Niemeyer levou seus 
projetos a público em diversas 
edições. A produção e participação 
de Marianne Peretti em suas 
obras foram divulgadas em cinco 
exemplares, entre 1976 e 1986. 
Fonte: Módulo, ed. 44, 1976/1977, 
capa. Biblioteca Nacional Digital.
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sombra, respeito e recolhimento.17

 A publicação inclui na sequência a fotografia da 

câmara mortuária de Juscelino Kubitschek, onde o vitral A 
Alma de JK (1981), de Peretti, aparece flutuando sobre a 

urna funerária do ex-presidente.18

 Na edição 78, de 1983, Niemeyer, ao lado de José 

Carlos Sussekind, apresenta o projeto para A Passarela do 
Samba, com colaboração de Marianne Peretti no mural em 

baixo-relevo do Museu do Samba.19 Em croqui na página 

inicial, o volume do museu aparece posicionado em primeiro 

plano da perspectiva, seguido pelo Arco da Apoteose e 

então, pela seção de arquibancadas. O risco da fachada 

pública do Museu do Samba é representado por segmentos 

de linhas curvas sequenciais, em clara referência ao mural 

Samba (1984), cuja autoria, de Peretti, é revelada na ficha 

técnica do projeto.20 O artigo prossegue com o memorial 

descritivo da estrutura e do partido arquitetônico adotados. 

Na página seguinte, a planta baixa do museu é apresentada 

e, em detalhe, são ilustrados o baixo-relevo de Peretti e 

os azulejos de Athos Bulcão para as empenas laterais. O 

mural da artista plástica aparece em toda a sua extensão e 

em detalhe ampliado. As fotografias da maquete revelam o 

mural de linhas sinuosas repetidas que se entrelaçam até 

formarem figuras femininas estilizadas. Todavia, a obra de 

Peretti não está mencionada no texto.

 Somente na edição 89/90, comemorativa dos vinte 

e seis anos de Brasília, de 1986, no artigo de Mario Barata, 

Integração das artes plásticas nos espaços de Brasília, o 

trabalho de Marianne Peretti recebe, enfim, maior destaque 

no periódico.21 Barata destaca a contínua cooperação 

de artistas em Brasília, desde sua construção, e dedica 

dois parágrafos do texto à análise dos painéis de vidro 

17 NIEMEYER, Oscar. Memorial JK. Módulo, Rio de Janeiro, ed. 67, 
p. 22, 1981.
18 Ibid., p. 23.
19 NIEMEYER, Oscar; SUSSEKIND, José Carlos. A Passarela do 
Samba. Módulo, Rio de Janeiro, ed. 78, p.18-22, dez. 1983.
20 Ibid., p.18.
21 BARATA, Mario. Integração das artes plásticas nos espaços de 
Brasília. Módulo, Rio de Janeiro, ed. 89/90, p. 92-97, jan.-abr. 1986.

de Peretti, instalados no Congresso Nacional ao fim dos 

anos 1970. Relembra a intenção de Niemeyer na utilização 

destes elementos desde a fase inicial de projeto: 

Além dos vitrais, devem ser realçados painéis de 
separação ambiental feitos de vidro decorado com 
sobriedade por Marianne Peretti. Esses elementos 
transparentes (um painel importante está no mesmo 
salão de estar da Câmara e outro no Salão Nobre 
do Senado, este só com elementos em branco) são 
integrados à arquitetura, como se pode depreender 
inclusive da própria intenção do arquiteto, exposta 
no texto que Niemeyer publicou em novembro de 
1977, no álbum de fotos CD, publicação oficial 
da Câmara, em que escreve: ‘Internamente, o 
projeto procura os grandes espaços livres que 
devem caracterizar um palácio, para isso utilizando 
elementos transparentes que evitem transformá-lo 
em pequenas áreas’.22

 Barata analisa a descrição de Niemeyer e conclui 

que os painéis de Peretti se enquadram, portanto, na 

função arquitetônica proposta originalmente pelo arquiteto, 

mesmo quando aqueles adquirem características 

escultóricas próprias das obras de arte, “criados com 

formas inscritas ou aplicadas na sua superfície”23. Em 

continuação, o autor apresenta uma breve biografia da 

artista e sua atuação como escultora, pintora e vitralista. 

Destaca os vitrais de Peretti como “formas de emaranhado 

linear curvilíneo, às vezes com meandros labirínticos, 

nos quais a luz passa e enriquece a vibração da obra”24. 

Prossegue com referências ao vitral do Memorial JK, em 

que ressalta a intensidade simbólica das cores adotadas 

pela artista e a beleza do desenho livre. Comenta, ainda, 

o então projeto para o vitral do Panteão da Pátria, obra de 

Niemeyer a ser construída junto à Praça dos Três Poderes, 

no qual, para o crítico, Peretti opta por “linhas diferentes, 

mais sóbrias e com pouco colorido”25. Frisa, além do vitral, 

a presença de escultura da artista no mesmo conjunto. Ao 

fim do artigo, após a retrospectiva das principais obras 

22 BARATA, Mario. Integração das artes plásticas nos espaços de 
Brasília. Módulo, Rio de Janeiro, ed. 89/90, p. 92-95, jan.-abr. 1986.
23 Ibid., p. 95.
24 Ibid., p. 95.
25 Ibid., p. 95.

Figura 14 e 15: Apresentação do 
projeto do Panteão na Revista 
Módulo. O vitral para o Panteão, 
com 340 metros quadrados, é o 
segundo maior trabalho em vidro 
que Peretti realizou para Niemeyer, 
menor apenas que os vitrais para 
a Catedral, com mais de dois 
mil metros quadrados. A artista 
relembra que Niemeyer mostrou-
lhe o projeto da fachada e ela 
imediatamente desenhou o primeiro 
croqui. A obra inclui a escultura 
de um pássaro para a fachada, 
instalada sobre uma pequena 
marquise em balanço. Segundo 
Peretti, “era um momento político 
delicado. Então fiz a escultura do 
pássaro da liberdade na parte 
externa, compondo com a frente do 
vitral”.
Fonte: Módulo, ed. 89/90, p. 128-
129, jan.-abr. 1986. Biblioteca 
Nacional Digital.
Referência: BRAGA, 2015, p. 51.

Figura 12 e 13: Apresentação do 
projeto A Passarela do Samba na 
Revista Módulo. O mural Samba 
é o primeiro trabalho de Peretti 
para Niemeyer inteiramente em 
concreto. Nos anos 1960, a artista 
já havia desenvolvido murais em 
concreto, em alto e baixo relevos, 
para arquitetos modernos da região 
Nordeste do país. A segunda 
obra, de 1994, é a fachada para 
o Superior Tribunal de Justiça, em 
Brasília.
Fonte: Módulo, ed. 78, p. 18, p. 
22., dez. 1983. Biblioteca Nacional 
Digital.
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Niemeyer registra: 

Vale conhecer os últimos trabalhos de Marianne 
Peretti no Senado Federal e na Câmara dos 
Deputados e sentir como são inventivos, como se 
afastam de tudo que antes foi feito em relação ao 
vitral e aos novos materiais. Neles, não é somente 
a cor que predomina, nem o desenho livre e 
espontâneo que todos admiramos mas, também, o 
poder de criação dessa artista excepcional, com 
seus planos superpostos e os espaços vazios, 
transparentes, que tão bem integram seus painéis 
nos interiores e na própria paisagem. Tudo isso 
representa, ao meu ver, a contribuição desejada 
a autêntica do artista – sua marca pessoal – na 
evolução das artes plásticas.32

 O crítico de arte Ferreira Gullar elogia os trabalhos 

de Peretti integrados às obras arquitetônicas, afirmando 

que os vitrais da artista valorizam os espaços, aumentando 

a expressão e a beleza dos conjuntos como “um dos 

mais legítimos exemplos de integração da linguagem 

plástica moderna na arquitetura”33. Para a crítica Sheila 

Leirner, as obras de Peretti exibem um “figurativismo 

transposto, com algo de abstracionismo”, onde a artista 

demonstra preocupação sobretudo com o ambiente no 

32 NIEMEYER, Oscar. In: MARIANNE Peretti: A revolução dos 
vitrais. Manchete, Rio de Janeiro, ano 27, ed. 1359, p. 86-87, 6 maio.  
1978. Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.
aspx?bib=004120&pasta=ano%20197&pesq=&pagfis=176110>. 
Acesso em: 28 jul. 2021.
33 GULLAR, Ferreira. Ibid., p.86.

de arte em Brasília, Barata conclui: “Completa-se assim, 

sobretudo ao derredor do grande arquiteto, um ciclo de 

utilização da escultura e do vitral, no primeiro triênio de 

Brasília [...]”26.

 Adiante, na mesma edição, Niemeyer apresenta 

o projeto para o Panteão.27 Ao descrever o risco, revela 

que o grande salão será “enriquecido por uma pintura 

mural de 27 x 4 e um vitral de +- 22 x15”28. A integração 

do vitral e da escultura de Peretti é mostrada também nos 

croquis das fachadas. A silhueta de um pássaro aparece 

sobre a pequena plataforma que se projeta da fachada 

do vitral, sobre a legenda “vitral e pássaro, +-15 x 22, 

Marianne Peretti”. Na página seguinte, o croqui interno 

em perspectiva do salão revela a dimensão monumental 

do pano vitral em comparação direta à escala humana, e 

novamente a legenda, “vitral, Marianne Peretti”29.

 Vale mencionar a repercussão dos trabalhos de 

Niemeyer e Peretti na Revista Manchete30, sobretudo na 

primeira reportagem dedicada à artista, em maio de 1978, 

intitulada Marianne Peretti: A revolução nos vitrais.31 A 

publicação menciona suas realizações como ilustradora, 

desenhista, pintora, escultora, vitralista e painelista. A 

reportagem traz declarações de Peretti, de Niemeyer e da 

crítica brasileira. A conexão da obra vítrea da artista com 

a arquitetura moderna de Brasília é destacada através de 

fotografias dos então recentes painéis para o Congresso 

Nacional e de apreciações críticas. O depoimento de 

26 Ibid., p. 96.
27 NIEMEYER, Oscar. Panteão. Módulo, Rio de Janeiro, ed. 89/90, p. 
126-129, jan.-abr. 1986.
28 Ibid., p. 127.
29 Ibid., p. 128-129.
30 Menções e reportagens sobre os projetos de Niemeyer e as obras 
de Peretti aparecem em diversas edições da revista ao longo das 
décadas de 1980 e 1990, citando trabalhos para o Memorial JK (ed. 
1535, 1981, p. 6-11), o Centro Cultural de Le Havre e o Teatro Nacional 
(ed.1623, 1983, p.11), o Panteão da Pátria (ed.1828, 1987, p.42-43 e 
ed. 1875, 1988, p.92), o Memorial da América Latina (ed. 1928, 1989, 
p.105) e o Superior Tribunal de Justiça (ed. 2255, 1995, p.78-81).
31 MARIANNE Peretti: A revolução dos vitrais. Manchete, Rio de Janeiro, 
ano 27, ed. 1359, p. 84-87, 6 maio 1978. Disponível em: <http://memoria.
bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=004120&pasta=ano%20
197&pesq=&pagfis=176110>. Acesso em: 28 jul. 2021.

Figura 18: Reportagem dedicada 
a Marianne Peretti na revista 
Manchete, de 1979. A reportagem 
de quatro páginas aborda os, então 
recentes, trabalhos realizados para 
Oscar Niemeyer, no projeto de 
ampliação do Congresso Nacional, 
com painéis-vitrais. O texto, 
todavia, não se detém somente 
às realizações da artista ao lado 
do arquiteto, mas traz a trajetória 
de Peretti desde os trabalhos 
na França até as parcerias com 
arquitetos modernos da região 
Nordeste do país. Diversos 
críticos brasileiros registram suas 
considerações sobre a obra da 
franco-brasileira. O texto finaliza 
apontando que MariannePeretti era 
uma das maiores artistas daquela 
época.
Fonte: Manchete, ed. 1359, p. 
84-85, 1978. Biblioteca Nacional 
Digital.

Figura 16: Croquis de Oscar 
Niemeyer para o projeto do 
Memorial JK, publicados na 
revista Manchete, edição 1424, 
de 1979. O croqui da Câmara 
Mortuária de JK indica, no risco 
e no texto autoral do arquiteto, a 
integração do vitral de Peretti e do 
painel circular de Athos Bulcão. 
A versão do projeto, revelada 
na revista, ainda apresenta o 
primeiro pedestal que Niemeyer 
desenhou para receber a estátua 
do ex-presidente, modificado na 
segunda versão construída. Na 
revista Módulo, ed. 67, de 1981, a 
apreseentação do projeto foi feita 
através de fotografias da obra 
concluída, sem a inclusão do croqui 
de Niemeyer com o vitral de Peretti.
Fonte: Manchete, ed. 1424, p. 26, 
1979. Biblioteca Nacional Digital.

Figura 17: Matéria da revista 
Manchete sobre a exposição 
individual de Peretti no MASP, 
de 1985. Na matéria, Flávio de 
Aquino discorre sobre o conjunto 
da obra de Peretti ao momento de 
sua exposição no Museu de Arte 
de São Paulo, em 1985. Aquino 
afirma que o baixo-relevo para o 
Museu do Samba, no Sambódromo, 
traz o ritmo brasileiro impresso 
na fachada. O crítico ressalta a 
presença marcante dos pássaros e 
do movimento de voo nas obras da 
artista como figuração persistente 
da liberdade criativa de Peretti.
Fonte: Manchete, ed. 1756, p. 116, 
1985. Biblioteca Nacional Digital.
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qual as obras são inseridas.34 Ainda, Peretti assinala sua 

admiração por nomes da vanguarda internacional, como 

Picasso e Matisse, “o maior de todos”, segundo a artista; 

no cenário nacional, cita Di Cavalcanti, “o pintor brasileiro 

por excelência, mais até do que Cândido Portinari, embora 

este fosse talvez mais cuidadoso. Mas ninguém transmitiu 

o Brasil como Di Cavalcanti”35. A reportagem afirma que na 

década de 1970 o vitral estava sendo redimensionado por 

Peretti, especialmente com as novas peças para Brasília, “a 

ponto de situá-la entre os maiores artistas da atualidade”36.

 A intervenção de Peretti nos vitrais da Catedral 

Metropolitana de Brasília, finalizada em 1989, desperta 

uma discussão ampliada sobre esta obra em específico. 

Muitos trabalhos acadêmicos, artigos e publicações, ao 

analisarem o projeto da Catedral em suas diferentes etapas 

de construção, citam a substituição dos vidros originais 

pelos vitrais de Peretti. Em O vidro na linguagem de Oscar 
Niemeyer, de 2006, Rosirene Mayer e Benamy Turkienicz 

analisam as diferentes abordagens da transparência nas 

obras de Niemeyer.37 Dentre elas, “considerando o vidro 

como um meio para gerar a percepção de contraste”38. 

Através da “modelagem da luz natural”, os autores apontam 

que os vitrais nos projetos do Panteão e do Memorial JK, 

sendo eles as únicas fontes de luz natural nas obras, “criam 

uma atmosfera plenamente identificada com os objetivos 

34 LEIRNER, Sheila. In: MARIANNE Peretti: A revolução dos vi-
trais. Manchete, Rio de Janeiro, ano 27, ed. 1359, p. 87, maio 1978. 
Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bi-
b=004120&pasta=ano%20197&pesq=&pagfis=176110>. Acesso em: 
28 jul. 2021
35 PERETTI, Marianne. Ibid., p. 87.
36 MARIANNE   Peretti: A revolução dos vitrais. Manchete, Rio de 
Janeiro, ano 27, ed. 1359, p. 87, maio 1978. Disponível em: <http://me-
moria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=004120&pasta=ano%20
197&pesq=&pagfis=176110>. Acesso em: 28 jul. 2021
37 MAYER, Rosirene; TURKIENICZ, Benamy. O vidro na linguagem de 
Oscar Niemeyer. In: I Seminário Docomomo Sul. A segunda idade do 
vidro: transparência e sombra na arquitetura moderna do Cone Sul 
americano, 2006, Porto Alegre. Anais: I Seminário Docomomo Sul. 
A segunda idade do vidro: transparência e sombra na arquitetura 
moderna do Cone Sul americano. Porto Alegre : PROPAR-UFRGS, 
2006. v. 1. 25 p. Disponível :<http://www.simmlab.ufrgs.br/publicacoes/
Mayer_Turkienicz_completo.pdf>. Acesso em 24 mar. 2020. 
38 Ibid., p. 11.

destes edifícios”, onde a inclusão dos trabalhos de Peretti 

realiza “a inter-relação arte arquitetura” tão comum à 

obra do arquiteto.39 Sobre a Catedral, Mayer e Turkienicz 

ressaltam o efeito do contraste alcançado entre o breu da 

galeria de acesso e a luminosidade da nave, assegurado 

pelos vitrais de Peretti. 

 Em 2009, Sônia Marques e Guilah Naslavsky 

publicam no 8º Seminário DOCOMOMO Brasil, no Rio de 

Janeiro, o artigo O vitral na síntese da arquitetura moderna, 

destacando o trabalho de Peretti na arte do vitral.40 O artigo 

começa com a reflexão sobre a ausência de citação ao 

vitral no debate sobre a síntese e a integração das artes, 

demonstrando a falta de menção, inclusive, nos trabalhos 

de importantes críticos da arquitetura moderna brasileira, 

como Bruand (1971), Segawa (1998) e Cavalcanti (2001).41 

As autoras especulam sobre uma possibilidade que 

justifique esta ausência:

Ao fato de que o vitral tenha continuado, na mente 
da maioria, tanto dos profissionais e dos estudiosos 
da arquitetura moderna, associado essencialmente 
ao decorativismo neomedieval, aos revivals 
oitocentistas, aos ensinamentos de Belas Artes e 
ao Art Nouveau.42

 O artigo percorre um panorama sobre o debate 

da síntese das artes, mencionando manifestos históricos 

do cenário nacional e internacional, como os de Giedion, 

Sert e Léger, os da Conferência de Veneza, em 1952, e 

do Congresso Internacional de Críticos de Arte, de 1959. 

Traz ainda a posição de Lucio Costa quanto à integração 
das artes, em O arquiteto e a sociedade contemporânea, 

de 1952. As autoras prosseguem apontando, novamente, 

39 Ibid., p. 14.
40 MARQUES, Sônia; NASLAVSKY, Guilah. O vitral na síntese 
da arquitetura moderna. In: 8º. Seminário DOCOMOMO, 2009, 
Rio de Janeiro. Brasil: Cidade Moderna e Contemporânea: 
Síntese e Paradoxo das Artes, 2009. 13 p. Disponível em: 
<ht tps : / /scho lar.goog le .com.br /c i ta t ions?v iew_op=v iew_
c i t a t i o n & h l = p t - B R & u s e r = n a c P T R 8 A A A A J & c i t a t i o n _ f o r _
view=nacPTR8AAAAJ:qjMakFHDy7sC>. Acesso em: 24 mar. 2020.
41 Ibid. 
42 Ibid., p. 2.
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a ausência do vitral nas discussões sobre figuração 

e abstração da década de 1950, nas quais “o vitral, 

que poderia muito bem ser entendido como um painel, 

permaneceu no esquecimento dos estudos e das práticas 

da cultura modernista” da época.43

 Fundamentado o contexto geral, Marques e 

Naslavsky situam a arte do vitral na historiografia da 

arquitetura brasileira, introduzindo precedentes ao 

trabalho de Marianne Peretti em Pernambuco, como o 

do artista Heinrich Moser, nos anos 1930. A partir deste 

ponto, apresentam uma breve biografia da artista, com 

depoimentos autobiográficos. Sobre a relação do trabalho 

de Peretti com a obra de Niemeyer, e de outros arquitetos, 

são levantadas duas hipóteses. A primeira, da obra como 

integração, onde “seus vitrais são colocados em janelas 

segundo a moda wrightiana, mas diferentemente do que 

ocorria na obra de Wright, indicam ser obra de um artista 

diverso do arquiteto”; a segunda, como síntese, onde “a 

fusão entre vitral e consciência construtiva é de tal amplitude 

que, paradoxalmente, nos faz pensar numa síntese”44. A 

partir da segunda hipótese, é estabelecida uma análise 

sobre os vitrais da Catedral de Brasília, em que, para as 

autoras, mesmo sabendo-se que a criação dos vitrais se 

deu a posteriori, “arte e arquitetura se fusionam como 

se ambas tivessem sido pensadas por uma única mente 

juntas ao longo do processo projetual”45.

 O artigo registra que a colaboração de Peretti 

com Niemeyer e demais arquitetos “é de fundamental 

importância para compreender a presença do vitral no 

segundo modernismo e sua relação com a concepção 

espacial em outros termos talvez que ultrapassem a 

datada discussão sobre síntese ou integração”46. Marques 

e Naslavsky destacam ainda que estas questões estão 

correlacionadas à grandeza e à qualidade dos trabalhos, 

resultando em colaborações excepcionais.

43 Ibid., p. 7.
44 Ibid., p. 9-10.
45 Ibid., p. 10.
46 Ibid., p, 11.

 Em 2010, Frederico de Holanda publica o livro 

inaugural de sua editora, FRBH Edições. Em Oscar 
Niemeyer: de vidro e concreto, Holanda analisa a relação 

entre o espaço interno e o espaço externo através do 

vidro nas obras do arquiteto carioca.47 O capítulo Atributos 
da pele discorre sobre as “transições interior/exterior, 

mediante os atributos da pele dos edifícios”, citando as 

obras de Niemeyer em Brasília como os melhores exemplos 

desta relação.48 Ao analisar a Catedral de Brasília, Holanda 

ressalta que a monumentalidade da obra é reforçada pela 

experiência sensorial promovida pela transição entre o 

espaço aberto iluminado e o breu da rampa de acesso, 

seguido pela intensa luminosidade interna da nave 

circular.49 Segundo o autor, a Catedral “radicaliza São 

Francisco”, cuja luminosidade é controlada pelos brises da 

fachada, e “evoca a Saint-Chapelle de Paris”, em alusão 

aos célebres vitrais góticos da igreja medieval francesa.50 

 Entretanto, ao contrapor a igreja francesa à Catedral 

de Brasília, Holanda afirma que os vitrais daquela são 

“unidades independentes contidas entre as colunas, não 

interferem na verticalidade dos elementos dominantes 

de suporte”, enquanto nesta, os desenhos dos vitrais 

“contradizem as linhas de força ascendentes das pétalas 

estruturais, pelas ondas sinuosas, a ultrapassarem os 

limites de cada vão”51. Justapõe fotografias da Catedral 

antes e depois da instalação dos vitrais, afirmando uma 

perda significativa na espacialidade da nave com a 

intervenção. Holanda conclui sua observação quanto às 

intervenções na Catedral, realizadas em 1987, a pedido 

de Niemeyer, lamentando as modificações na obra original 

construída. Em nota de rodapé, dá crédito a Marianne 

Peretti pela autoria dos vitrais e pelas pinturas dos 

elementos estruturais de concreto em branco.52 

47 HOLANDA, Frederico de. Oscar Niemeyer: de vidro e concreto. 1ª. 
ed. Brasília: FRBH Edições, 2010. 
48 Ibid., p. 79.
49 Ibid., p. 87-89.
50 Ibid., p. 91.
51 Ibid., p. 91.
52 Ibid., p. 149.

Figura 19: Capa do livro Oscar 
Niemeyer: de vidro e concreto, de 
Frederico de Holanda, 2010. 
Fonte: HOLANDA, 2010, capa.

Figura 20: Figura comparativa 
da nave da Catedral, antes e 
depois dos vitrais de Peretti, 
publicada no livro de Holanda, de 
2010. Percebe-se na comparação 
realizada por Holanda, que a 
fotografia tirada da Catedral, com 
os vitrais de Peretti, antecede a 
conclusão do restauro, coordenado 
pelo IPHAN e supervisionado 
pela artista, iniciado em julho 
de 2009. Durante a reforma e a 
retirada dos vitrais, em entrevista 
ao Correio Braziliense, o professor 
da UnB afirmou sua crítica sobre 
a composição da obra vítrea de 
Peretti: “não são os vitrais em si 
que interferem negativamente na 
obra. São os desenhos que não 
combinam com as linhas das 
colunas” (2009, on-line).
Fonte: HOLANDA, 2010, p. 97. 
Referência: HOLANDA, 2009. 
Disponível em: <https://www.
correiobraziliense.com.br/app/
noticia/cidades/2009/10/01/interna_
cidadesdf,145531/reforma-faz-
catedral-voltar-no-tempo.shtml>.
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Figura 22: Cartazes das 
exposições Marianne Peretti -  60 
anos de arte, em Recife, 2013, e 
A arte monumental de Marianne 
Peretti, em Brasília, 2016.
Fonte: Página do Facebook - A Arte 
Monumental de Marianne Peretti, 
2016. Disponível em: <https://www.
facebook.com/aartemonumentalde
marianneperetti/>.

Figura 21: Capa do livro Marianne 
Peretti -  A ousadia da Invenção, 
de Tactiana Braga (coord.), 2015.
Fonte: BRAGA, 2015, capa.

 Ainda em 2010, o projeto Documento Marianne 
Peretti, segundo seus organizadores, surge para reparar 

a ausência de livros e citações sobre a obra da artista, 

idealizado a fim de registrar seu legado por meio de livro, 

documentário e exposição.53 O livro Marianne Peretti – A 
Ousadia da Invenção, em edição bilíngue, português-

francês, com desenvolvimento e organização geral de 

Tactiana Braga, lançado em 2015, é a primeira publicação 

exclusivamente dedicada à artista.54 A nota de abertura traz 

carta inédita de Niemeyer, datada de 1991, escrita para 

integrar um livro não concretizado, quando se pretendia 

a realização de uma primeira publicação sobre a obra já 

consolidada da artista. Niemeyer fala sobre o vínculo afetivo 

com a amiga e sobre lembranças antigas de viagens que 

realizaram juntos à França. Garante não elogiar Marianne 

somente devido à amizade, mas, ao contrário, “fazê-lo 

com a maior veemência, como o faria para outra pessoa 

de igual categoria”55. O arquiteto relembra do quanto se 

emocionava “vê-la durante meses debruçada a desenhar 

os vitrais da Catedral de Brasília”, e de como esta obra, por 

si só, era merecedora daquela publicação: 

Um trabalho que diria corresponder aos velhos 
tempos do Renascimento, quando apoiados 
pelos príncipes daquela época os pintores e 
escultores executavam obras extraordinárias. Não 
acredito que mesmo naqueles velhos tempos um 
vitral de tal vulto tenha sido realizado. E isso sem 
falar na criatividade de seus vitrais, nos espaços 
transparentes que inventa, se, do outro lado, alguma 
coisa de interessante neles deve ser inserida. E o 
desenho magnífico, livre, solto, coberto de coragem 
e fantasia. Os vitrais da Catedral – sozinhos – 
mereciam este livro – tão belos e importantes são 
como um obra de arte.56

53 BRAGA, Tactiana (coord.). Marianne Peretti: a ousadia da 
invenção. Recife: B52 Desenvolvimento Cultural; São Paulo: Edições 
Sesc São Paulo, 2015. p. 6-9.
54 BRAGA, Tactiana (coord.). Marianne Peretti: a ousadia da 
invenção. Recife: B52 Desenvolvimento Cultural; São Paulo: Edições 
Sesc São Paulo, 2015. 
55 NIEMEYER, Oscar. Carta para Marianne, 1991. In: BRAGA, 
Tactiana (coord.). Marianne Peretti: a ousadia da invenção. Recife: 
B52 Desenvolvimento Cultural; São Paulo: Edições Sesc São Paulo, 
2015. p. 10.
56 Ibid,. p. 10-11.

 O livro traz uma seleção de artigos sobre diferentes 

pontos de vista de Jacob Klintowitz, Joaquim Falcão, 

Luciana Santos, Véronique David, Yves Lo-Pinto Serra 

e Sônia Marques, que apresenta uma segunda versão 

do artigo já comentado. Os autores constroem análises 

sobre o processo de criação, as técnicas empregadas, as 

relações entre arte e arquitetura, as distintas produções 

das artes e a contribuição de seu trabalho, em especial 

à obra de Niemeyer. Um vasto material iconográfico 

apresenta fotografias de vitrais, esculturas, painéis, murais 

e mobiliários, além de croquis, projetos e desenhos 

originais, cobrindo a carreira de Peretti desde suas primeiras 

produções na França até seus trabalhos contemporâneos. 

O livro conta, ainda, com depoimentos de Peretti sobre 

cada obra abordada, revelando a visão da artista sobre 

seus trabalhos e sobre a duradoura relação com Niemeyer.

 Integrando o Documento Marianne Peretti, foram 

realizadas as exposições Marianne Peretti – 60 anos de 
arte e A arte monumental de Marianne Peretti, que vieram 

a público em 2013 e 2016, respectivamente. A primeira, 

apresentada na Caixa Cultural Recife, e a segunda, no 

Museu Nacional da República, em Brasília. Na Capital 

Federal, a mostra contou com obras, fotografias de acervo, 

croquis, projetos e projeções digitais dos vitrais, além 

dos desenhos originais, em escala real, para a Catedral 

de Brasília. Em 2018, a estreia do documentário Uma 
mulher e uma cidade, de André Farkatt, Camerino Neto e 

Tactiana Braga, completava a terceira parte do projeto57. 

A produção audiovisual acompanha a visita de Peretti a 

suas obras em Brasília, do primeiro trabalho no Palácio do 

Jaburu (1977) à última produção para a Capital, na Capela 

da Câmara dos Deputados, em 1995, no Anexo IV do 

complexo. Em depoimento, Véronique David, que integra 

57 UMA MULHER e uma cidade. Direção: André Farkatt, Camerino 
Neto, Tactiana Braga. Produção: TV Câmara, FUNDARPE, B52 
Desenvolvimento Cultural. Fotografia de Beto Martins, Diogo Ramos, 
Tiago Cardoso, Cícero Bezerra, Flavio Estevam. Brasil/França: [s. n.], 
2018. (14:01min) On-line. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/
tv/542593-documentario-uma-mulher-e-uma-cidade/>. Acesso em: 8 
jun. 2020.
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também o corpo de autores do livro, reflete sobre a artista: 

“seu olhar de artista permitiu renovar totalmente a visão 

de vitrais, integrando-os de modo harmonioso à arquitetura 

excepcional de Niemeyer”, completa afirmando que 

Peretti desenvolveu um estilo próprio, uma marca pessoal, 

reconhecida internacionalmente como “vitrais Peretti”58.

 Em 2017, Sônia Marques, em coautoria com Wylnna 

Vidal, publica outro artigo sobre a obra da artista em 

Nômades e sedentários: uma reflexão sobre a conservação 
dos vitrais de Marianne Peretti, no 1º Simpósio Científico 

ICOMOS Brasil, em Belo Horizonte.59 O artigo traz a 

reflexão sobre o reúso de edificações para abrigar novas 

atividades como forma de preservação do patrimônio 

arquitetônico, e coloca em pauta que a eventual retirada de 

elementos decorativos poderia ampliar as possibilidades 

de reocupação, garantindo, igualmente, a preservação 

das peças artísticas. As autoras se utilizam dos conceitos 

de Arte Total e Muralnomad - atribuído por Le Corbusier 

ao analisar tapeçarias de parede - para dividir a obra de 

Peretti em “nômades”, quando “sua relativa autonomia 

face ao lugar que habitam resultaria em migração 

aceitável”, e “sedentárias”, em que a remoção da obra de 

arte comprometeria o conjunto da obra arquitetônica.60 

 As autoras analisam o mural de concreto projetado 

por Peretti em parceria com Bernardo Dimenstein para a 

fachada do Edifício José Simeão Leal, em 1971, projeto 

do arquiteto Adauto Ferreira, na Paraíba. Sugerem que o 

58 Transcrição nossa do documentário Uma mulher e uma cidade. 
MA MULHER e uma cidade. Direção: André Farkatt, Camerino 
Neto, Tactiana Braga. Produção: TV Câmara, FUNDARPE, B52 
Desenvolvimento Cultural. Fotografia de Beto Martins, Diogo Ramos, 
Tiago Cardoso, Cícero Bezerra, Flavio Estevam. Brasil/França: [s. n.], 
2018. (14:01min) On-line. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/
tv/542593-documentario-uma-mulher-e-uma-cidade/>. Acesso em: 8 
jun. 2020.
59 MARQUES, Sônia; VIDAL, Wylnna. Nômades e sedentários: uma 
reflexão sobre a conservação dos vitrais de Marianne Peretti. In: Anais 
do Simpósio Científico, 2017 - ICOMOS BRASIL. Belo Horizonte, Instituto 
Metodista Izabela Hendrix, 2018. 12 p. Disponível em: <https://www.
even3.com.br/anais/eventosicomos/60125-nomades-e-sedentarios--
uma-reflexao-sobre-a-conservacao-dos-vitrais-de-marianne-peretti/>. 
Acesso em: 25 mar. 2020.
60 Ibid.

mural faz parte do conceito de Arte Total e “uma eventual 

remoção do painel [...] comprometeria a integridade do 

edifício”. Quanto ao painel-vitral de Delépine, de 1972, em 

Paris, ressaltam que “o diálogo entre painel e local não 

parece de natureza simbiótica, mas antes de um mural 

nômade, facilmente transportável alhures”61. Contudo, 

alertam que a possível retirada do painel comprometeria o 

interesse do espaço.

 Marques e Vidal apontam o Painel do Palácio do 
Jaburu (1976) e os vitrais da Catedral de Brasília (1989) 

como exemplos da relação sedentária das artes em 

relação ao espaço, onde, no primeiro, “o diálogo entre o 

painel e a espacialidade é íntimo de forma que parecem 

ter sidos criados juntos, ‘feitos um para o outro’”; e, no 

segundo, “como se ambas tivessem sido pensadas por 

uma única mente juntas ao longo do processo projetual. 

E o feito é tanto mais surpreendente neste caso, quando 

sabemos que os vitrais foram colocados a posteriori”62.

 As pesquisadoras indicam que as opiniões sobre 

a inclusão das artes na arquitetura, entretanto, não 

são unânimes, e diversos outros autores questionam a 

participação das artes, inclusive em obras de Le Corbusier 

e Charlotte Perriand. Por fim, concluem que as obras de 

Peretti ora apresentam-se como “sedentárias”, ora como 

“nômades”. Se, por um lado, as obras da franco-brasileira 

levantam questionamento sobre certa incongruência com 

a obra arquitetônica, é “porque a intervenção de Peretti 

é superior ao projeto arquitetônico”; enquanto, por outro, 

“quando há convergência, como na sua colaboração 

com Niemeyer, a harmonia e integração são perfeitas”63. 

Finalizam, contrariando a opinião da artista, afirmando 

que a remoção de determinadas peças de seus locais 

originais pode evitar a perda ou a destruição das obras 

tendo em vista as possíveis intervenções nas edificações 

que integram64.

61 Ibid., p. 9.
62 Ibid., p. 10.
63 Ibid., p. 11.
64 Ibid. 

Figura 25: Marianne Peretti em 
visita às obras no Palácio do 
Jaburu durante a gravação do 
documentário, 2014. A artista 
junto à parede-vitral que concebeu 
para a Capela do Palácio do 
Jaburu, em 1979. Percebe-se pela 
proximidade de Peretti à obra a 
escala monumental da figura do 
pássaro e do próprio plano côncavo 
escutórico.
Foto: Anderson Riedel, 2014. 
Disponível em: https://
www.flickr.com/photos/
micheltemer/14262000611/in/
album-72157644825633372/.

Figura 23: Cena de abertura do 
documentário Uma mulher e uma 
cidade, de 2018.
Fonte: Printscreen do documentário. 
Disponível em: <https://www.
camara.leg.br/tv/542593-
documentario-uma-mulher-e-uma-
cidade/>.

Figura 24: Marianne Peretti 
durante a gravação do 
documentário, ao fundo, 
Araguaia (1977), no Salão 
Verde do Congresso Nacional.
Encomendado por Niemeyer para 
o Congresso no fim dos anos 
1970, para a ampliação da sede 
do legislativo, o painel-vitral, de 
2,35 de altura por 13 metros de 
comprimento, com estrutura de 
ferrado laqueado, foi instalado entre 
os pilares do Salão Verde, que 
comunica o plenário da Câmara ao 
do Senado. O nome da obra remete 
ao Rio Araguaia, que corre do 
Centro-oeste do país em direção à 
região Norte. 
Foto: Saulo Cruz, 2014. Disponível 
em: http://verbo.com.br/site/galeria-
de-fotos-marianne-peretti/mariane-
peretti-foto-saulo-cruz/.
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Justificativa

 Como visto nesta revisão do estado da arte da 

colaboração Niemeyer-Peretti, os recentes Documento 
Marianne Peretti e artigos de importantes pesquisadores, 

estudiosos e historiadores possibilitaram uma retrospectiva 

da obra e um reposicionamento do trabalho da artista na 

historiografia da arquitetura e da arte moderna brasileira. 

Contudo, embora a qualidade e relevância destes trabalhos, 

há espaço para uma investigação mais aprofundada das 

relações estabelecidas, tanto do vitral quanto do mural 

e da escultura de Peretti integrados à obra de Niemeyer, 

ainda pouco estudados. 

 Na busca por complementar os estudos e ampliar 

o conhecimento sobre a produção de Peretti na obra 

de Niemeyer, esta dissertação propõe-se a analisar a 

contribuição à arquitetura e à arte brasileira desta longa 

parceria, almejada por críticos e pesquisadores. A nota 

de abertura dos editores da única publicação, até os dias 

atuais, inteiramente dedicada à obra de Peretti, Marianne 
Peretti – A Ousadia da Invenção, questiona: 

Como explicar a ausência de livros e de citação 
dessa obra nos livros de História da Arte Brasileira? 
Peretti transgrediu as regras do convencional. 
Interferiu na nova arquitetura, reinventou a leveza 
do vitral e o inseriu em território consagrado ao 
concreto armado.65

 Embora a produção de Peretti esteja presente 

em diversos estados brasileiros e em países do exterior, 

como na França e na Itália, frequentemente associada a 

importantes nomes da arquitetura moderna brasileira, 

em especial ao de Oscar Niemeyer, nos quais suas 

intervenções e obras integram mais de vinte e cinco 

65 BRAGA, Tactiana (coord.). Marianne Peretti: a ousadia da 
invenção. Recife: B52 Desenvolvimento Cultural; São Paulo: Edições 
Sesc São Paulo, 2015. p. 9.

projetos, a discussão e revisão de seu trabalho ainda 

são pouco difundidas e debatidas em artigos, livros, 

publicações e trabalhos acadêmicos. Para a pesquisadora 

francesa Véronique David, uma possível associação às 

obras monumentais do arquiteto carioca pode ter deixado 

o nome de Marianne Peretti em menor destaque, visto que 

“esse desconhecimento é, paradoxalmente, relacionado à 

sua intervenção em obras excepcionais de arquitetura, a 

maioria assinada por Oscar Niemeyer”66.

 Luciana Santos, engenheira e política engajada 

com questões culturais e patrimoniais do Brasil, em 

artigo no livro referido, ressalta a relevância da obra de 

Peretti na formação do patrimônio cultural tombado da 

Capital Federal. Para Santos, é necessário resgatar e 

dar visibilidade à participação histórica da artista que 

“consolidou a presença feminina na construção do nosso 

patrimônio”67. 

 Em 1999, em depoimento para o documentário 

Vitrais, de Cecília Araújo, Niemeyer já preconizava o 

reconhecimento pleno da artista, por sua dedicação e 

trabalho na Catedral e demais obras em Brasília:

Um dos trabalhos mais importantes feitos em 
Brasília foram os vitrais da Marianne na Catedral. 
Uma técnica demorada, assim, preciosa, difícil 
de conseguir. E ela fez aqueles vitrais enormes 
da Catedral com o maior talento, não é? Foi um 
trabalho que eu acompanhei surpreso, deitada 
no chão com aquelas cordas, que às vezes eram 
desenhos do tamanho de um campo de basquete. 
Você vai na Catedral, ela compreendeu o problema, 
é bonito. Tem uns espaços vazios para você ver 
o céu, ver através do espaço, de modo que eu 
acho que o trabalho dela em Brasília deveria ser 
mais conhecido, mais festejado, porque é muito 

66 DAVID, Véronique. E o vidro se fez poesia. In: BRAGA, Tactiana 
(coord.). Marianne Peretti: a ousadia da invenção. Recife: B52 
Desenvolvimento Cultural; São Paulo: Edições Sesc São Paulo, 2015, 
p.99.
67 SANTOS, Luciana. Implícita declaração de amor à vida. In: BRAGA, 
Tactiana (coord.). Marianne Peretti: a ousadia da invenção. Recife: 
B52 Desenvolvimento Cultural; São Paulo: Edições Sesc São Paulo, 
2015, p.13.
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importante.68

Como verificado no Estado da Arte, e confirmado 

por Marques e Naslavsky, a própria crítica brasileira, 

moderna e contemporânea absteve-se de incluir as 

obras monumentais de Peretti em suas análises. Pode-se 

acrescentar à revisão das autoras, que apontam a lacuna 

de citação a Peretti nas obras de Yves Bruand (1981), Hugo 

Segawa (1998) e Lauro Cavalcanti (2001), a compilação 

de organização de Aracy A. Amaral dos textos críticos de 

Mário Pedrosa, em Dos Murais de Portinari aos Espaços 
de Brasília, de 1981. Nada consta sobre as primeiras 

realizações de Peretti ao lado de Niemeyer em Brasília nas 

importantes contribuições de Pedrosa à arte e à arquitetura 

moderna brasileira presentes nos textos conjugados da 

publicação.69

 Inicialmente, a fim de se estabelecer um contexto 

geral e situar a participação das artes plásticas na obra de 

Niemeyer, serão apresentados três projetos consagrados 

do arquiteto, realizados décadas antes da participação 

de Peretti em suas obras. Os projetos para o Ministério 
de Educação e Saúde Pública, de 1936, para o Conjunto 
da Pampulha, na década de 1940 e para a primeira fase 

de Brasília, realizados até a inauguração da nova Capital 

em 1960, reconhecidos internacionalmente, revelam a 

constante participação de artistas plásticos na consolidação 

das obras de Niemeyer ao longo de sua extensa carreira. 

Este primeiro capítulo revisa como o tema da inclusão das 

artes plásticas na arquitetura foi abordado pelo arquiteto 

em trabalhos antecedentes e basilares, estabelecendo um 

contexto prévio que subsidia a análise da obra de Peretti 

integrada a partir dos anos 1970.

 Em um segundo momento, com o propósito de 

68 Transcrição nossa do depoimento de Oscar Niemeyer em: VITRAIS. 
Direção: Cecília Araújo. Produção: Cecília Araújo, Lua Silveira, Maria 
Odete Parente. Roteiro: Cecília Araújo, Cláudio Assis. Fotografia de 
Jane Malaquias. Recife: [s. n.], 1999 (18:37min). On-line. Disponível 
em: https://www.youtube.com/watch?v=VDhYPlK1ihM. Acesso em: 8 
jun. 2020.
69  PEDROSA, Mário. Dos Murais de Portinari aos Espaços de 
Brasília. 1ª. ed. São Paulo: Editora Perspectiva S.A., 1981. 

introduzir um panorama ampliado da vida e da obra da 

artista plástica, será apresentado sua trajetória pessoal e 

profissional. Da infância na intensa vida cultural de Paris 

à formação acadêmica em Artes Decorativas, passando 

pelos primeiros trabalhos realizados junto a arquitetos 

modernos, brasileiros e estrangeiros, apontando seu 

método de trabalho e culminando, então, no encontro com 

o arquiteto carioca, em 1971. Este prólogo biográfico faz-

se necessário pela ainda reduzida visibilidade da história 

e da obra da artista, tanto pela população em geral quanto 

pelo público especializado. 

 Ao longo de trinta anos, Niemeyer e Peretti 

trabalharam juntos em cerca de vinte e cinco projetos. Entre 

1981 e 1989, a parceria resultou em mais de dez trabalhos 

realizados no Brasil e no exterior. Na terceira parte deste 

trabalho, a pesquisa propõe-se a analisar três projetos 

específicos de Niemeyer, distantes entre si em mais de 

uma década. Neles, Peretti abordou técnicas artísticas 

distintas para cada projeto, produzindo e intervindo nestas 

obras com vitral, escultura e mural.

 Ainda que não previstos no projeto de 1958, os 

vitrais para a Catedral Metropolitana Nossa Senhora 
Aparecida, em Brasília, tornaram-se seguramente a obra 

mais notória da parceria Niemeyer-Peretti. Realizada entre 

1986 e 1989, a pedido do arquiteto, a obra de Peretti 

preencheu os dezesseis intercolúnios com mais de dois 

mil metros quadrados em vitrais. Desenhados à mão em 

escala real dentro de um ginásio em Brasília, os vidros 

foram confeccionados no Rio Grande do Sul e levados ao 

Distrito Federal para instalação na malha metálica original 

sob a cobertura de vidro da Catedral. Para Marques e 

Naslavsky, a integração dos vitrais, ocorrida três décadas 

à frente do projeto original, espanta pela síntese alcançada 

com a arquitetura, como se tivessem sido concebidos 

em fase de projeto pela mesma mente, e resultaram em 
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relocados para a face sul voltada à Rue Voltaire. Para a 

Fundação que realizou o trabalho de recuperação da obra 

e trabalha pela conservação do patrimônio artístico da 

França, Pássaros confirma o “diálogo frutífero entre a arte 

e a arquitetura de Marianne Peretti e Oscar Niemeyer”, em 

um projeto único do arquiteto na terra natal da artista.72

 Em 1984, sob o Arco da Apoteose, no Rio de 

Janeiro, Peretti desenvolveu o primeiro - de apenas dois 

- trabalhos em concreto para Niemeyer. O mural em baixo-

relevo Samba foi executado no canteiro de obras durante a 

construção do Museu do Samba, atual Museu do Carnaval, 

no complexo A Passarela do Samba (Sambódromo). Em 

sincronia com o uso e o programa, Samba anuncia na 

fachada pública junto à Rua Frei Caneca a temática prevista 

para o museu. As curvas sinuosas do desenho, comuns à 

obra da artista e do arquiteto, formam figuras estilizadas 

dançantes. Niemeyer atribuiu à obra de Peretti, junto aos 

mosaicos de azulejo de Athos Bulcão e ao grande Arco, o 

72 L’OEUVRE. In: FONDATION La Sauvegard de L‘Art Français 
(França). Le Havre, Place Oscar Niemeyer, Passaros. Sculpture. França, 
2018. On-line. Disponível em: <https://www.sauvegardeartfrancais.
fr/projets/passaros/>. Acesso em: 20 jul. 2020. Tradução nossa: 
Restaurés et réinstallés, Les Oiseaux permettrainet de rendre son âme 
à un lieu unique en Europe qui montre le dialogue fructueux entre art 
et achitecture de Marianne Peretti et Oscar Niemeyer durant plus de 
25 années.

Figura 27: Centro Cultural de Le 
Havre e a escultura Pássaros 
(1982), Le Havre, França, 1983. 
Ao início da década passada, o 
Centro Cultural de Le Havre passou 
por processo de revitalização 
e readequação de elementos 
arquitetônicos para fins de 
acessibilidade e restauração. O 
ocaso do conjunto, seriamente 
desgastado pelo tempo e pela 
falta de uso, levou a modificações 
importantes na obra original de 
Niemeyer, como a alteração do 
giro e da declividade da rampa 
helicoidal, a relocação da escultura 
Pássaros, de Peretti, substituição 
do piso de peças aquadradas e o 
acréscimo de acessos por rampas 
e escadarias.
Foto: Michel Moch, 1983. Fundação 
Oscar Niemeyer. Disponível em: 
<http://www.niemeyer.org.br/obra/
pro157>.

“uma nova interpretação desse elemento na arquitetura”70. 

É justamente este novo diálogo promovido pelos vitrais 

da Catedral que Joaquim Falcão destaca como “ousado 

e libertário”, que se utiliza da luz ao invés da sombra, 

tradicionalmente encontrada nas catedrais góticas, para 

alcançar o efeito desejado: “trata-se de uma catedral feita 

não para as sombras dos réquiens. Mas para a luz dos 

magnificats”71.

 Para o Centro Cultural de Le Havre, projeto de 

Niemeyer na França, de 1972, Peretti abordou um tema 

recorrente de sua produção, concebendo a escultura 
Pássaros (1982) em resina poliéster. As duas aves 

brancas, empoleiradas sobre pedestais de concreto, 

foram originalmente instaladas ao nível do passeio junto à 

rampa helicoidal que dá acesso à praça no nível inferior, 

posicionadas em direção de voo ao Le Volcan. Com a recente 

revitalização do conjunto, os pássaros foram restaurados e 

70 MARQUES, Sônia; NASLAVSKY, Guilah. O vitral na síntese 
da arquitetura moderna. In: 8º. Seminário DOCOMOMO, 2009, 
Rio de Janeiro. Brasil: Cidade Moderna e Contemporânea: 
Síntese e Paradoxo das Artes, 2009. p. 11. Disponível em: 
<ht tps : / /scho lar.goog le .com.br /c i ta t ions?v iew_op=v iew_
c i t a t i o n & h l = p t - B R & u s e r = n a c P T R 8 A A A A J & c i t a t i o n _ f o r _
view=nacPTR8AAAAJ:qjMakFHDy7sC>. Acesso em: 24 mar. 2020.
71 FALCÃO, Joaquim. Por que Patrimônio Cultural?. In: BRAGA, 
Tactiana (coord.). Marianne Peretti: a ousadia da invenção. Recife: 
B52 Desenvolvimento Cultural; São Paulo: Edições Sesc São Paulo, 
2015, p. 33.

Figura 26: Vitrais da Catedral 
Metropolitana Nossa Senhora 
Aparecida (1986-1989). A fotografia 
de Douglas Fischer exibe os vitrais 
da Catedral após o restauro da 
obra, finalizado em 2012. Os vidros 
coloridos originais, dos anos 1980, 
foram guardados e substituídos 
por peças confeccionadas na 
Alemanha. A supervisão de Peretti 
durante o processo de restauro 
garantiu a preservação das cores 
e das transparências escolhidas 
originalmente pela artista. O desafio 
da obra de recuperação foi obter 
peças vítreas que dilatassem de 
forma uniforme, evitando, assim, 
a deterioração do vitral, como 
ocorrido anteriormente, quando o 
processo artesanal de tingimento 
das peças alterava o coeficiente 
de dilatação de cada unidade, 
acarretando em rachaduras, trincos 
e rompimentos. À exceção do 
núcleo da figura do ovo, em tons 
de ocre e amarelo, pintados a ouro, 
todas as peças originais foram 
substituídas. Durante o recente 
restauro da Catedral, os montantes 
estruturais hiperbólicos foram 
novamente pintados em branco, 
cuja sugestão inicial da pintura do 
esqueleto de concreto aparente foi 
da artista.
Foto: Douglas Fischer
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Objetivos

caráter monumental e humano desejado para o projeto do 

complexo cultural.73

 O objetivo geral desta pesquisa é reconhecer e 

ampliar a visibilidade da obra da artista plástica Marianne 

Peretti na arquitetura de Oscar Niemeyer, e melhor 

compreender as inter-relações entre obras de arte e obras 

arquitetônicas resultantes desta parceria. Assim como 

contribuir com a documentação e estudos existentes que 

registram o legado destas colaborações na arquitetura 

moderna brasileira.

 Através da análise da relação da obra de arte 

com o objeto arquitetônico, busca-se verificar as 

soluções técnicas, de composição e de materialidade 

adotadas, compreender o processo de concepção, seus 

simbolismos e significados, e averiguar as condições, 

gerais e particulares, de integração de cada conjunto. 

A fim de ampliar o campo de investigação crítica sobre 

a colaboração Niemeyer-Peretti, o objetivo específico 

deste trabalho é estabelecer uma relação interpretativa 

entre as obras de arte e os conjuntos arquitetônicos nos 

73  NIEMEYER, Oscar. A Passarela do Samba. Módulo, Rio de Janeiro, 
ed. 78, p.18-22, dez. 1983.

Figura 28: Mural Samba (1984) 
na fachada do Museu do Samba, 
no complexo do Sambódromo. 
Inaugurado em 02 de dezembro 
de 1987, o Museu do Carnaval 
(originalmente denominado Museu 
do Samba) teve suas atividades 
interrompidas com menos de uma 
década de funcionamento, ficando 
desocupado por quase vinte anos. 
Parte significativa do conjunto da 
Passarela do Samba, projeto de 
1983, a edificação entrou para o 
programa de restauro do IPHAN/
RJ, como meio de recuperar não 
somente o objeto arquitetônico 
como suas atividades originais, 
com reabertura prevista para 
2018. A fotografia da fachada de 
acesso ao Museu, de 2018, exibe 
a situação do painel de Peretti e a 
precária manutenção do conjunto.
Foto: Alexandre Cassiano / Agência 
O Globo, 2018. Disponível em: 
<https://blogs.oglobo.globo.com/
repinique/post/museu-do-carnaval-
deve-ser-reaberto-no-dia-nacional-
do-samba.html>.

quais estão integradas através da análise dos projetos 

da Catedral de Brasília, do Centro Cultural de Le Havre e 

da Passarela do Samba. Para tal, examinar os contextos 

históricos e culturais, as características espaciais, formais, 

geométricas e plásticas de cada projeto e verificar os 

critérios e os meios de integração das obras artísticas, 

como modo de avaliar a contribuição da arte de Peretti no 

resultado final das obras de Niemeyer.

 Os estudos de caso incluem descrições dos 

conjuntos, aportes teóricos e analíticos, depoimentos 

pessoais do arquiteto e da artista sobre os trabalhos 

e material iconográfico dos projetos arquitetônicos e 

artísticos, como croquis de estudo, projeto arquitetônico, 

desenhos e fotografias, atuais e da época das realizações.

 O contato inicial com o tema desta dissertação deu-

se através de revisão bibliográfica de fontes secundárias, 

como periódicos de época, artigos científicos, livros 

e documentários audiovisuais. Destaca-se aqui a já 

comentada publicação do único livro sobre a obra da 

artista plástica até o presente momento, Marianne Peretti – 
A Ousadia da Invenção, de organização de Tactiana Braga. 

Este livro compõe parte fundamental da bibliografia de base 

para o desenvolvimento desta pesquisa:  registra a obra e 

a biografia de Peretti e inclui os principais artigos analíticos 

e interpretativos publicados sobre suas participações nas 

obras de Niemeyer. 

 Para a seção de revisão da integração das artes 

plásticas nos projetos de Niemeyer que antecederam as 

colaborações de Peretti, foi realizada consulta a fontes 

secundárias através de artigos, dissertações de mestrado 

e teses doutorais, além de livros e periódicos de época que 

abordam o tema. Os materiais consultados para a revisão 

são, em sua maioria, oriundos do acervo da Biblioteca 

da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, do acervo digitalizado da Hemeroteca 

Método
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Figura 30: Marianne Peretti, 
2015. A artista examinando uma 
de suas pequenas esculturas em 
sua residência-ateliê, na cidade 
de Olinda, Pernambuco. Peretti 
mudou-se para Olinda ainda nos 
anos 1980, onde reside e trabalha 
até os dias atuais.
Foto: Breno Laprovítera e Jarbas 
Jr. Disponível em: <http://verbo.
com.br/site/galeria-de-fotos-
marianne-peretti/marianne-peretti-
divulgacao/>.

Figura 29: Marianne Peretti 
durante visita ao Superior 
Tribunal de Justiça, junto à obra 
A Mão de Deus (1994).
Foto: Saulo Cruz, 2011. Disponível 
em: <https://www.flickr.com/photos/
stjnoticias/6045755229/>.

Digital Brasileira da Fundação Biblioteca Nacional74, do 

repositório digital LUME UFRGS75, do acervo digitalizado 

do Arquivo Público do Distrito Federal76, do portal digital 

Vitruvius e da revista eletrônica Arquitextos77 e de acervo 

pessoal. 

 Na segunda parte da pesquisa, para a apresentação 

da trajetória pessoal e profissional de Peretti, foram 

consultados os materiais que compõe o já mencionado 

Documento Marianne Peretti, que inclui depoimentos 

pessoais e textos da artista, registrados em livro e 

documentário. Ainda, foram consultados os artigos de Sônia 

Marques, Guilah Naslavsky e Wylanna Vidal, publicados nos 

eventos DOCOMOMO (2009)  e  ICOMOS (2017), que trazem 

abordagens analíticas das obras da artista, considerações 

sobre os trabalhos e apresentam as colaborações do início 

da carreira de Peretti, além de episódios biográficos. Foi 

realizada pesquisa investigativa iconográfica a fim de se 

confirmar a realização de obras creditadas à autoria de 

Peretti em outras fontes, estabelecendo-se uma linha do 

tempo de obras concretizadas.

 Para compor a terceira e última seção desta 

dissertação, através da linha cronológica dos trabalhos 

realizados pela parceria firmada entre Niemeyer e Peretti, 

foram identificados e escolhidos três exemplares a serem 

analisados. A linha demonstra uma intensa colaboração 

entre arquiteto e artista durante a década de 1980, 

quando onze trabalhos foram consolidados. A partir do 

recorte temporal nesta década, destacam-se três projetos 

específicos para estudos de caso. A fim de demonstrar as 

diferentes técnicas artísticas desenvolvidas por Peretti, e 

verificar as distintas relações alcançadas pela integração 

das obras de arte às obras arquitetônicas de Niemeyer, 

foram escolhidos o projeto para a Catedral Metropolitana 

74 A plataforma digital da Hemeroteca Digital pode ser consultada 
em: <https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/>.
75 O repositório digital LUME UFRGS pode ser consultado em: 
<https://lume.ufrgs.br/>.
76 A plataforma digital do Arquivo Público do Distrito Federal por ser 
consultada em: <http://www.arpdf.df.gov.br/>. 
77 A plataforma digital Vitruvius pode ser consultada em: <https://
www.vitruvius.com.br/revistas>.

Nossa Senhora Aparecida, de 1958, e seus vitrais, 

concebidos e executados entre 1986 e 1989, o Centro 

Cultural de Le Havre, na região da Normandia, na França, 

de 1972, e a escultura Pássaros, de 1982, e ainda A 

Passarela do Samba, de 1983, e o mural Samba, de 1984. 

Com os três estudos de caso, fica estabelecido um eixo 

de simetria na pesquisa, entre o primeiro capítulo sobre 

a integração das artes na tríade de importantes projetos 

precedentes de Niemeyer e o terceiro capítulo, com três 

exemplares com colaboração de Peretti.

 Para as análises interpretativas, foi organizada uma 

seleção documental que conta com material iconográfico, 

com croquis, desenhos e projetos, realizados tanto 

por Niemeyer quanto por Peretti, além de fotografias e 

imagens. O material iconográfico referente aos projetos de 

Niemeyer foi consultado na plataforma digital da Fundação 

Oscar Niemeyer78 e no acervo digitalizado da Biblioteca 

Nacional79. O de Peretti provém, essencialmente, do livro 

publicado e de material fotográfico disponível em diferentes 

plataformas digitais. O contato com artigos, depoimentos 

e textos autorais do arquiteto foi possível através dos 

periódicos da época, especialmente através da revista 

Módulo80, e dos livros autobiográficos. Depoimentos 

pessoais e declarações de Peretti foram consultados em 

Marianne Peretti – A Ousadia da Invenção, no documentário 

Vitrais, de Cecília Araújo, e em entrevistas concedidas à 

imprensa brasileira.

78 A plataforma digital da Fundação Oscar Niemeyer pode ser 
consultada em: <https://niemeyer.org.br/>. 
79 A plataforma digital da Hemeroteca Digital pode ser consultada 
em: <https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/>.
80 Os exemplares da revista Módulo consultados para as análises 
dos estudos de caso foram a edição 11, de 1958, a edição 64, de 
1981, e as edições 74 e 78, de 1983.
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Figura 31: Cronologia da 
colaboração Niemeyer - Peretti.

Fonte: Autor, 2020.
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Figura 32: Oscar Niemeyer. Oscar 
Ribeiro de Almeida Niemeyer 
Soares Filho, nascido no Rio de 
Janeiro, em 1907, formou-se 
engenheiro arquiteto pela Escola 
Nacional de Belas Artes. Faleceu 
em 2012, aos 104 anos de idade. 
Em 1988, o júri do Prêmio Pritzker 
de Arquitetura concedeu a distinção 
ao arquiteto pelo conjunto da obra, 
ressaltando: “Há um momento na 
história de uma nação em que um 
indivíduo capta a essência dessa 
cultura e lhe dá forma. Às vezes 
é na música, pintura, escultura 
ou literatura. No Brasil, Oscar 
Niemeyer captou essa essência 
com sua arquitetura. Seus projetos 
de construção são a destilação de 
cores, luz e imagens sensuais de 
sua terra natal.
Embora associado principalmente 
a sua maior obra-prima, Brasília, a 
capital do Brasil, ele logo alcançou 
o reconhecimento de um de seus 
mentores, Le Corbusier, passando 
a colaborar com ele em uma 
das estruturas simbólicas mais 
importantes do mundo, a Sede das 
Nações Unidas. Reconhecido como 
um dos primeiros a abrir novos 
conceitos em arquitetura neste 
hemisfério, seus projetos são gestos 
artísticos com lógica e substância 
subjacentes. Sua busca por uma 
grande arquitetura ligada às raízes 
de sua terra natal resultou em 
novas formas plásticas e um lirismo 
nas edificações, não só no Brasil, 
mas no mundo todo” (THE HYATT 
FOUNDATION, 2021). Embora o 
inegável amplo reconhecimento 
mundial do conjunto da obra e 
dos trabalhos de Niemeyer, nem 
todos os projetos do mestre carioca 
são unanimidade na crítica de 
arquitetura contemporânea, em 
especial, projetos mais tardios da 
carreira do arquiteto.(na página 
anterior)
Foto: Acervo Madalena Schwartz, 
1981 / Instituto Moreira Salles. 
Disponível em: <https://
acervos.ims.com.br/portals/#/
detailpage/64089>.
Referência: The Hyatt Foundation, 
2021. Disponível em: <https://www.
pritzkerprize.com/laureates/1988-
niemeyer>.

A participação das 
artes plásticas

O problema da integração das artes plásticas 
com a arquitetura sempre me seduziu. Com que 
satisfação eu lembro o período da Renascença 
italiana, as pinturas fantásticas com que Leonardo 
da Vinci, Rafael e Michelangelo enriqueceram 
a arquitetura daquela época! Basta imaginar o 
desinteresse que teriam aqueles palácios e igrejas, 
se as artes plásticas neles não estivessem inseridas, 
para sentir a importância de manter esse princípio 
de integração tão necessário [...] Leio o texto e 
fico a sorrir constatando que fugi do assunto da 
integração das artes plásticas com a arquitetura. 
E lembro logo como nele influí. Recordo-me, 
muito moço, a correr com o proprietário, meu amigo 
Peixoto, a obra do colégio de Cataguazes, em 
Minas Gerais. Estávamos diante de uma extensa 
parede branca, e eu lhe sugeri: ‘Você devia botar 
nesta parede um mural de Portinari’. Surpreso, ele 
sorriu sem dizer nada, mas no dia seguinte me 
falou: ‘Oscar, vamos chamar o Portinari’. E lá fui 
eu, meses depois, com o grande pintor, a sacolejar 
pelas estradas de terra, os ouvidos tapados com 
algodão tal era a poeira que entrava pelo velho 
carro. O mural foi feito (grifo nosso).81

 Décadas antes da colaboração de Marianne 

Peretti em suas obras e projetos, Oscar Niemeyer já havia 

percorrido um longo caminho na arquitetura moderna 

brasileira. Embora tenha se mantido afastado do debate 

teórico sobre a síntese das artes, como relembrou aos 97 

anos de idade no artigo O encontro das artes, em 2005, o 

arquiteto atuou ativamente sobre a questão na arquitetura 

nacional, convocando, continuamente, desde seus 

primeiros trabalhos, artistas plásticos para colaborarem 

em suas obras. Como Niemeyer afirma no trecho citado 

anteriormente, referindo-se ao período do Renascimento 

italiano, o tema sobre a integração das artes com a 

arquitetura antecede o movimento moderno em si.82

 Segundo Cláudia Cabral, a síntese das artes remonta 

ao conceito de obra de arte total e ao Gesamtkunstwerk, 

terminologia adotada no século XIX pelo compositor alemão 

Richard Wagner “para referir-se à ópera, gênero artístico 

em que todas as artes envolvidas - música, literatura, teatro, 

81 NIEMEYER, Oscar. O encontro das artes. Folha de S. Paulo, São 
Paulo, 30 jan. 2005. Opinião, p. 44-47. Disponível em: <https://www1.
folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz3001200508.htm>. Acesso em: 4 ago. 
2020.
82  NIEMEYER, loc. cit. 
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Figura 33: Capa da publicação 
The Heart of the City: Towards 
the Humanisation of Urban Life, 
do VIII Congrès Internationaux 
d’Architecture Moderne, de 
1951. O tema sobre a síntese das 
artes foi argumento medular no 
VIII CIAM, em Hoddesdon, na 
Inglaterra, intitulado O Coração 
da cidade (The Heart of the 
City), em 1951. O congresso 
contou com a participação, 
dentre outros, de Le Corbusier e 
Serte e Giedion, que já haviam, 
em seus manifestos anteriores, 
destacado a colaboração das artes 
plásticas na busca por uma nova 
monumentalidade nas cidades. 
Foto: Portal Amazon.Disponível 
em: <https://images-na.ssl-
images-amazon.com/images/
I/91bggoxR0iL.jpg>.

Figura 34: Capa da coletânea 
de ensaios e manifestos da 
Conferência Internacional de 
Artistas em Veneza, publicado 
pela UNESCO, em 1954. Na 
conferência promovida pela 
UNESCO, em Veneza, um ano 
após o VIII CIAM na Inglaterra, 
em 1952, Lucio Costa e Le 
Corbusier defenderam em seus 
manifestos a integração das 
artes plásticas na arquitetura 
moderna. Em O arquiteto e a 
sociedade contemporânea (1952), 
Costa reforçava a necessidade 
indispensável do pintor e do 
escultor de participarem com suas 
obras de arte como parte integrante 
dos elementos de arquitetura, 
defendendo a atuação de diferentes 
profissionais das áreas artísticas 
junto ao arquiteto, aspirando a 
integração entre as artes. Como 
revela Fernanda Fernandes, 
Le Corbusier, em Canteiro de 
síntese das artes maiores (1952), 
relembrava a possibilidade poética 
da arte de evocar presenças e 
provocar de emoções, convocando 
os artistas a trabalharem com 
técnicas e materiais próprios do 
canteiro de obras.
Fonte: UNESCO Digital Library. 
Disponível em: https://unesdoc.
unesco.org/ark:/48223/pf000006685
8?posInSet=1&queryId=4626a476-
fa1d-4267-9d4e-670afad2d52f.
Referência: COSTA, 1954. 
FERNANDES, 2005.

canto, dança, artes plásticas - deveriam estar combinadas 

sob a direção de um único projeto reitor, para alcançar um 

efeito unificador”83. A concepção de Wagner foi utilizada 

para observar obras que alcançam uma unidade de 

expressão entre arte e arquitetura, a exemplo do Barroco.84 

Já no início do século XX e da vanguarda moderna, Luís 

Henrique Haas Luccas relembra que o conceito de obra 

de arte total foi também fundamento originário da escola 

alemã Bauhaus, que, “influenciada pelo expressionismo, 

postulava o alinhamento entre arquitetura, artes e ofícios 

através de afinidades de concepção”85.

 São conhecidos os episódios e os manifestos que 

durante o movimento moderno abordaram a participação 

das artes plásticas na arquitetura e no urbanismo como 

assunto central, em especial no período do pós-guerra, em 

congressos, eventos e debates internacionais. Contudo, 

anterior ao esforço de arquitetos e críticos motivadores de 

se estabelecer um diálogo comum sobre a participação 

das artes plásticas na arquitetura moderna como meio de 

recuperação dos centros urbanos europeus, devastados 

pelas guerras mundiais, no Brasil o tema já era abordado e 

reintroduzido precocemente.

 Desde meados dos anos 1930, no início de sua 

atividade profissional, Niemeyer foi um dos arquitetos 

brasileiros que adotou na prática a colaboração de artistas 

plásticos em sua arquitetura. Elaborou e envolveu-se em 

projetos em que a integração das artes não somente 

contribuiu na visibilidade da arquitetura moderna 

brasileira no cenário internacional, como chancelou 

uma característica marcante de sua obra, que viria a ser 

explorada, junto a Peretti, a partir dos anos 1970, por três 

83 CABRAL, Cláudia Piantá Costa. Arquitetura moderna e escultura 
figurativa: a representação naturalista no espaço moderno. Arquitextos, 
São Paulo, ano 10, n. 117.00, Vitruvius, fev. 2010. Disponível em: 
<https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/10.117/3376>. 
Acesso em: 17 jun. 2020.
84 CABRAL, loc. cit.
85 LUCCAS, Luís Henrique Haas. Da integração das artes ao desenho 
integral: interfaces da arquitetura no Brasil moderno. Arquitextos, São 
Paulo, ano 14, n. 160.02, Vitruvius, set. 2013. Disponível em: <https://
www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/14.160/4877>. Acesso 
em: 17 jun. 2020.

décadas.

 Dentre os inúmeros projetos em que o arquiteto 

integrou as artes plásticas à arquitetura, três mostram-

se indispensáveis para compreender como o próprio 

arquiteto refere-se, “influiu” sobre o tema em sua obra.86 

A participação na equipe liderada por Lucio Costa no 

projeto do Ministério de Educação e Saúde (1936), o 

projeto do Conjunto da Pampulha (1940) e as edificações 

para Brasília (1956), esta já ao fim da década de 1950 em 

meio às grandes discussões sobre a síntese e a integração 

das artes plásticas na arquitetura, além de serem marcos 

na cultura arquitetônica e artística modernas brasileira e 

mundial, possibilitam evidenciar não somente a trajetória 

profissional de Niemeyer, mas como a participação das 

artes plásticas colaborou na criação de arquiteturas 

excepcionais. Da experiência medular no Rio de Janeiro 

ao primeiro projeto solo de relevância internacional, ao 

ápice da prática, até então, sem precedentes, na cidade-

obra de arte.

86 NIEMEYER, Oscar. O encontro das artes. Folha de S. Paulo, São 
Paulo, 30 jan. 2005. Opinião, p. 44-47. Disponível em: <https://www1.
folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz3001200508.htm>. Acesso em: 4 ago. 
2020.
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Figura 35 e 36: Inauguração 
do Ministério de Educação e 
Saúde, 1945. O edifício do MESP 
começou a ser ocupado ainda 
em 1943, em fase de finalização, 
sendo oficialmente inaugurado 
oito anos após o início das obras, 
em outubro de 1945. Na figura 35, 
o ex-presidente Getúlio Vargas e 
o ex-ministro Gustavo Capanema 
sendo recepcionados na entrada 
do terraço-jardim do gabinete 
do ministro. Ao fundo, vê-se 
parte dos frisos do Ciclo da Vida 
Econômica do Brasil (1944), de 
Cândido Portinari. Na figura 36, 
Vargas, Capanema e convidados 
observando Moça Reclinada 
(1940), de Celso Antônio, no 
terraço-jardim.
Fonte: Acervo FGV CPDOC. 
Disponível em: <http://www.fgv.br/
cpdoc/acervo/arquivo>.

MESP

Figura 37: Perspectiva da 
primeira proposta para a sede 
do Ministério, de Lucio Costa e 
equipe. O partido em “U” ocupa 
perimetralmente três faces do sítio 
da Esplanada do Castelo, no centro 
do Rio de Janeiro. Já no primeiro 
partido, a silhueta da representação 
do Homem Brasileiro, de Celso 
Antônio, aparece posicionada 
no eixo central do conjunto, às 
margens do espelho d’água na 
praça central, em frente ao acesso 
principal. O partido é marcado por 
um corpo mais alto, longitudinal, 
erguido desde o térreo, e por dois 
volumes mais baixos, transversais 
ao corpo principal, sobre pilotis. 
Fonte: IPHAN / FGV CPDOC. 
Disponível em: <http://www.fgv.br/
cpdoc/acervo/arquivo>.

Figura 38: Graf Zepellin 
sobrevoando a baía de 
Guanabara, 1930. A primeira 
viagem do balão dirigível ao Brasil 
aconteceu em 1930. Le Corbusier 
fez a rota Paris-Rio e desembarcou 
na capital do país em 10 de julho 
de 1936. Escreveu, “Este Zepellin 
a bordo do qual escrevo neste 
minuto”, o manifesto A arquitetura 
e as Belas-Artes, durante a viagem 
ao Brasil. Permaneceu em terras 
brasileiras por trinta e cinco dias, 
retornando à capital francesa no 
transatlântico Lutetia, em 15 de 
agosto de 1936.
Fonte: Portal AH (on-line). 
Disponível em: <https://
aventurasnahistoria.uol.com.
br/noticias/reportagem/historia-
zepellin-no-brasil.phtml.
Referência: LE CORBUSIER, 1984, 
p. 56.

experiência medular
 (1936 - 1945)

Foi no período de Capanema que a questão da 
integração entre as artes voltou a crescer entre nós. 
Recordo-me da época em que os afrescos para o 
edifício sede do Ministério de Educação e Saúde 
foram elaborados, das visitas que com Capanema 
eu fazia para ver as pinturas em execução na 
casa de Portinari, no Cosme Velho. Dos amigos 
intelectuais do pintor que compareciam, desejosos 
de sugerir pequenos detalhes sobre os temas neles 
tratados.87

 Em 1936, Lucio Costa forma a equipe dos jovens 

arquitetos Carlos Leão, Affonso Reidy, Jorge Moreira, 

Ernani Vasconcelos e Oscar Niemeyer para projetar a sede 

do Ministério de Educação e Saúde Pública, para o sítio 

na Esplanada do Castelo, no centro do Rio de Janeiro. 

Gustavo Capanema, então ministro, havia realizado ano 

antes concurso público para o projeto. Desagradado 

pelas propostas, convidou Costa para liderar o projeto. 

Sob o período histórico de forte nacionalismo da Era 

Vargas, o projeto aspirava por um edifício novo, moderno e 

identificado com a cultura brasileira.

 O primeiro partido apresentado pela equipe exibe 

uma edificação simétrica em forma de “U”, configurada 

por um corpo principal mais alto, que emerge direto do 

solo, e por duas alas transversais mais baixas, sobre 

pilotis, conformando um pátio central. No eixo médio do 

conjunto, uma marquise protuberante junto à fachada 

principal do pátio marca o acesso, enquanto na face 

oposta deste bloco, em mesmo alinhamento à cobertura, 

surge posicionado o corpo trapezoidal do auditório. Já 

nesta proposta inicial, sobre a axialidade praça-acesso-

auditório, duas obras de arte, de concepção a cargo do 

escultor maranhense Celso Antônio Silveira de Menezes, 

aparecem sugeridas, integradas ao conjunto. Uma, em 

frente ao acesso principal, à beira do espelho d’água; 

outra, contraposta à empena cega convexa do corpo do 

auditório.

A silhueta da figura humana sobre base em frente ao 

87 NIEMEYER, Oscar. O encontro das artes. Folha de S. Paulo, São 
Paulo, 30 jan. 2005. Opinião, p. 44-47. Disponível em: <https://www1.
folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz3001200508.htm>. Acesso em: 4 ago. 
2020.

acesso, de escala monumental, com mais de doze metros 

de altura, indicada na perspectiva frontal da proposta, é 

a representação escultórica do Homem Brasileiro, tão 

almejada pelo ministro Capanema. Como relatado por 

Cabral, apoiado nas orientações de Lucio Costa, o ministro 

interferiu abertamente na escolha dos artistas e das obras 

de arte a serem integradas na futura sede do Ministério.88 

Embora tenha sido feita a indicação por Costa de Celso 

Antônio, a escultura não chegou a ser concretizada, por 

não atender às expectativas de Capanema quanto ao 

tema. Contudo, esta primeira proposta da equipe brasileira 

já evidencia a importante participação das artes plásticas 

no projeto do novo Ministério. Ideia esta que permanece 

presente, e ganha ainda maior proporção, na evolução 

dos partidos arquitetônicos, inclusive nas propostas 

desenvolvidas por Le Corbusier na sequência.

 No mesmo ano da primeira proposta, em passagem 

pelo Brasil, Le Corbusier é oficialmente convidado pelo ex-

ministro como consultor do projeto do MESP. O suíço propõe 

um novo terreno para o edifício, maior e mais alongado, 

através da união de lotes localizados na Avenida Beira-

Mar. O partido em “U”, de Costa e equipe, transforma-

se em uma barra longitudinal sobre pilotis paralela à via 

pública. Como verificado por Carlos Eduardo Dias Comas, 

Le Corbusier mantém tanto o volume excepcional do 

auditório, de cobertura abobadada, quanto a axialidade 

conformada pela marcação da galeria de acesso. Mas 

rompe com a simetria total do conjunto ao deslocar as 

partes transversais do eixo central do edifício principal, 

elaborando um partido cruciforme. A proposta do arquiteto 

é marcada pela monumentalidade e pela aplicação 

dos preceitos corbusianos, como as fachadas livres e 

envidraçadas, as plantas independentes, os brises-soleil 
para o controle de insolação, os pilotis no térreo e o terraço-

jardim na cobertura do corpo principal, bem como sobre a 

88 CABRAL, Cláudia Piantá Costa. Modern Architecture and Figurative 
Sculpture in Latin America. Apresentado em: ANNUAL CONFERENCE 
OF THE SOCIETY OF ARCHITECTURAL HISTORIANS, 67th., 2014, 
Austin, Texas. Sessão temática: Architecture and Art: Latin America 
and Plastic Integration, 16 p. Não publicado.
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galeria, de uso exclusivo do gabinete do ministro.89

 Nos croquis do partido, Le Corbusier adota 

a escultura Homem Sentado, originária de modelo 

preexistente de Celso Antônio, para a entrada do MESP.90 

A figura colossal em granito, localizada na praça que 

antecede o acesso principal à edificação pela galeria, 

aparece voltada para a Avenida Beira-Mar. No esboço 

da perspectiva interna, em vista a partir da galeria, Le 

Corbusier destaca a enorme escultura emoldurada entre 

os pilotis do térreo, descortinando ao fundo, através da 

pele de vidro, a emblemática paisagem da capital carioca. 

Mas, além de adotar e incluir outro modelo do artista 

brasileiro sugerido por Lucio Costa, o suíço avança nas 

questões sobre a integração das artes plásticas e sobre a 

materialidade da edificação. Como salientado por Luccas, 

faz a recomendação do emprego de materiais locais para 

o revestimento das fachadas cegas e sugere “a recriação 

moderna dos painéis de azulejos da tradição portuguesa, 

89 COMAS, Carlos Eduardo Dias. Precisões brasileiras: Sobre um 
estado passado da arquitetura e urbanismo modernos a partir dos 
projetos e obras de Lucio Costa, Oscar Niemeyer, MMM Roberto, 
Affonso Reidy, Jorge Moreira & cia, 1936-45. Orientador: Philippe 
Panerai. 2002. 600 p. Tese (Doutorado) - Universidade de Paris 8, 
Paris, França, 2002.
90 CABRAL, Cláudia Piantá Costa. Modern Architecture and Figurative 
Sculpture in Latin America. Apresentado em: ANNUAL CONFERENCE 
OF THE SOCIETY OF ARCHITECTURAL HISTORIANS, 67th., 2014, 
Austin, Texas. Sessão temática: Architecture and Art: Latin America 
and Plastic Integration, 16 p. Não publicado.

Figura 39: Croqui de Le Corbusier 
da primeira proposta para a 
Avenida Beira-Mar, 1936. A 
silhueta de Homem Sentado, de 
Celso Antônio, aparece posicionada 
na praça que antecede a entrada 
à galeria.O desenho de figuras 
humanas permite compreender a 
escala monumental da escultura 
e dos pilotis do projeto. O pano 
de vidro, pela frente dos pilotis, 
descortina a esplanada e a icônica 
paisagem do Rio de Janeiro ao 
fundo. 
Fonte: Acervo Lucio Costa / Instituto 
Antônio Carlos Jobim. Disponível 
em: <https://www.jobim.org/lucio/
handle/2010.3/75>.

Figura 40: Segunda proposta 
de Le Corbusier, para o sítio da 
Esplanada do Castelo, 1936. O 
partido para o sítio do Castelo foi 
publicado na revista Arquitetura e 
Urbanismo, em 1938. A obra de 
Celso Antônio ganhou destaque na 
praça, configurada pela proposta 
em “L”. 
Fonte: Acervo Lucio Costa / Instituto 
Antônio Carlos Jobim. Disponível 
em: <https://www.jobim.org/lucio/
handle/2010.3/75>.

a pintura e a escultura”91.

 A pedido do ex-ministro, Le Corbusier realiza um 

segundo estudo antes de deixar o Brasil, para o sítio inicial, 

na Esplanada do Castelo. O partido desenvolvido consiste 

na disposição das partes do conjunto em “L”, ocupando 

os limites oeste e sul do terreno. Em uma face, o edifício 

longitudinal, mais alto, sobre pilotis; noutra, o volume 

excepcional do auditório interligado ao corpo principal pelo 

vértice na esquina. Novamente, no croqui perspectivo, o 

desenho do Homem Sentado surge centralizado na praça. 

Voltado para a fachada norte, de costas para o auditório, 

ladeado à direita por dois renques de palmeiras imperiais 

que orientam o caminho do observador ao acesso.

 Após a partida de Le Corbusier, Lucio Costa e 

sua equipe desenvolvem um novo projeto para a sede 

do Ministério. A planta é organizada em “T”, deslocando 

o corpo volumétrico mais baixo para perto do centro do 

bloco mais alto. O partido considera o entorno urbano 

para estabelecer altura e hierarquia de cada unidade do 

conjunto, além de estabelecer conexões permeáveis entre 

rua e praça. O vazio dos intercolúnios dos monumentais 

pilotis do térreo permitem a livre circulação entre as partes 

edificadas, passeio e praça. O bloco principal, longitudinal 

e verticalizado, ergue-se sobre a enorme colunata, e tem 

91 LUCCAS, Luís Henrique Haas. Da integração das artes ao desenho 
integral: interfaces da arquitetura no Brasil moderno. Arquitextos, São 
Paulo, ano 14, n. 160.02, Vitruvius, set. 2013. Disponível em: <https://
www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/14.160/4877>. Acesso 
em: 17 jun. 2020.

Figura 41: Corqui perspectivo 
da segunda proposta de Le 
Corbusier para o sítio da 
Esplanada do Castelo. A 
figura escultória do Homem 
Sentado, de Celso Antônio, na 
praça conformado pelos blocos 
edficados, é justaposta ao renque 
duplo de palmeiras imperiais. O 
volume trapezoidal do auditório de 
cobertura abobada acompanha 
a evolução dos partidos desde 
a proposta original da equipe 
brasileira.
Fonte: Portal Cronologia do 
Pensamento Urbanístico - UFBA. 
Disponível em: <http://www.
cronologiadourbanismo.ufba.br/
apresentacao.php?idVerbete=594>.

Figura 42: Croqui de Le Corbusier 
do projeto final de Lucio Costa 
e equipe, 1937. Le Corbusier 
publicou o croqui do projeto da 
equipe brasileira em sua Obra 
completa 1934-1938. Na legenda 
da imagem, o arquiteto descreve o 
partido como “adaptação ao terreno 
adotada de última hora, de arranjos 
do projeto da página 78”, referindo-
se à adaptação de seu projeto em 
“L” para a Esplanada do Castelo. 
Le Corbusier omite que a proposta 
final é, na realidade, de autoria de 
Costa e equipe, e que seu desenho 
se baseava nas fotografias da 
maquete do projeto final, enviadas 
por Costa ao suíço.
Fonte: SEGAWA, Hugo. Gustavo 
Capanema e a moderna arquitetura 
brasileira. Revista Projeto, ago. 
2020. Disponível em: <https://
revistaprojeto.com.br/acervo/
gustavo-capanema-e-a-moderna-
arquitetura-brasileira-por-hugo-
segawa/>.
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manifestos, ainda em 1936, a importância da colaboração 

das artes plásticas na qualificação de arquiteturas 

excepcionais. Escrito a bordo do dirigível Zeppelin durante 

a viagem ao Brasil, o texto de Le Corbusier desperta o 

debate sobre uma “síntese das artes” na modernidade.94 

Não “em torno de penduricalhos decorativos, em torno 

de bodegas pictóricas ou de pastelarias plásticas”, mas 

realizada através da síntese de artes, verdadeiramente, 

novas e modernas.95 Em A arquitetura e as belas artes, 

entre a reafirmação de seu comprometimento com a era das 

máquinas e reflexões sobre as características do projeto 

moderno, que ultrapassavam questões funcionalistas 

como composição dos volumes, proporcionalidade, rigor 

formal e luz, o suíço convoca a participação dos artistas na 

obra arquitetônica.96 Le Corbusier afirma que “em certas 

ocasiões, a arquitetura pode satisfazer as suas tarefas e 

aumentar o prazer dos homens através de uma colaboração 

excepcional e magnífica com as artes maiores: pintura e 

estatuária”97. Aborda também a policromia como recurso 

recorrente na arquitetura da era moderna, pertencente 

à “grande arquitetura viva de sempre e de amanhã”, 

como meio de qualificar e dar dinamismo, hierarquia e 

profundidade às paredes.98

 Por sua vez, Lucio Costa escreve Razões da Nova 
Arquitetura.99 Sobre a inclusão das artes plásticas na 

arquitetura, expressa a necessidade de se ressignificar a 

parede moderna, visto que esta perdera a função estrutural 

em decorrer da técnica do concreto armado. Para Costa, 

as enormes paredes brancas e livres postulavam a 

94 LE CORBUSIER. A arquitetura e as Belas-Artes. Revista do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Rio de Janeiro, n. 19, p. 
53-69, 1984.
95 Ibid., p. 56.
96 LE CORBUSIER. A arquitetura e as Belas-Artes. Revista do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Rio de Janeiro, n. 19, p. 
53-69, 1984.
97 Ibid., p. 63.
98 Ibid., p. 64.
99 COSTA, Lucio. Razões da Nova Arquitetura, 14 p., 1936. On-line. 
Disponível em: <https://aprender.ead.unb.br/pluginfile.php/188916/
mod_resource/content/3/Razoes_da_nova_arquitetura.pdf>. Acesso 
em: 20 jun. 202.

em suas fachadas de cabeceira empenas cegas, enquanto 

nas maiores, panos de vidro ininterruptos. A fachada norte 

é protegida da luz do sol por um sistema de brises-soleil, 
desenhados especificamente para o projeto. O conjunto 

horizontal intersecciona o edifício principal quase no eixo 

médio, configurando a planta em “T”. Como assinalado por 

Comas, a área aberta dos pilotis de nove metros de altura, 

que antecede e interliga os acessos, atua como verdadeiro 

pórtico de entrada ao Ministério e à esplanada.92 Como na 

proposta de Le Corbusier, o terraço-jardim na cobertura do 

bloco horizontal é destinado ao uso exclusivo do ministro. 

Restaurante e os volumes da caixa d’água e maquinário 

são locados na cobertura de convívio coletivo.

 As recomendações de Le Corbusier em seus 

estudos quanto à materialidade e participação das 

artes no MESP ganham uma nova proporção no projeto 

de Costa e companheiros. Segundo Comas, a ideia de 

monumentalidade por trás do Ministério estava também 

vinculada à durabilidade da edificação, garantindo 

a manutenção através do tempo da memória, da 

representatividade, do contexto e de seus significados, 

onde “a durabilidade é requisito da memorabilidade e o 

material resistente e precioso é garantia de durabilidade”93. 

Os brasileiros escolhem materiais e revestimentos 

essencialmente de manufatura nacional. Placas de granito 

para revestir as cabeceiras cegas e para pavimentar a 

esplanada, pedra portuguesa para passeios, jardins do 

térreo e terraço do ministro, pedra calcária creme como 

revestimento dos pilotis de concreto, pastilhas azuis para 

os reservatórios e casa de máquinas, azulejos para as 

empenas externas da base e tijolos de vidro e piso de 

mármore amarelo para o vestíbulo nobre. 

 Lucio Costa e Le Corbusier defendem em seus 

92  COMAS, Carlos Eduardo Dias. Precisões brasileiras: Sobre um 
estado passado da arquitetura e urbanismo modernos a partir dos 
projetos e obras de Lucio Costa, Oscar Niemeyer, MMM Roberto, 
Affonso Reidy, Jorge Moreira & cia, 1936-45. Orientador: Philippe 
Panerai. 2002. 600 p. Tese (Doutorado) - Universidade de Paris 8, 
Paris, França, 2002.
93 Ibid., p. 136-137.

Figura 45, 46 e 47: Ministério de 
Educação e Saúde Pública, atual 
Palácio Gustavo Capanema. 
Nas fotos de Nelson Kon, vê-se 
a materialidade explorada pela 
equipe brasileira: revestimentos em 
pedra calcária nos pilotis, tijolos 
de vidro no hall nobre, placas de 
granito na pavimentação dos pisos 
e pastilhas azuis revestindo os 
volumes especiais da cobertura.
Fotos: Nelson Kon. Disponível em: 
<http://www.nelsonkon.com.br/
mes/>.

Figura 43 e 44: Maquete do 
projeto final para a Esplanada do 
Castelo, com a figura do Homem 
Sentado na praça. A escultura, 
de proporção monumental, do 
Homem Sentado, de Celso Antonio, 
aparece ainda integrada à praça 
na proposta final do partido de 
Costa e equipe, com altura quase 
equivalente ao nível do terraço-
jardim do ministro, enquadrada 
pelos pilotis monumentais da 
galeria do térreo.
Foto: Max Rosenfeld, c. 1935. 
Acervo FGV CPDOC. Disponível 
em: <http://www.fgv.br/cpdoc/
acervo/arquivo-pessoal/GC/
audiovisual/maquetes-do-edificio-
sede-do-ministerio-da-educacao-e-
saude>.
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“expansão pictórica”, reforçando as possibilidades da 

contribuição das artes plásticas à nova arquitetura.100 

Sobre a escultura, “de certo modo a mais sóbria e casta 

das artes”, o mestre ressalta a importância da composição 

fechada que concentra em si toda energia, densidade e 

força possíveis para garantir-lhe vida.101 Quanto à pintura, 

demanda coerência, pluralidade técnica e sentido no 

desenho, social e humano. O franco-brasileiro sustenta ser 

“sempre preferível o desenho desajeitado, mas com um 

sentido, uma intenção – a procura obstinada de alguma 

coisa, à virtuosidade dos desenhos bonitos e vazios”102.

 Além das afirmações nos manifestos, a presença 

persistente da figura escultórica nos croquis de 

desenvolvimento das propostas de Costa e Le Corbusier 

já indicava o importante papel que as artes viriam a ter 

no conjunto do Ministério. Com o projeto definido, Costa e 

equipe comissionam as obras de arte a serem integradas 

ao edifício.

 Construída a estrutura fundamental em 1938, Roberto 

Burle Marx projeta os jardins. No térreo, o projeto dispõe um 

renque de palmeiras imperiais em canteiros. Não ao centro 

do sítio, como sugerido anteriormente no croqui de Le 

Corbusier, mas na face oeste, paralelo ao edifício vertical, 

100 COSTA, Lucio. Razões da Nova Arquitetura, 14 p., 1936. On-line. 
Disponível em: <https://aprender.ead.unb.br/pluginfile.php/188916/
mod_resource/content/3/Razoes_da_nova_arquitetura.pdf>. Acesso 
em: 20 jun. 202.
101 Ibid., p. 11.
102 Ibid., p. 12.

em alinhamento com o fim do corpo mais baixo ao leste. 

No entorno à esplanada, caminhos de pedra portuguesa 

são criados por entre os canteiros curvilíneos em formato 

ameboide, preenchidos com exemplares naturais nativos 

do Brasil. No terraço do ministro, canteiros biomórficos 

margeiam as bordas longitudinais, enquanto duas ilhas 

vegetadas ocupam o miolo, bifurcando o caminho desde o 

acesso pelo gabinete até o fim da cobertura ajardinada. 

 Em 1942, através de concurso público aberto por 

Capanema para a representação da juventude brasileira, o 

vencedor Bruno Giorgi apresenta um casal de mãos dadas, 

de uma “volumetria fluída, etérea e transparente, com uma 

expressão de felicidade e alegria — parafraseando Mario 

de Andrade”, como citam Roberto Segre et al .103  O primeiro 

estudo de Giorgi sofre modificações consideráveis, quando 

a mulher, inicialmente em frente ao homem, surge atrás na 

versão esculpida, com o braço direito levantado sobre a 

cabeça como em leve saudação. O homem, com as mãos 

desimpedidas - a direita sobre o peito e a esquerda sobre 

a perna - lidera a marcha em direção ao Ministério. A 

escultura em granito cinza Monumento à Juventude (1947) 

é instalada sobre pedestal na diagonal oposta ao auditório, 

103 SEGRE, Roberto; BARKI, José; KÓS, José; VILAS BOAS, Naylor. 
O edifício do Ministério da Educação e Saúde (1936-1945): museu 
“vivo” da arte moderna brasileira. Arquitextos, São Paulo, ano 06, n. 
069.02, Vitruvius, fev. 2006. Disponível em: <https://www.vitruvius.com.
br/revistas/read/arquitextos/06.069/376>. Acesso em: 20 jun. 2020.

Figura 51: Terraço-jardim do 
Ministro.  Burle Marx iniciou o 
projeto paisagístico em 1938. Tal os 
canteiros do térreo, que envolvem 
a esplanada, o paisagista criou 
bordos com massas de vegetação 
e duas ilhas centralizadas para o 
terraço sobre a galeria.
Foto: Nelson Kon. Disponível em: 
<http://www.nelsonkon.com.br/
mes/>.

Figura 52: Tela do Jardim do 
Ministro, de Burle Marx. Além de 
paisagista, Roberto Burle Marx foi 
artista plástico, com formação na 
Escola Nacional de Belas Artes 
do Rio de Janeiro. Segundo a 
diretora do Instituto que leva seu 
nome, Burle Marx “transportou 
o paisagismo para a lógica das 
artes plásticas, numa percepção 
estética singular, através do uso 
da textura, cor, volume, sombras, 
transformando o espaço”. 
Fonte: ONO, 2020. In: WISNIK, 
Guilherme (org.). Paraísos 
Inventados. 1ª ed. São Paulo: 
Almeida e Dale Galeria, 2020. p. 
5. Disponível em: <https://www.
almeidaedale.com.br/assets/pdfs/
publicacoes/Catalogo_Burle_Marx_
Paraisos_Inventados.pdf>.

Figura 48, 49 e 50: Ministério de 
Educação e Saúde Pública, atual 
Palácio Gustavo Capanema. 
A fachada norte é protegida 
por brises-soleil articulados, 
desenvolvidos especialmente 
para o projeto. Os montantes em 
concreto distanciam-se em dois 
metros entre si, e possuem três 
aletas em amianto, na cor azul 
claro, controladas por alavanca tipo 
basculante.
Fotos: Nelson Kon. Disponível em: 
<http://www.nelsonkon.com.br/
mes/>.
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no limite do lote entre canteiros e palmeiras de Burle Marx. 

Segundo Cabral, a escultura porosa figurativa “parece 

reiterar a sensação de profundidade espacial produzida 

pelos pilotis de nove metros e o equilíbrio rítmico de toda 

composição brasileira”104.

 Para o terraço particular do ministro, Celso Antônio 

esculpe Moça Reclinada (1940), e Adriana Janacópulos, 

Mulher Sentada (1942). A figura de Celso Antônio, 

sutilmente deitada com a cabeça apoiada no antebraço 

direito, de traços miscigenados e curvas voluptuosas, 

é posicionada tangente ao bordo projetado por Burle 

Marx, sobre pedestal cúbico recuado. A mulher de 

Janacópulos, sobre base larga, aparece no extremo do 

terraço, circundada pelos canteiros, voltada ao gabinete 

do ministro. A primeira, composição horizontal e leve, em 

posição de descanso e deleite; a segunda, compacta e 

concentrada, de feição séria, como prestes a levantar-se. 

Para Segre et al, as escolhas de Capanema pelas figuras 

femininas estão especialmente vinculadas ao valor artístico 

das peças, longe de uma “concepção propagandística da 

104 CABRAL, Cláudia Piantá Costa. Modern Architecture and Figurative 
Sculpture in Latin America. Apresentado em: ANNUAL CONFERENCE 
OF THE SOCIETY OF ARCHITECTURAL HISTORIANS, 67th., 2014, 
Austin, Texas. Tema: Architecture and Art: Latin America and Plastic 
Integration, 16 p. Tradução nossa: Bruno Giorgi’s walking couple, on 
the contrary, positioned on the peripheral limit of the site and diagonally 
opposed to the auditorium exceptional volume, seems to reiterate the 
feeling of spatial deepness produced by the 32 feet pilotis and the 
rhythmic balance of the whole Brazilian assembly.

Figura 54: Um dos primeiros 
estudos de Bruno Giorgi para 
Juventude Brasileira, 1942. Os 
primeiros estudos do escultor 
mostram um casal de mãos dadas. 
Inicialmente, a figura da mulher, 
de cabelos ao vento, liderava a 
caminhada, levemente à frente 
da figura masculina. O projeto da 
escultura foi modificado a pedido 
de Capanema, e a figura de 
casal foi desfeita. A versão final é 
formada por dois jovens, ainda um 
homem e uma mulher, em sentido 
de marcha rumo ao Ministério.
Fonte: Acervo FGV CPDOC. 
Disponível em: <http://www.fgv.br/
cpdoc/acervo/arquivo-pessoal/GC/
audiovisual/aspectos-de-esculturas-
e-desenhos-de-bruno-giorgi-feitos-
para-o-edificio-sede-do-ministerio-
da-educacao-e-saude>.

Figura 53: Visita do ex-ministro 
ao ateliê de Bruno Giorgi. O ex-
ministro Gustavo Capanema, em 
visita ao ateliê de Bruno Giorgi, 
observando o processo de criação 
do Monumento à Juventude, 
esculpido manualmente pelo artista 
e seus colaboradores em granito 
cinza. A escultura foi somente 
instalada entre as palmeiras e 
canteiros de Burle Marx, voltada ao 
Ministério, em 1947, dois anos após 
a inauguração oficial.
Fonte: Acervo FGV CPDOC. 
Disponível em: <http://www.fgv.br/
cpdoc/acervo/arquivo-pessoal/GC/
audiovisual/gustavo-capanema-
e-outros-visitam-o-atelier-onde-
foi-esculpido-o-monumento-a-
juventude>.

mulher”105. 

 Celso Antônio esculpe outras duas obras, Mãe, com 

filho nos braços em composição similar à Moça, sobre o 

apoio central da escada helicoidal que leva do vestíbulo 

nobre ao salão de exposições, e Moça Ajoelhada (A índia) 

(1935), em granito rosa, para o gabinete do diretor do Serviço 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN). Assim 

como Homem Sentado, presente nas propostas anteriores, 

a figura indígena banhando-se foi baseada em um modelo 

pré-existente do escultor, originalmente pensada para ser 

instalada no lago projetado por Burle Marx para a Praça 

de Casa Forte, no Recife, em 1935, como aponta Marina 

Cerchiaro.106

 A sugestão de Le Corbusier no uso de azulejos é 

assegurada por Cândido Portinari, cujas obras revestem 

planos e volumes com o tema da fauna marinha. Estrelas-

do-mar, peixes, conchas e cavalos-marinhos são 

desenhados em tons de azul sobre azulejos de fundo 

branco. O revestimento é aplicado sobre as fachadas 

do embasamento, nas laterais do corpo do auditório, na 

parede convexa da escada helicoidal, no volume do apoio 

técnico e nas empenas do vestíbulo de funcionários em 

todas as faces. Como sugere Comas, a conexão com o 

passado luso-brasileiro nos murais de Portinari remonta 

aos antigos pátios e claustros do Brasil colonial, nos quais 

as paredes externas eram recobertas pelo material.107 O 

destaque nos azulejos do mestre-pintor no MESP recai 

105 SEGRE, Roberto; BARKI, José; KÓS, José; VILAS BOAS, Naylor. 
O edifício do Ministério da Educação e Saúde (1936-1945): museu 
“vivo” da arte moderna brasileira. Arquitextos, São Paulo, ano 06, n. 
069.02, Vitruvius, fev. 2006. Disponível em: <https://www.vitruvius.com.
br/revistas/read/arquitextos/06.069/376>. 
106 CERCHIARO, Marina Mazze. Esculpindo o ideal de “homem 
novo”: discursos sobre raça, gênero e nação no Estado Novo. In: 30ª 
REUNIÃO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA, 2016, João Pessoa. 
Atas [...]. [S. l.: s. n.], 2016. Disponível em: <http://www.30rba.abant.
org.br/arquivo/>. Acesso em: 20 set. 2020.
107 COMAS, Carlos Eduardo Dias. Precisões brasileiras: Sobre um 
estado passado da arquitetura e urbanismo modernos a partir dos 
projetos e obras de Lucio Costa, Oscar Niemeyer, MMM Roberto, 
Affonso Reidy, Jorge Moreira & cia, 1936-45. Orientador: Philippe 
Panerai. 2002. 600 p. Tese (Doutorado) - Universidade de Paris 8, 
Paris, França, 2002.

Figura 55: Moça Reclinada (1940), 
de Celso Antônio. Em granito, a 
figura da mulher reclinada sobre 
tecido teve feições típicas da 
mulher brasileira esculpidas.
Fonte: Acervo FGV CPDOC. 
Disponível em: <http://www.fgv.br/
cpdoc/acervo/arquivo-pessoal/GC/
audiovisual/aspectos-de-esculturas-
de-celso-antonio-feitas-para-o-
edificio-sede-do-ministerio-da-
educacao-e-saude>.

Figura 56: Moça Ajoelhada 
(1935). A figura da mulher indígena 
em posição de banho, de Celso 
Antônio, foi esculpida em granito 
rosa. Popularmente conhecida 
como A Índia, é uma das três 
peças sobre a figura feminina 
produzidas pelo artista após o 
acidente com o Homem Sentado. 
Exposta no gabinete do diretor do 
SPHAN (atual IPHAN), a escultura 
provém de estudo anterior de Celso 
Antônio, originalmente criada para 
projeto paisagístico de Burle Marx, 
no Recife.
Fonte: Portal Causthica Revista 
Cultural. Disponível em: <http://
causthicaplasticas.blogspot.
com/2009/05/celso-antonio-genio-
esquecido.html>.
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Figura 57: Mulher Sentada (1942). 
A escultura, de Janacópulos, foi 
integrada aos jardins de Burle Marx 
no terraço do ministro. Antes da 
obra ser comissionada, a artista 
participara do concurso para 
conceber a Juventude Brasileira, 
tendo perdido para Giorgi. A 
proposta apresentada exibia uma 
figura masculina central ladeada 
por duas femininas, de mãos 
dadas, em posição de marcha.
Foto: Epaminondas / Acervo 
FGV CPDOC. Disponível em: 
<http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/
arquivo-pessoal/GC/audiovisual/
aspectos-de-esculturas-de-adriana-
janacopulos-criadas-para-o-edificio-
sede-do-ministerio-da-educacao-e-
saude>.

sobre os dois murais nos planos paralelos do acesso de 

funcionários. Um voltado para a via pública, outro para os 

colossais pilotis da entrada principal. Ao passo que nos 

demais a cobertura das empenas acontece através da 

repetição de dois ou mais elementos, em padronagem, 

nestes o pintor cria murais independentes, “obras de arte 

a título próprio”, como revela Comas.108

 Em Conchas e Hipocampos e Estrelas-do-mar e 
Peixes, ambos de 1941, as composições exibem duas 

malhas sobrepostas. Uma camada ortogonal formada pela 

própria aplicação dos azulejos quadrados, e outra, por 

diagonais pintadas nas peças que enquadram os animais 

do mar, criando uma textura de rede. Em ambos os murais, 

as composições são estruturadas através de uma forma 

ameboide principal, onde as figuras contidas dentro da 

forte linha azul-escuro de contorno aumentam de tamanho e 

ganham maior destaque. Em um segundo plano, manchas 

amorfas em diferentes tons de azul remetem não somente 

à água do oceano, como atribuem efeito de profundidade 

e movimento à obra estática e bidimensional. 

 O trabalho de Portinari proporciona o que Le 

Corbusier e Lucio Costa abordaram previamente em 

108 COMAS, Carlos Eduardo Dias. Precisões brasileiras: Sobre um 
estado passado da arquitetura e urbanismo modernos a partir dos 
projetos e obras de Lucio Costa, Oscar Niemeyer, MMM Roberto, 
Affonso Reidy, Jorge Moreira & cia, 1936-45. Orientador: Philippe 
Panerai. 2002. p. 137. Tese (Doutorado) - Universidade de Paris 8, 
Paris, França, 2002.

seus manifestos. Mais que contribuição plástica, os 

murais e azulejos garantem leveza aos sólidos e pesados 

elementos da base do Ministério. Muros, empenas e 

paredes cegas diluem-se no fundo branco dos azulejos e 

nos desenhos azuis do pintor. Contrapõem-se aos maciços 

pilotis do térreo, dialogam com o paisagismo biomórfico 

de Burle Marx e rompem com a austeridade de elementos 

tradicionalmente rígidos e tectônicos.

 Além dos murais azulejados, de mais de cento e 

cinquenta metros quadrados cada, Portinari pinta enormes 

painéis para o interior do edifício. Para o salão de recepções 

do gabinete, junto ao terraço, realiza afrescos contínuos 

de meia-parede à laje. Ciclo da Vida Econômica do Brasil 
aborda a vida do trabalhador rural brasileiro, uma obra de 

sentido social e humano, tal Costa predizia como a pintura 

integrada à arquitetura deveria ser.109 As doze pinturas são 

realizadas entre 1938 e 1944, em cenas independentes 

dispostas lado a lado, configurando um friso contínuo. 

Embora cada seção mantenha sua independência temática 

e representativa, Segre et al destacam a integridade da 

composição: 

O caráter estático das figuras de camponeses e 
trabalhadores inseridos em um espaço natural, ao 
mesmo tempo irreal como numa atmosfera cubista, 
evita a existência de tensões na apreensão do 
conjunto, que é unificado por um cromatismo sem 
contrastes agudos ou dissonantes.110 

 Para os gabinetes mais importantes, Portinari 

realiza painéis sobre os quatro elementos naturais, água, 

fogo, terra e ar, entre 1944 e 1945. Para as laterais do 

auditório, dois murais figurativos estilizados à têmpera. 

Um, denominado Coro, outro, Escola de Canto. Para a sala 

109 COSTA, Lucio. Razões da Nova Arquitetura, 14 p., 1936. On-line. 
Disponível em: <https://aprender.ead.unb.br/pluginfile.php/188916/
mod_resource/content/3/Razoes_da_nova_arquitetura.pdf>. Acesso 
em: 20 jun. 202.
110 SEGRE, Roberto; BARKI, José; KÓS, José; VILAS BOAS, Naylor. 
O edifício do Ministério da Educação e Saúde (1936-1945): museu 
“vivo” da arte moderna brasileira. Arquitextos, São Paulo, ano 06, n. 
069.02, Vitruvius, fev. 2006. Disponível em: <https://www.vitruvius.com.
br/revistas/read/arquitextos/06.069/376>.

Figura 58: Painel Estrelas-do-mar 
e Peixes (1941). Os dois murais 
de azulejos de Cândido Portinari 
medem aproximadamente dez por 
quinze metros cada. Os painéis 
foram comissionados ao artista em 
1941, coloridos por Paulo Rossi 
Osir, entre 1941 e 1945, e cozidos 
pela empresa Matarazzo, em São 
Paulo. Para Segre et al, “os azulejos 
‘humanizaram’ o vocabulário 
abstrato da arquitetura, resgatando 
não somente uma tradição que 
havia sido perdida, mas também 
com seu brilho e brancura 
reafirmavam a luminosidade tropical 
diante dos sombrios edifícios do 
centro urbano. Permitiram um 
diálogo ‘natural’ com o passante 
que, ao atravessar o espaço da 
colunata, se encontrava em um 
oásis vegetal e marinho”.
Foto: Nelson Kon. Disponível em: 
<http://www.nelsonkon.com.br/
mes/>.
Referência: SEGRE et al, 2006.

Figura 59: Detalhe do painel 
Estrelas-do-mar e Peixes (1941). 
No detalhe do painel de azulejos, 
de Portinari, percebe-se a malha 
dupla da composição, estabelecida 
entre a ortogonalidade da 
colocação dos azulejos quadrados 
e o desenho da malha diagonal, de 
maior escala, em branco sobre o 
fundo azul.
Foto: Nelson Kon. Disponível em: 
<http://www.nelsonkon.com.br/
mes/>.
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Figuras 60, 61, 62 e 63: Painéis 
dos Quatro Elementos (1956), de 
Cândido Portinari. De cima para 
baixo, os páinéis Ar, Terra, Água 
e Fogo, de 200 x 250 cm cada, 
realizados por Portinari para os 
gabinetes mais importantes da 
sede do Ministério. A série traz a 
interpretação abstrata do mestre 
paulista dos elementos naturais.
Fonte: Projeto Portinari. Disponível 
em: <http://www.portinari.org.br/#/
acervo/conjunto/6>.

de espera do escritório do ministro, as cenas de Jogos 
Infantis (1937-1944) ocupam um painel figurativo de treze 

por cinco metros, do piso ao teto.111 A integração deste 

painel à arquitetura do Ministério dá-se não somente na sua 

concepção matematicamente elaborada, comissionado 

especificamente para vestir um plano de parede por 

inteiro, mas integra-se, igualmente, às questões técnicas 

arquitetônicas. As grelhas de ventilação mecânica do 

salão, recortadas no painel nos polos verticais, misturam-

se às formas irregulares dos desenhos de Portinari. A 

arte aparece em comunhão com a arquitetura. A primeira 

subordinada à segunda, mas com a autonomia, inerente 

a toda obra de arte, preservada. Para Yves Bruand, a 

participação das artes plásticas no Ministério retoma 

o entendimento da tradição dos séculos XVII e XVIII, 

“quando a sobriedade das linhas mestras da composição 

não era alterada pela profusão ornamental, que era 

cuidadosamente localizada”112.

 O reconhecimento do projeto do MESP alcança 

a primeira crítica internacional ainda com as obras em 

andamento. Phillip L. Goodwin, na publicação do catálogo 

Brazil Builds: architecture new and old, em 1943, além de 

enfatizar as características inovativas e técnicas do projeto, 

como a originalidade do sistema móvel de brises-soleil 
da fachada norte, aponta as significativas contribuições 

das artes plásticas no conjunto.113 Goodwin destaca o 

emprego “imaginoso” dos imensos murais de azulejos 

do prestigiado pintor Cândido Portinari, atribuindo ao uso 

deste elemento um caráter particular próprio da arquitetura 

moderna brasileira que se construía com um olhar sobre 

seu próprio passado.114

111 JOGOS INFANTIS, 1944. In: PROJETO Portinari, São Paulo, 
2018. On-line. Disponível em: <http://www.portinari.org.br/#/acervo/
obra/1760/detalhes>.  Acesso em: 09 jul. 2021.
112 BRUAND, Yves. Arquitetura contemporânea no Brasil. 5. ed. 
São Paulo: Perspectiva, 2010, p.93.
113 GOODWIN, Philip Lippincott. Brazil Builds: architecture new and 
old, 1652-1942. 1. ed. Nova York: The Museum of Modern Art, 1943. 
217 p. Disponível em: <https://assets.moma.org/documents/moma_
catalogue_2304_300061982.pdf>. Acesso em: 21 set. 2020.
114  Ibid., p. 90. Acesso em: 21 set. 2020.

 A integração das artes plásticas no projeto do 

MESP adquire papel basilar na constituição de uma nova 

arquitetura moderna, monumental e identificada com a 

cultura brasileira. Para Comas, a inserção do programa 

iconográfico não se trata de luxo, “mas como a forma 

correta de conciliar despojamento e ornamentação 

extraordinária, a apresentação condigna duma relação de 

pinturas e esculturas especialmente encomendadas”115. 

 Fundamental, ao contrário de rompimento com 

o passado como pregaram movimentos de vanguarda, 

o projeto do MESP une a herança cultural nacional aos 

preceitos modernos: 

A arquitetura moderna brasileira se constrói 
informada por um passado, mas este não existe 
isolado do passado próprio da arquitetura ocidental. 
A arquitetura moderna ocidental está se construindo 
informada por um passado em que a arquitetura 
moderna brasileira não é um episódio desprezível. 
Se o passado da arquitetura ocidental se reivindica 
instrumental para a arquitetura moderna brasileira, 
a arquitetura moderna ocidental pode influir-se pelo 
passado da arquitetura brasileira. Tradição clássica 
e tradição moderna interagem com a geografia 
e a história local, gerando novos elementos de 
arquitetura, novos elementos e esquemas de 
composição, novos tipos arquitetônicos.116

 Projeto extemporâneo, realizado enquanto a Europa 

moderna está lidando com as dificuldades da Segunda 

Guerra, o Ministério de Educação inaugura um modelo 

na arquitetura brasileira que se tornará hegemônico nas 

décadas seguintes.117 Em especial pela Escola Carioca, 

guiada pelos pensamentos e obras de Lucio Costa e seus 

companheiros de MESP, como Affonso Reidy e Oscar 

115 COMAS, Carlos Eduardo Dias. Precisões brasileiras: Sobre um 
estado passado da arquitetura e urbanismo modernos a partir dos 
projetos e obras de Lucio Costa, Oscar Niemeyer, MMM Roberto, 
Affonso Reidy, Jorge Moreira & cia, 1936-45. Orientador: Philippe 
Panerai. 2002. p. 137. Tese (Doutorado) - Universidade de Paris 8, 
Paris, França, 2002.
116 Ibid., p. 139. 
117 LUCCAS, Luís Henrique Haas. Da integração das artes ao desenho 
integral: interfaces da arquitetura no Brasil moderno. Arquitextos, São 
Paulo, ano 14, n. 160.02, Vitruvius, set. 2013. Disponível em: <https://
www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/14.160/4877>. Acesso 
em: 17 jun. 2020.
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Figura 64: Jogos Infantis (1937-
1944). Em têmpera, Portinari 
interpretou brincadeiras de 
infância, como ciranda de roda, 
gangorras e arapucas, através de 
planos sobrepostos e perspectivas 
distorcidas, com personagens 
figurativos estilizados e geometrias 
abstratas. Predominam os tons de 
amarelo, ocre, terrecota, vermelhos 
e azuis, no painel mural de 4,77 
por 12,95 metros. Nota-se a 
presença dos elementos técnicos 
de ar-condicionado, com grelhas 
superpostas ao painel. Portinari 
pintou os elementos metálicos no 
mesmo tom do fluxo do desenho, 
camuflando, mas integrando, os 
elementos próprios da arquitetura 
à obra.

Fonte: Projeto Portinari. Disponível 
em: <http://www.portinari.org.br/#/
acervo/obra/1760>.

Niemeyer. 

 A integração das artes plásticas persistirá como 

parte significativa na composição de obras excepcionais 

da arquitetura moderna de Niemeyer. A participação no 

projeto do MESP, sob o comando de Costa e influência direta 

de Capanema, fica marcada como experiência medular na 

carreira que se inicia do jovem arquiteto carioca, e leva-o a 

seu primeiro grande projeto solo:

É evidente que, depois do que relatei sobre minha 
atuação inesperada no desenvolvimento do projeto 
da sede do MESP, me sentia mais otimista com as 
minhas possibilidades de intervir corretamente na 
arquitetura. E isso exemplifica a liberdade com que 
atuei nos projetos de Pampulha, apesar de serem 
as primeiras obras de importância que chegavam 
às minhas mãos.118

 

118 Niemeyer refere-se à relevância da oportunidade que Lucio 
Costa deu-lhe ao convidá-lo para trabalhar no projeto do MESP e 
sua admiração em relação ao ex-ministro ao criar o antigo SPHAN 
para a preservação do patrimônio artístico e arquitetônico do Brasil. 
NIEMEYER, Oscar. Minha arquitetura. 4ª. ed. Rio de Janeiro: Revan, 
2012. p. 15.

Figura 65: Ciclo Econômico 
(1936-1944), no salão de 
recepções do gabinete do 
ministro.  Os 12 murais afrescos 
de Portinari, de 2,80 x 2,50 metros 
cada, representam as atividades 
do trabalhador rural brasileiro. 
Capanema ansiava a visão do 
“homem brasileiro” e de um 
edifício-sede identificado com a 
cultura nacional. Pau-Brasil, Cana, 
Gado, Garimpo, Fumo, Algodão, 
Erva-mate, Café, Cacau, Ferro, 
Borracha e Carnaúba compõem 
um friso contínuo no perímetro 
do salão nobre do ministro e 
retratam as atividades econômicas 
históricas do desenvolvimento do 
país em suas diversas regiões. 
Segundo Segre et al, a encomenda 
a Portinari estava vinculada a um 
discurso político de Capanema, 
contudo, os objetivos do pintor 
ao documentar o trabalho manual 
agrícoloa no Brasil, “foram mais 
pictóricos que ideológicos, mais 
expressivos que interpretativos”, 
[...] “ teve-se o cuidado de evitar 
um discurso triunfalista e utópico 
da tecnologia e da ciência”. (nas 
páginas seguintes) 
Em 2021, o edifício-sede do 
antigo Ministério de Educação 
e Saúde Púlica, atual Palácio 
Gustavo Capanema, foi listado 
para ser possivelmente vendido e 
privatizado. Órgãos e entidades, 
nacionais e internacionais, de 
proteção e preservação do 
patrimônio artístico-arquitetônico 
moderno manifestaram-se contra 
a venda de um dos maiores 
legados da arquitetura moderna 
brasileira. O Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do Brasil, 
em declaração contra a venda do 
antigo MESP, colocou: “O MEC 
não pode ser vendido porque seu 
valor é incalculável. Quanto vale 
um prédio concebido, projetado e 
construído para ser um símbolo da 
cultura nacional?”.
Foto: Nelson Kon. Disponível em: 
<http://www.nelsonkon.com.br/
mes/>.
Referências: SEGRE et al, 2006.
CAU/BR, Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo do Brasil; et. al. “O 
MEC não pode ser vendido!”. 
Manifesto contra ameaça de venda 
do Palácio Capanema. Drops, São 
Paulo, ano 22, n. 167.06, Vitruvius, 
ago. 2021. Disponível em: <https://
vitruvius.com.br/revistas/read/
drops/21.167/8203>.
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implantação entre os equipamentos. Ao leste, com Casa do 

Baile, e ao oeste, com o Hotel, conformam-se implantações 

triangulares espelhadas. 

 Ao considerar a paisagem e o entorno natural para 

a implantação das unidades às margens da Pampulha, o 

projeto de Niemeyer não somente compreende questões de 

ordem urbanística e de escala geográfica como também, 

de acordo com a localização do sítio e o programa de cada 

edificação, dá hierarquia e destaque a cada peça dentro do 

conjunto maior. Para Segre, a especificidade da paisagem 

é “totalmente assimilada por Niemeyer, na seleção da 

localização dos edifícios no perímetro lacustre”121. O 

Cassino ao topo do pontal confere soberania ao conjunto, 

enquanto a Casa do Baile, concordante com o desenho da 

ilha, adapta-se à borda e à paisagem lacustre.

 O Cassino (1940), peça promotora do Conjunto da 

Pampulha, em posição cênica privilegiada, é o primeiro 

projeto realizado pelo arquiteto carioca. O partido é 

organizado em três volumes distintos interconectados: o 

corpo principal quadrilátero recebe o foyer e os salões 

de jogos, estando posicionado em vista ao acesso; um 

121  SEGRE, Roberto. Oscar Niemeyer. Tipologias e liberdade 
plástica. Arquitextos, São Paulo, ano 13, n. 151.01, Vitruvius, dez. 
2012. Disponível em: <https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/
arquitextos/13.151/4604>. Acesso em: 6 ago. 2020.

Figura 66: Casa do Baile, 1943. A 
marquise sinuosa sustentada por 
pilotis da Casa do Baile ganhou 
destaque na publicação, de 1943, 
de Goodwin, ainda em fase final 
de construção. Em Brazil Builds, 
o americano destaca a integração 
da paisagem na obra de Niemeyer, 
na margem sul da Pampulha, 
como “a arquitetura e a natureza 
deliciosamente confundidas”. 
Goodwin ressalta a autoria de Burle 
Marx dos jardins do Yatch Club 
como elemento de união entre os 
edifícios, “num agradável conjunto 
de vegetação”.
Foto: G. E. Kidder Smith, 1943.; 
GOODWIN, 1943, p.189.
Referência: GOODWIN, 1943, p. 94, 
p. 188.

Figura 67: Cassino no alto da 
colina, ao norte da lagoa, c. 
1940.  Recém inaugurado, o 
Cassino no alto da península, 
ao norte do conjunto, ganha 
destaque na paisagem, ainda sem 
a vegetação crescida. A fotografia 
da época revela a composição 
em três volumes independentes 
interconectados e a gradativa 
diminuição da transparência da 
fachada voltada à lagoa: do volume 
do salão de jogos, envidraçado nos 
dois pavimentos, do tambor circular 
do restaurante, com fachada 
côncava e cortinada internamente, 
e do apoio e serviços, onde as 
fenestrações são reduzidas e em 
fita. Na beira da lagoa, aos pés do 
Cassino, um trapiche possibilitava 
a conexão aquática entre os 
equipamentos, em especial, com a 
Casa do Baile, na margem sul.
Fonte: Portal CAU/MG (on-line). 
Disponível em: <https://www.
caumg.gov.br/unesco-declara-
patrimonio-cultural-da-humanidade-
o-conjunto-moderno-da-
pampulha/>.

Pampulha

primeiras
colaborações 
(1940 - 1946)

De minha parte, continuei interessado na ideia 
da integração entre as artes. Veio a Pampulha, e 
chamei Portinari para desenhar a grande fachada 
de azulejos, o extenso painel localizado no interior 
da igreja e a Via-Sacra, Paulo Werneck para os 
desenhos da cobertura e Ceschiatti para os baixos-
relevos da entrada (grifo nosso).119

  Niemeyer relembra que sua participação no projeto 

do Ministério da Educação e seu envolvimento com Gustavo 

Capanema levou o ex-ministro a apresentá-lo, ainda 

durante as obras daquele edifício, ao então governador 

do estado de Minas Gerais, Benedito Valadares. À época, 

o governador propunha a construção de um cassino nos 

subúrbios da capital, afastado do centro urbano de Belo 

Horizonte. O projeto para o cassino só é efetivamente 

retomado quando Juscelino Kubistchek torna-se prefeito 

da capital mineira. Com a pretensão de modernizar 

Belo Horizonte, e de alavancar a ocupação de um novo 

bairro-jardim, JK idealiza estabelecer às margens da 

lagoa represada da Pampulha, além da casa de jogos já 

preconizada, um complexo de lazer completo. Iate clube, 

igreja, restaurante e hotel configuram o novo conjunto 

turístico e de lazer a ser implantado por Niemeyer.120 

 Ao longo da avenida circundante à lagoa, os 

equipamentos são dispostos entre a via pública e a água. 

O Cassino é posicionado ao norte, sobre uma pequena 

península elevada que aponta em direção ao Iate Clube, 

ao sul. Em mesmo alinhamento ao Cassino, o Hotel é 

previsto para terreno em ponta ao oeste. Ao leste do 

centro náutico, a Casa do Baile ocupa a ilhota criada para 

receber o restaurante-dançante, ligada por ponte à terra 

firme. A Igreja de São Francisco de Assis é implantada 

ao sul, em faixa protuberante convexa entre os canais. 

Nesta configuração, de um lado da lagoa, Capela e Iate 

Clube, do outro, Cassino, o projeto conforma um eixo de 

119 NIEMEYER, Oscar. O encontro das artes. Folha de S. Paulo, São 
Paulo, 30 jan. 2005. Opinião, p. 44-47. Disponível em: <https://www1.
folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz3001200508.htm>. Acesso em: 4 ago. 
2020.
120 Id. As curvas do tempo - Memórias. 9ª. ed. Rio de Janeiro: Revan, 
2011. 
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prisma retangular estreito, anexo ao volume principal, 

abriga o apoio e os serviços; e um volume de cabeceira, 

em forma de pera, recebe o programa de shows, dança e 

restaurante, cuja convexidade da fachada externa dialoga 

com a proeminência arredondada da península.

 À ortogonalidade absoluta do volume principal - 

onde os preceitos corbusianos da estrutura independente 

de pilar e laje, da planta livre e da fachada envidraçada 

aparecem com total rigor formal -, Niemeyer contrapõe 

um conjunto de segmentos curvos que garante não 

somente um jogo de contraste na composição de volumes 

independentes, ainda que integrados, como introduz 

uma nova plasticidade de formas extraídas das novas 

possibilidades do uso do concreto armado.

 Um percurso em forma de ferradura antecede o 

acesso à edificação e configura um jardim no miolo, de 

projeto de Roberto Burle Marx. O paisagismo no aclive 

se desenrola em canteiros amórficos coloridos em tons 

róseos, brancos e verdes ao redor do lago artificial de 

ourela curvilínea. Junto à fachada principal, logo atrás da 

fina curva que se desprende à ponta direita da marquise 

trapezoidal de concreto, sustentada por delgados pilares 

metálicos, uma figura escultórica repousa com as pernas 

dobradas. Não em pedestal, mas sobre um banco de 

pedra, o nu feminino naturalista em bronze de August 

Figura 68 e 69: Jardins e 
fachada principal de acesso ao 
Cassino.  Revestida em pedra 
juparaná, a fachada principal 
do Cassino ganha destaque ao 
alto do promontório também pelo 
acesso terrestre. Circundando os 
jardins de Burle Marx, o percurso 
em formato de ferradura prioriza o 
automóvel, em voga nos anos 1940, 
e remete ao passeio arquitetural 
de Le Corbusier, na Vila Savoye. 
O lago artificial de Burle Marx 
insere o elemento água na parte 
continental do acesso. Na chegada, 
a recepção é realizada pelo nu 
feminino de Zamoyski e pela 
marquise em concreto e pintura 
em branco, projetada para fora do 
edifício, que sinaliza e protege o 
acesso principal.
Fotos: Autor, 2016.

Figura 70 e 71: Carmela, de 
August Zamoyski, 1943. Polonês 
de nascimento, Zamoyski estudou 
arte na França e na Alemanha. 
Nos anos 1940, no Brasil, lecionou 
escultórica no Museu de Arte de 
São Paulo para nomes como o 
construtivista Franz Weissmann e o 
escultor José Pedrosa, responsável 
pela escultura Figura Alada, 
posteriormente instalada nos 
jardins do Cassino. Comissionada 
especialmente para o projeto, a 
figura feminina Carmela contrapõe-
se ao pano de vidro do salão de 
jogos, sob a extensão curvilínea da 
marquise de acesso. No catálogo 
de Goodwin, além das fotografias 
da fachada, a obra de Zamoyski 
é também destacada sozinha. Na 
análise, o autor relata o importante 
papel das esculturas nas obras 
modernas brasileiras que parecem 
ser escolhidas “mais de acordo 
com o local, mais em relação com 
os arredores do que por motivos 
patrióticos ou sentimentais”.
Fotos: Autor, 2016.
Referência: GOODWIN, 1943, p.101.

Zamoyski, Carmela (1943), é posicionado na tangente do 

corredor-conector que une salão de jogos ao tambor de 

festas. Emoldurada pelos pilotis internos do Cassino ao 

fundo, Cabral destaca o papel da obra figurativa do artista 

polonês na composição moderna abstrata de Niemeyer:

 
Ela não está designada a monumentalizar um 
eixo central de penetração, mas a destacar 
um equilíbrio sofisticado de um plano moderno 
assimétrico. Inerente, ela afirma a passagem do 
tempo cotidiano, tocada pelo sol através do recorte 
da marquise durante o dia, ou como uma silhueta 
recortada contraposta ao salão iluminado nas 
noites de festa.122

 Nos interiores, a ênfase recai sobre a espacialidade, 

a materialidade e sobre o desenho de percursos e 

movimentos adotados por Niemeyer. Mármore importado 

de Portugal reveste o piso do foyer e do salão de jogos. 

Aço polido envelopam os pilotis. Placas de ônix recobrem 

o peitoril do mezanino e espelhos belgas em bronze 

apainelam a parede do corredor. Em sua interpretação, 

Bruand considera os revestimentos decorativos escolhidos 

por Niemeyer para o salão como “impróprios” e de “mau 

gosto”, ancorados no passado eclético dos cassinos 

do século XIX, afetando inclusive o efeito espacial dos 

elementos arquitetônicos presentes na obra.123

 Em contrapartida, ao analisar a escolha de Niemeyer 

pela parede reflexiva cromática rósea e sua relação na 

espacialidade do edifício, Maria Paula Recena retorque 

o argumento do crítico francês, que a considera como 

mera ornamentação. Para Recena, o painel de espelhos 

possibilita uma extensão ilusória do espaço e o rebatimento 

122 CABRAL, Cláudia Piantá Costa. Modern Architecture and 
Figurative Sculpture in Latin America. Apresentado em: ANNUAL 
CONFERENCE OF THE SOCIETY OF ARCHITECTURAL HISTORIANS, 
67th., 2014, Austin, Texas. Sessão temática: Architecture and Art: Latin 
America and Plastic Integration, 16p. Não publicado. Tradução nossa: 
It was not intended to monumentalize a central axis of penetration, 
but to highlight the sophisticated balance of an asymmetric modern 
plan. Therein it asserts the passage of everyday time, touched by sun 
through the indention of the canopy during the day, or as a silhouette 
cut out against the illuminated hall on party nights.
123 BRUAND, Yves. Arquitetura contemporânea no Brasil. 5. ed. 
São Paulo: Perspectiva, 2010, p. 111.
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virtual da planta:

Aquilo que poderia ser visto como mero 
decorativismo, aqui, assume a tarefa de duplicar a 
planta do salão principal fazendo com que a planta 
modernista de simetria harmônica passe também a 
ser uma planta de simetria clássica (ou geométrica) 
lembrando os cassinos do século 19.124

 Desta forma, a primeira edificação construída no 

Conjunto da Pampulha ergue-se baseada no arranjo formal, 

na liberdade plástica possibilitada pelo uso do concreto 

armado, pela aplicação de revestimentos como elementos 

importantes da composição e pela integração consciente 

das artes plásticas à arquitetura.

 Na Casa do Baile (1940), na margem sul, o partido 

é conformado por dois volumes construídos sobre mesmo 

eixo, um em cada extremo da ilha artificial. O maior recebe 

a parte substancial do programa, enquanto o menor abriga 

o vestiário e uma pequena parede tipo concha acústica a 

céu aberto. As edificações são interligadas pela marquise 

de concreto de contorno sinuoso, apoiada em pilares 

circulares revestidos em pedra calcária bege, como as 

utilizadas no Ministério de Educação. A cobertura margeia 

a borda da ilha rente à lagoa da Pampulha e configura uma 

espécie de moldura que enquadra a bucólica paisagem 

do entorno. 

124 RECENA, Maria Paula Piazza. Notações arquitetônicas: 
diagramas, coreografias, composições. Orientador: Rogério de Castro 
Oliveira. 2013, p.123. Tese (Doutorado) - Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, 2013.

 Em meio aos jardins projetados por Burle Marx, 

Niemeyer prevê a integração de uma escultura entre 

restaurante, palco e vestiário, logo à direita na chegada 

da ponte pictórica branca que conecta a ínsula à margem 

firme. Trata-se da silhueta da obra de José Pedrosa, Figura 
Alada, de 1943, comissionada especialmente para o projeto 

a partir de estudos anteriores do artista. Embora o torso 

feminino não apareça implantado na mesma axialidade 

que une o centro da circunferência do restaurante e do 

palco, em ambas as extremidades, a figura escultórica está 

inserida em uma proposição geométrica na linha média do 

conjunto, entre a planta do salão, à esquerda, e do vestiário, 

à direta. No sentido perpendicular ao eixo longitudinal, o 

posicionamento da escultura tangencia o alinhamento do 

início da mureta, que se estende em direção ao vestiário 

sob a marquise. Para Comas, há uma “quase-simetria” 

configurada entre salão, figura escultórica, jardins e palco, 

à semelhança do Ministério e do então recente Pavilhão de 

Nova York (1939).125

 Não instalada na Casa do Baile, em vista da situação 

125 COMAS, Carlos Eduardo Dias. Precisões brasileiras: Sobre um 
estado passado da arquitetura e urbanismo modernos a partir dos 
projetos e obras de Lucio Costa, Oscar Niemeyer, MMM Roberto, 
Affonso Reidy, Jorge Moreira & cia, 1936-45. Orientador: Philippe 
Panerai. 2002, p. 229. Tese (Doutorado) - Universidade de Paris 8, 
Paris, França, 2002.

Figura 72, 73 e 74: Cassino 
da Pampulha, por Marcel 
Gautherot, 1947. O conjunto da 
Pampulha é o primeiro trabalho 
de Oscar Niemeyer capturado 
pelo fotógrafo francês, que viria 
a acompanhar a carreira do 
arquiteto por décadas, e registrar 
a construção de Brasília. As 
fotografias de Gautherot mostram 
a evolução do dia na fachada 
do Cassino e a transformação 
da escultura de Zamoisky em 
diferentes iluminações: das formas 
definidas sob a luz do sol, à sombra 
projetada no vértice do apoio dos 
pilares da marquise ao entardecer, 
até assumir a posição de figura-
fundo com a luzes do salão acesas 
à noite.
Fonte: Acervo Marcel Gautherot / 
Insituto Moreira Salles. Disponível 
em: <gautherot.ims.com.br>.

Figura 75 e 76: Salão de jogos 
do Cassino da Pampulha. Os 
revestimentos escolhidos para os 
interiores do Cassino assumem 
papel decisivo na ornamentação e 
ambientação do espaço. Espelhos 
em bronze e piso em mármore 
róseo português contrastam com 
o mármore branco das rampas, 
o teto em branco e os pilotis em 
capeamento metálico. Os materiais 
polidos e reflexivos espelham o 
movimento dos observadores pelas 
rampas, duplicando e ampliando a 
sensação de profundidade do espa. 
A transparência dos panos vidro da 
fachada promove a integração do 
salão interno com o cenário vegetal 
do entorno, projetado por Burle 
Marx, e com a vista panorâmica da 
lagoa.
Fotos: Autor, 2016.

Figura 77 e 78: Casa do Baile. A 
fotografia aérea da ilha-restaurante 
evidencia o vazio central deixado 
pela ausência da escultura Figura 
Alada, comissionada a José 
Pedrosa, prevista no projeto original 
de Niemeyer. O paisagismo, 
de Burle Marx, sepera o palco 
do pequeno pátio e margeia a 
borda da ilhota, marcando um 
recuo à chegada da ponte para o 
recebimento da escultura, nunca 
instalada no local de destino.
Fotos: Marcilio Gazzinelli. 
Disponível em: <https://whc.
unesco.org/en/list/1493/
gallery/&index=1&maxrows=12>.
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Portinari, o emprego por Niemeyer dos azulejos dá-se 

da forma moderna, complementando com sobriedade a 

plasticidade arquitetônica alcançada pelas formas livres e 

arredondadas, proporcionando leveza e profundidade aos 

planos densos e opacos em concreto armado.

 Mas, se a integração das artes plásticas na 

Pampulha exerce papel importante na composição destes 

objetos arquitetônicos e na articulação dos espaços, como 

visto no Cassino e na Casa de Baile, é na Igreja de São 

Francisco de Assis (1940) que ela ganha protagonismo. A 

Igreja é locada na margem sul, em ponta convexa de terra 

que avança na lagoa. O partido de Niemeyer adota planta 

em “T”, no qual altar e sacristia configuram a cabeceira, 

enquanto entrada e nave, o corpo transversal. O volume 

do altar é definido pela sequência de quatro abóbadas 

secantes: três de mesmo arco de circunferência, duas à 

esquerda da fachada, e uma no extremo oposto. A mais 

alta, que se põe entre os arcos, é definida por parábola. 

O volume da nave é conformado por casca parabólica 

única, assimétrica, que declina em altura da fachada junto 

à lagoa ao encontro da abóbada maior sobre o altar. 

 O encontro entre as cascas é defasado, gerando uma 

brecha entre as coberturas que conduz a passagem de luz 

natural que incide sobre o altar. A composição assimétrica 

de São Francisco, constituída pelas duas cascas em 

concreto armado, distintas, demarcadas e autoportantes, 

livra de cargas os fechamentos verticais. Estes recebem 

ornamentações, como afirma Bruand, “decoração pictórica 

ou revestimento de azulejos que realçam a função de 

de degradação da edificação na década seguinte, a 

escultura de Pedrosa é levada para os jardins do Cassino, 

em 1956. Novamente com inserção geométrica, a escultura 

porosa de silhueta voluptuosa em movimento, como se 

estivesse ao vento, é instalada no eixo médio do conjunto, 

no nível mais baixo da tapeçaria vegetal de Burle Marx, 

em frente ao espelho d’água. Figura Alada marca uma 

axialidade visual externa que não acontece através de 

um sistema de simetria bipartida no conjunto, mas pelo 

equilíbrio entre as partes, anunciando o início do passeio 
arquitetural, dos jardins ao acesso principal da casa de 

jogos.

 O corpo principal da Casa de Baile é configurado 

por círculos secantes que se apresentam, tanto interna 

quanto externamente, como superfície circular ininterrupta. 

A face externa do tambor, em contato com o jardim, abre-

se envidraçada ao programa a céu aberto, enquanto 

a oposta, opaca na periferia da ilhota, é recoberta por 

azulejos. Tal a face externa da escada helicoidal do 

MESP, Niemeyer cobre o plano convexo exterior com 

revestimento cerâmico. A mureta, sob a marquise, e o 

corpo do apoio dos funcionários são também recobertos 

pelo mesmo elemento. Diferentemente do Ministério, na 

Pampulha os azulejos replicados - de mesma padronagem 

de arabescos em azul cobalto e fundo branco - são 

industrializados. Aparecem empregados, também, em 

outras obras do conjunto de lazer, como no Cassino e 

no Iate Cube. Independentemente da pré-fabricação do 

revestimento, diferente daqueles concebidos por Cândido 

Figura 79 e 80: Planta baixa da 
Casa do Baile, publicada em 
Brazil Builds, e Figura Alada, de 
José Pedrosa. Goodwin publicou 
a planta baixa do projeto da 
Casa do Baile, que se encontrava 
ainda em construção durante o 
desenvolvimento do catálogo. 
O projeto registra a intenção 
de Niemeyer em posicionar a 
escultura de Pedrosa, identificada 
em desenho e legenda, na linha 
média entre os polos restaurante-
palco, no jardim a cargo de Burle 
Marx. Nos anos 1950, com o 
jogo proibido no Brasil, a Casa 
de Baile foi desocupada. Figura 
Alada, esculpida para ser instalada 
diretamente sobre o solo, foi 
então levada para o jardim do 
Cassino, implantada no eixo axial 
do conjunto. Posteriormente, um 
pedestal foi adicionado.
Figura 79: GOODWIN,1943, p. 188.
Figura 80 e referência: PESSOA,  
2017.

Figura 81, 82 e 83: Casa do Baile. 
A marquise sinuosa, sustentada 
por pilotis, emoldura a paisagem 
do entorno lacustre e interliga os 
dois polos do conjunto da Casa 
do Baile. O volume de serviço, a 
mureta e a superfície opaca do 
salão são recobertos com azulejos 
industrializados, com motivos em 
azul sobre fundo branco. O mesmo 
revestimento aparece utilizado no 
Cassino e no Iate Clube.
Fotos: Autor, 2016.

Figura 84: Detalhe do mural de 
azulejos, de Câdido Portinari, 
com a figura de São Francisco de 
Assis e o fundo preenchido com 
as representações de pássaros 
e peixes, inseridos à malha 
diagonal, na Igreja São Francisco 
de Assis, na Pampulha.
Foto: Autor, 2016.
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Figura 87: Estudo do mural São 
Francisco de Assis, de Cândido 
Portinari, de 1944. O 1º estudo 
para os azulejos da Pampulha em 
Minas, de Portinari, para a fachada 
da Igreja de São Francisco, 
mostra a estrutura arquitetônica 
definindo a forma do mural de 
azulejos, dada pela sequência de 
abóbadas parabólicas e pela linha-
terra da edificação. Os diversos 
estudos de Portinari para o mural 
demonstram a total autonomia do 
artista na criação da obra de arte 
sobre o plano específico da obra 
arquitetônica.
Fonte: Projeto Portinari. Disponível 
em: <http://www.portinari.org.br/#/
acervo/obra/170>.

simples vedação que lhes foi atribuída”126. A fachada frente 

à Lagoa da Pampulha tem o vão da superfície parabólica 

totalmente envidraçado, permitindo o contato da nave 

com a paisagem natural exterior. A incidência solar norte 

é controlada por brises fixos de alumínio na cor azul claro. 

Na outra cabeceira, voltada à via pública, o fechamento do 

plano opaco é realizado em alvenaria. 

 Para este lado, em 1944, Cândido Portinari criou o 

mural em azulejos sobre a vida do santo que dá o nome à 

Igreja a fim de recobrir a totalidade do vão do fechamento. 

As cores e a composição aproximam-se dos murais 

realizados para o Ministério. Os vazios entre as figuras são 

preenchidos por manchas irregulares em tons de azul, de 

maior ou menor transparência, como ondas que percorrem 

o mural, contidas pelas abóbodas e pelo limite inferior. Em 

outra camada, figuras de peixes e pássaros aparecem 

126 BRUAND, Yves. Arquitetura contemporânea no Brasil. 5. ed. 
São Paulo: Perspectiva, 2010, p.113.

repetidas em toda a extensão do mural dentro de uma 

malha diagonal, sempre em contraste com a cor do fundo. 

Por outro lado, a temática do painel de São Francisco 

afasta-se daqueles do MESP ao trazer uma narrativa 

ainda mais figurativa e vinculada a temas religiosos. 

Seres humanos e animais interpõem-se entre os planos 

ameboides monocromáticos e os contornos sinuosos em 

representações de cenas bíblicas. 

 A composição de Portinari, no vão da abóbada 

maior, aponta para uma certa sensação visual de 

perspectiva. As figuras são dispostas em orientação 

triangular, que corresponde, por oposição direta, ao altar. 

Importante notar, uma figura ao canto superior direito do 

plano parabólico aparece no interior de uma janela, como 

se aberta por perfuração no plano arquitetônico, ampliando 

o efeito de profundidade da fachada. Ainda no exterior, 

as coberturas em concreto são revestidas com pastilhas 

cerâmicas em tons de azul acinzentado. O muralista 

Paulo Werneck realizou dois mosaicos para as laterais 

externas da casca parabólica. Os desenhos abstratos 

da composição dialogam com as curvas circulares e 

parabólicas da arquitetura de Niemeyer, com os jardins 

projetados de Burle Marx, com a obra de Portinari e com o 

perímetro lacustre do entorno de inserção.

 No interior da igreja, o mural à têmpera São Francisco 
se Despojando das Vestes (1945), de Portinari, ocupa o 

fundo do altar-mor. A pintura, com a figura do padroeiro 

da Igreja ao centro da composição em tons terrosos, 

róseos e azuis, mais uma vez, abrange toda a área de 

Figura 85: Croquis da Igreja de 
São Francisco de Assis, de Oscar 
Niemeyer. Mesmo em croquis 
posteriores da Igreja, Niemeyer 
fez referência às obras de arte 
integradas em seus desenhos. No 
croqui interno, a representação 
do forro aparece em linhas 
convergentes em direção ao altar, 
onde está o afresco de Portinari. Na 
fachada voltada à rua, riscos livres 
sugerem a integração do mural de 
azulejos do mestre paulista.
Fonte: Portal CAU/BR (on-line). 
Disponível em: <https://caubr.org.
br/como-a-pampulha-se-tornou-
patrimonio-da-humanidade/>.

Figura 86: Igreja de São Francisco 
de Assis, Pampulha, Belo 
Horizonte, Minas Gerais.
Foto: Autor, 2016.
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do estado de Minas Gerais, dos períodos do barroco e 

do rococó.127 Contudo, técnica, organização espacial, 

plasticidade e adornamento são inventivos. As obras de 

arte de São Francisco integram-se à arquitetura sob a 

condução do arquiteto, onde escultura, pintura e azulejos 

se mostram indispensáveis para a ambiência e para a 

cenografia do conjunto, dialogando oportunamente com 

o arrojo plástico-formal da estrutura independente em 

concreto armado. 

Bruand destaca que a realização inédita na 

arquitetura moderna brasileira na Pampulha “incorpora 

ao mesmo tempo, espiritualmente, uma fusão brilhante 

das grandes tendências permanentes da história da arte 

com os fatores que as inspiram: a razão e a intuição”128. 

É através desta confluência entre arte e arquitetura que a 

Igreja de São Francisco de Assis da Pampulha pode ser 

compreendida, segundo Rafael Alves Pinto Júnior, como 

“a expressão de uma Gesamtkunstwerk [...] em assegurar 

uma unidade entre a arquitetura e demais elementos 

decorativos, na qual os efeitos de conjunto têm função 

primordial”129. 

 O Conjunto da Pampulha manifesta-se como o 

primeiro projeto solo de   Niemeyer a reverberar no cenário 

internacional. A integração das artes plásticas nas obras é 

127 BRUAND, Yves. Arquitetura contemporânea no Brasil. 5. ed. 
São Paulo: Perspectiva, 2010, p. 114.
128 Ibid.
129 PINTO JUNIOR, Rafael Alves. Os azulejos de Portinari como 
elementos visuais da arquitetura modernista no Brasil. Arquitextos, 
São Paulo, ano 08, n. 087.11, Vitruvius, ago. 2007. Disponível em: 
<https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/08.087/226>. 
Acesso em 20 out. 2020.

contorno parabólico do plano de alvenaria, que separa o 

corpo da nave das salas da sacristia. Diferentemente dos 

frisos realizados para o Ministério, o mural na Igreja da 

Pampulha liberta-se da contingência do formato tradicional 

retangular - das telas e dos painéis - e integra-se à ordem 

e à forma arquitetônica, sendo delimitado pelo próprio 

contorno gerado pela estrutura. O afresco ganha ainda 

maior destaque com as linhas do forro em madeira maciça 

da nave, que amplificam o cone visual perspectivo desde 

o acesso principal em direção ao altar.

 Outros elementos fundamentais para o ato litúrgico, 

como púlpito, batistério e coro recebem revestimento em 

azulejos do mestre paulista, bem como os sóculos em 

ambos os lados que garantem certa distância dos quatorze 

quadros da Via Sacra (1945), dispostos em sequência ao 

longo das paredes laterais da nave, também de autoria de 

Portinari. O invólucro interno da meia-parede, em formato 

de gancho, que abraça a pia batismal recebe o trabalho 

do escultor Alfredo Ceschiatti. Os quatro painéis de bronze 

em relevo, com o tema da Criação do Homem, de 1945, 

revestem por completo o elemento côncavo em alvenaria, 

à esquerda da entrada principal da Igreja. 

 O vínculo com a herança luso-brasileira aparece, 

outra vez, na utilização da cerâmica como revestimento 

no equipamento religioso, ao modo dos antigos conventos 

e igrejas coloniais do passado. O “gosto barroco” de 

Niemeyer, como citado por Bruand, pela curva e pela 

ornamentação extraordinária integrada à arquitetura, 

remete ao patrimônio histórico, artístico e arquitetônico 

Figura 88: Fachada da Igreja 
São Francisco com a obra São 
Francisco de Assis (1945), de 
Cândido Portinari. Através da 
integração da obra de Portinari, 
Niemeyer inseriu a policromia na 
igreja da Pampulha e possibilitou 
outro significado ao elemento 
de fechamento não estrutural. A 
composição de Portinari confere 
sensação de profundidade ao plano 
vertical opaco, diluindo visualmente 
o peso material da parede. Em 
concordância com a expressão 
plástica da forma e a serviço da 
obra arquitetônica, a temática da 
cena do mural reforça a narrativa 
e a ambiência do equipamento 
religioso, adicionando uma 
camada subjetiva, de reflexão e de 
apreciação ao conjunto.
Foto: Francisco Reis, 2016. 
Disponível em: <https://
www.flickr.com/photos/
guitaraddiction/43430057102>.

Figura 89 e 90: Interior do 
acesso da Igreja, com azulejos 
e pinturas de Portinari e 
relevos de Ceschiatti, e detalhe 
do bronze Pecado Original 
(1945). Na entrada, o projeto 
de Niemeyer define a área do 
batistério através de um elemento, 
curvo e autônomo, revestido com 
azulejos de Portinari e relevos, em 
bronze, de Ceschiatti. Os temas 
das obras dialogam abertamente 
com o programa arquitetônico: 
os painéis internos em relevo 
retratam passagens bíblicas da 
criação do homem, da gênese da 
humanidade e do pecado original. 
Enquanto os azulejos abordam 
a cena religiosa do batismo de 
Cristo e o ato da purificação do 
primeiro sacramento cristão. O 
mezanino, que abriga o coro e 
reduz o pé-direito na entrada da 
nave, tem o peitoril revestido com 
azulejos com figuras semelhantes 
à composição da fachada, em 
coordenação entre elementos e 
temas. Na casca parabólica, que 
ao tocar o solo torna-se, também, 
parede, os quatorze quadros da 
Via Sacra (1945), de Portinari, 
aparecem dispostos em duas linhas 
horizontais, uma de cada lado da 
nave.
Figura 90: Portal Viajento (on-line). 
Disponível em: <https://viajento.
com/2016/08/31/belo-horizonte-
capela-curial-sao-francisco-de-
assis/>.
Figura 91: Acervo Digital 
UNESP. Disponível em: <https://
acervodigital.unesp.br/handle/
unesp/378667>.

Figura 91: Detalhe do mosaico de  
pastilhas, de Paulo Werneck, na 
lateral exterior da casca da nave. 
O mosaico abstrato de Werneck, 
com manchas amórficas sinuosas, 
em tons de azul e branco, dialoga 
com o perímetro lacustre da represa 
da Pampulha e com os bordos 
coloridos dos jardns de Burle Marx.
Foto: Autor, 2016.
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Invariavelmente sobre a regência do arquiteto.

 Se a participação no projeto do Ministério de 

Educação e Saúde Pública mostra-se como experiência 

basilar na carreira de Niemeyer, o Conjunto da Pampulha 

registra a investigação pessoal do arquiteto por formas 

plásticas mais complexas e pelo emprego das artes 

como forma de ampliar a expressão plástica da obra 

arquitetônica frente à arquitetura moderna que se 

desenrola. Mas é em Brasília que, quase duas décadas 

após o Ministério e a Pampulha, Niemeyer consolida suas 

questões frente à monumentalidade e à integração das 

artes na arquitetura, em ampliada condição de comunhão 

ainda sem precedentes no Brasil.

Figura 93 e 94: Fotografia da 
exposição no MoMA Latin 
American Architecture since 
1945 e capa do catálogo. 
Lançado em 1955, juntamente 
com a exposição, no MoMA NY, 
o catálogo de Hitchcock projetou 
a arquitetura moderna latino-
americana no cenário internacional. 
Quatro projetos de Niemeyer foram 
incluídos: a Igreja de São Francisco 
(1943), o Banco Boavista (1946), 
a Casa de Funcionários no Centro 
Técnico de Aeronáutica (1947-
48) e a Casa Canoas (1953-54). 
Na exposição, a Igreja de São 
Francisco, primeira obra do circuito, 
foi apresentada com a imagem de 
Gautherot da fachada com a obra 
de Portinari. (na página seguinte)
Fonte: Acervo Digital Museum of 
Modern Art of New York. Disponível 
em: <https://www.moma.org/
calendar/exhibitions/2436>.

fortemente destacada pela crítica. Em 1942, com as obras 

ainda em construção, Goodwin ressalta a presença da 

figura escultórica da mulher reclinada de Zamoyski, sob 

a marquise do Cassino, assinalando que a “relação entre 

a escultura e a sua localização é pormenor fundamental” 

na obra.130 Elogia o paisagismo de Burle Marx que une os 

diversos edifícios e inclui no catálogo o projeto original da 

Casa de Baile, onde aponta a previsão da escultura de 

Pedrosa ao centro, mas lamenta o uso dos azulejos azuis 

em tamanha escala no complexo.131

 Em 1955, a fachada de Portinari em São Francisco 

ganha destaque também no catálogo de Henry-Russell 

Hitchcock para o Museu de Arte Moderna de Nova York, 

em página dupla. Junto à fotografia da pintura do altar, 

Hitchcock aponta:

O mural do lado de fora da parede leste, executado 
em azulejos, é o melhor trabalho de Portinari dessa 
ordem tipicamente brasileira. Característica do 
fundo de motivos repetidos como papel de parede, 
e verdadeiramente complementar às curvas 
estruturais relativamente simples do santuário e 
da sacristia são as fortes curvas livres ligando as 
figuras na composição.132

 O projeto da Pampulha chancela o papel substancial 

da colaboração das artes plásticas na arquitetura moderna 

de Niemeyer. Ponderada como elemento constituinte 

e imprescindível da edificação, amarrada a condições 

geométricas estabelecidas a priori, idealizada durante 

o processo projetual e, sobretudo, fundamental para a 

ambiência e cenografia da arquitetura, a integração das 

artes a partir da Pampulha torna-se traço vigoroso e 

constante na obra de Niemeyer nas décadas seguintes. 

130 GOODWIN, Philip Lippincott. Brazil Builds: architecture new and 
old, 1652-1942. 1. ed. Nova York: The Museum of Modern Art, 1943, 
p. 101. Disponível em: <https://assets.moma.org/documents/moma_
catalogue_2304_300061982.pdf>. Acesso em: 30 out. 2020.
131 Ibid., p. 217. Acesso em: 30 out. 2020.
132 HITCHCOCK, Henry-Russell. Latin American 
architecture since 1945. Nova York: The Museum of 
Modern Art, 1955. p. 67. Disponível em: <https://assets.
moma.org/documents/moma_catalogue_2436_300190216.
p d f ? _ g a = 2 . 2 3 1 9 7 2 7 6 3 . 5 6 1 1 2 0 9 1 5 . 1 6 0 4 0 8 3 3 9 8 -
1763850759.1595942785>. Acesso em: 30 out. 2020.

Figura 92: Oscar Niemeyer 
e Cândido Portinari, 1948. A 
experiência no projeto do MESP 
e no Conjunto da Pampulha 
aproximou Niemeyer a grandes 
nomes da arte nacional. Portinari 
trabalhou em outros projetos do 
arquiteto, como na residência 
Francisco Peixoto (1941), no 
Colégio Cataguases (1946) e no 
Edifício Califórnia (1951), dentre 
outros. Ceschiatti, Pedrosa, 
Giorgi e Burle Marx colaboraram 
em diversas obras nas décadas 
subsequentes. Em Brasília, no 
maior canteiro da integração das 
artes do país, outros artistas foram 
convidados a produzir para, dentre 
eles, Maria Martins, Athos Bulcão, 
Di Cavalcanti, Sérgio Camargo e 
Marianne Peretti.
Fonte: Portal Museu Casa Portinari 
(on-line). Disponível em: <https://
www.museucasadeportinari.org.br/
fotos/>.

Figura 95: Nave e altar da Igreja 
de São Francisco de Assis. 
São Francisco se Despojando 
das Vestes (1945), com contorno 
parabólico, tal a geometria da 
estrutura arquitetônica, compreende 
a totalidade da parede de fundo 
do altar-mor. Em tons terrosos, 
róseos, brancos e azuis, o afresco 
dialoga com as demais criações 
de Portinari para nave, e com o 
forro em lambri de madeira. Nota-
se, desde o acesso, o reforço do 
cone perspectivo, ampliado pelas 
linhas longitudinais da forração, 
que visualmente convergem para 
a pintura de Portinari. À esquerda 
do altar, o púlpito côncavo 
em alvenaria é revestido com 
azulejos, nos quais figuras em 
azul aparecem contidas dentro de 
delimitações independentes, com 
predominância do branco sobre 
o azul. Nas paredes laterais, os 
quadros da Via Sacra (1945) são 
dispostos equidistantes, afastados 
por espçadores metálicos da 
forração de madeira, que reveste 
a casca até o piso. Os sóculos 
são revestidos com azulejos de 
Pássaros e Peixes (1945), na 
mesma composição de manchas 
azuis e malha diagonal do mural 
da fachada. Recentemente, a 
Igreja, tombada pelo IPHAN 
desde 1947 e reconhecida pela 
UNESCO como patrimônio da 
humanidade em 2016, passou por 
processo amplo de restauração, 
sob a supervisão do órgão do 
patrimônio nacional. As pastilhas 
de revestimento da cobertura e 
os mosaicos de Werneck foram 
restaurados com apoio do Projeto 
Paulo Werneck, que forneceu 
as peças para substituição. Os 
azulejos de Portinari foram limpos 
e recuperados; os passeios 
de pedra portuguesa de Burle 
Marx foram nivelados; e, o forro 
de madeira, substituído após 
intervenção estrutural na junta de 
dilatação da casca de concreto. 
As pinturas à têmpera de Portinari 
foram restauradas pelo Centro 
de Conservação e Restauração 
de Bens Culturais (CECOR) da 
Universidade Federal de Minas 
Gerais. (nas páginas seguintes)
Foto: Marcilio Gazzinelli. 
Disponível em: <https://whc.
unesco.org/en/list/1493/
gallery/&index=1&maxrows=12>.
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Figura 96: Lucio Costa e Le 
Corbusier, 1936. Costa e Le 
Corbusier tiveram o primeiro 
contato com a vinda do suíço ao 
Brasil como consultor do projeto 
da Cidade Universitária e do 
Ministério, no Rio de Janeiro. Em 
1936, os dois arquitetos escreveram 
sobre a participação das artes 
plásticas na arquitetura moderna. 
Em 1952, em Veneza, refletiram 
sobre a integração das artes na 
Conferência Internacional de 
Artistas, promovida pela UNESCO. 
Na fotografia, Costa aparece 
recepcionando Le Corbusier no 
aeroporto Santos Dummont, no 
ano do projeto do Ministério, então 
antiga capital do país.
Fonte: Arquivo UFBA. Disponível 
em: <https://blogs.oglobo.globo.
com/lauro-jardim/post/de-lucio-
costa-para-le-corbusier-e-vice-
versa.html>.

Figura 97: The architect and 
the contemporary society, de 
Lucio Costa, na Conferência 
Internacional dos Artistas, 
UNESCO, Veneza, 1952. 
Fonte: Acervo Lucio Costa / Instituto 
Antônio Carlos Jobim. Disponível 
em: <https://www.jobim.org/lucio/
handle/2010.3/163>.

Figura 98: Capa da revista 
Arquictetura, número 47, de 1953. 
A revista traz na íntegra a primeira 
publicação em português do artigo 
de Lucio Costa, apresentado 
inicialmente em Veneza. Costa 
produziu outros textos partir da 
revisão do artigo original, que foram 
publicados ao longo dos anos.
Fonte: Acervo Lucio Costa / Instituto 
Antônio Carlos Jobim. Disponível 
em: <https://www.jobim.org/lucio/
handle/2010.3/3589>.

Brasília

cidade obra de arte
 (1956 - 1960)

[...] Quando o arquiteto faz uma planta, que quando 
ele desenha uma parede ele tá [sic] pensando se 
ela deve ser pintada de branco, se ela deve ter 
uma pintura conforme a possibilidade, né? Se 
ela deve ter uma escultura. Quando ele cria um 
ambiente ele pensa nessas coisas. De modo que 
esses elementos de, de arte plástica que devem 
completar a arquitetura eles são imaginados pelo 
arquiteto.133

 Quatro anos antes do concurso urbanístico para o 

plano da nova Capital Federal, Lucio Costa e Le Corbusier, 

dezesseis anos após o encontro que originou o projeto 

para o Ministério da Educação, participam da Conferência 
Internacional dos Artistas promovida pela UNESCO em 

Veneza, em 1952. No manifesto O arquiteto e a sociedade 
contemporânea, entre as considerações quanto ao 

problema da habitação social coletiva enfrentado pela 

sociedade moderna, Costa reafirma a importância da 

condição plástica da obra arquitetônica.134 Não como 

expressão de uma obra-monumento, tampouco como 

demonstração de uma técnica construtiva, mas como meio 

da arquitetura moderna “sobreviver em um sentido mais 

profundo e permanente como uma criação plástica que 
ainda está viva porque ainda tem poder para mover os 
sentimentos” (grifo nosso)135. 

 Para garantir a almejada unidade plástica da 

verdadeira  obra  arquitetônica,  que  se distancia 

radicalmente da mera edificação construída, Costa 

posiciona o arquiteto como artista a título próprio, sendo 

o responsável pelas escolhas apropriadas das formas 

133 NIEMEYER, Oscar. Depoimento: Programa de História Oral. 
Brasília: Arquivo Público do Distrito Federal, 1989, p. 23. apud LIMA, 
Elizabeth Ervatti Rocha de. Integração das artes na obra de Oscar 
Niemeyer: três espaços consagrados em Brasília. 2013. p. 58., il. 
Dissertação (Mestrado) - Universidade de Brasília, Brasília, 2013.
134  COSTA, Lucio. The Architect and Contemporary Society, 1952. 
In: The Artist in modern society: essays and statements, Paris: 
UNESCO, p. 91, 1954. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/
ark:/48223/pf0000066858?posInSet=3&queryId=7b1faec0-b771-
422b-9f2b-19cdd1d966ab>. Acesso em: 16 nov. 2020.
135 COSTA, loc. cit. Tradução nossa: it must so survive not simply as 
an example, for instruction of an outmoded building technique nor as a 
monument of an outworn civilization but survive in a deeper and more 
permanent sense as a plastic creation which is still alive because it still 
has power to move the feelings.

plásticas a serem integradas à arquitetura desde o plano 

inicial de projeto até a execução final. Preservada a 

autonomia inerente a toda obra de arte, Costa defende 

a “inter-relação” entre as artes no lugar da síntese, onde 

“com uma inter-relação equilibrada de formas livres 

ou geométricas, ora fluidas, ora contidas, alcançadas 

incidentalmente ou objetivadas deliberadamente, que 

reside a atração e as possibilidades virtualmente ilimitadas 

de expressão arquitetônica no idioma moderno”136.

 Fernanda Fernandes ressalta que Le Corbusier, 

em Canteiro de síntese das artes maiores, reforça o papel 

da escultura e da pintura na obra arquitetônica como 

elementos capazes de despertar emoções, e “propõe que 

a obras sejam realizadas em condições arquitetônicas que 

serão o produto de um espírito novo, realizado no canteiro 

com os materiais, dimensões e características próprias 

da realidade”137. Como frisa a autora, segundo o mestre 

suíço, as atividades em conjunto possibilitariam “a troca 

de experiências entre os escultores, pintores e arquitetos, 

marcada pela permanente vitalidade, o que permite chegar 

ao canteiro síntese das artes maiores, local de busca de 
novas possibilidades” (grifo nosso)138.

 
A síntese de natureza plástica que trarão os 
canteiros, recorrerá rapidamente a todas as artes 
que expressam emoção humana: a música, o 
teatro, a dança, a literatura também, vitalizando 
igualmente as artes em plena evolução como o 
cinema - todos, suportes de uma poética que 

136 COSTA, Lucio. The Architect and Contemporary Society, 1952. In: 
The Artist in modern society: essays and statements, Paris: UNESCO, 
p. 91, 1954. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000066858?posInSet=3&queryId=7b1faec0-b771-422b-9f2b-
19cdd1d966ab>. Acesso em: 16 nov. 2020. Tradução nossa: It is in 
the combination of the two approaches, with balanced interplay of free 
or geometrical forms, whether now flowing, now restrained, achieved 
incidentally, or aimed at deliberately that the attraction and the virtually 
unlimited possibilities of architectural expression in the modern idiom 
reside.
137 FERNANDES, Fernanda. Arquitetura no Brasil no segundo pós-
guerra – a síntese das artes. In: PESSÔA, José, et. al. Anais do 6º 
Seminário Docomomo Brasil, Moderno e Nacional: Arquitetura e 
Urbanismo, Niterói: 2005. p. 6-7.  Disponível em: <http://docomomo.
org.br/wp-content/uploads/2016/01/Fernanda-Fernandes.pdf>. 
Acesso em: 20 jul. 2020.
138  Ibid., p. 7.
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a grande realização coletiva da arquitetura, da 
técnica e das artes plásticas brasileiras, que 
dará testemunho do espírito e da capacidade da 
presente geração de técnicos e artistas [...] Não 
apenas o valor utilitário, mas juntamente com ele, 
completando-o e elevando-o ao nível da arte, 
também o valor plástico entrará em linha de conta 
nas soluções que os artistas brasileiros serão 
chamados pelo governo a engendrar para essa 
grande realização de uma cidade moderna nos 
trópicos.143

 Niemeyer foi o escolhido para comandar o 

Departamento de Urbanismo e Arquitetura da Companhia 

Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, a NOVACAP. A 

escolha do presidente JK pelo arquiteto não se baseava 

exclusivamente na amizade estabelecida pela parceria na 

Pampulha e nas obras em Minas Gerais. Mas, como afirma 

Bruand, “como também de um apelo ao talento que a priori 
parecia ser o mais conveniente para a audácia inédita de 

tal projeto”144. 

 Os primeiros projetos desenvolvidos para Brasília 

são apresentados publicamente por Niemeyer meses 

antes do resultado do concurso. Em dezembro de 1956, 

o Palácio Presidencial, a Capela e o Hotel são revelados 

143 KUBITSHCEK, Juscelino. In: AQUINO, Flávio de. O presidente e a 
arquitetura: Entrevista exclusiva do Sr. Juscelino Kubitschek a Módulo. 
Módulo, Rio de Janeiro, ed. 4, p. 7, mar. 1956.
144 BRUAND, Yves. Arquitetura contemporânea no Brasil. 5. ed. 
São Paulo: Perspectiva, 2010, p. 183.

Figura 99: Capa da Revista 
Módulo, número 6, 1956. Niemeyer 
publicou na capa da revista Módulo 
a maquete do primeiro projeto 
para a futura Capital Federal, o 
Palácio Presidencial, antes mesmo 
do resultado do concurso público 
para o Plano Piloto. Na matéria 
dedicada à Brasília, além do 
Palácio, o Hotel e a Capela, ainda 
apartada do projeto do Palácio, são 
apresentados como as primeiras 
edificações da cidade. Já na 
primeira versão do projeto, um 
híbrido entre os projetos posteriores 
para o Alvorada e o Planalto, 
silhuetas de figuras escultóricas 
aparecem integradas ao conjunto, 
como a efígie reclinada no terraço-
jardim, posicionada em alinhamento 
à coluna da fachada.
Fonte: Módulo, n. 6, 1956, capa. 
Biblioteca Nacional Digital.

Figura 100: Niemeyer e a 
maquete do Palácio Presidencial. 
Niemeyer aparece ao lado da 
maquete da primeira versão do 
Palácio Presidencial de Brasília, 
em seu escritório no Ministério de 
Educação. A maquete confirma 
a monumentalidade das novas 
instalações da futura Capital e o 
franco diálogo quanto à integração 
das artes plásticas na arquitetura. 
Em frente ao espelho d’água, ante 
a rampa de acesso, à esquerda, 
a miniatura escultórica de duas 
figuras humanas, de escala 
monumental, aparece sobre base 
quadrada. No terraço-jardim, a 
silheuta reclinada surge voltada à 
esplanada.
Fonte: Acervo do Arquivo Público 
do Distrito Federal - ArPDF. 
Disponível em: <https://www.flickr.
com/photos/imagemememoriacan-
danga/48943254612>.

representa, na verdade, a própria razão de viver.139

 Le Corbusier conclui a Conferência em apoio 

às considerações de Lucio Costa quanto à integração 

das artes plásticas, como apontado por Fernandes.140 

O manifesto de Costa é publicado em português no ano 

seguinte, no exemplar 47 da Revista Arquitectura. A partir 

da revisão do ensaio original apresentado em Veneza, 

Costa publica outros artigos sobre o tema, como A 
crise da arte contemporânea, de 1953. Em 1955, recém 

estabelecida a revista Módulo, Niemeyer republica o texto 

completo, que aparece subdividido em tópicos e com 

grifos de destaque.141 Posteriormente, em outra adaptação 

do texto original, Costa volta a defender a educação como 

meio de entendimento e apreciação das artes plásticas e 

da arquitetura, na peça A arte e a educação.142 

 O concurso para o plano urbanístico de Brasília, 

ancorado na determinação do presidente Juscelino 

Kubitschek em transferir a Capital Federal do Rio de 

Janeiro para o interior do país, é realizado em 1956. Em 

entrevista a Flávio de Aquino para a Módulo, no mesmo 

ano, o ex-presidente discorre sobre as expectativas 

urbano-arquitetônicas do projeto e sobre a participação de 

artistas nacionais na construção da nova capital:

A futura Capital Federal será, no meu entender, 

139 LE CORBUSIER. Canteiro de síntese das artes maiores, 1952. 
apud ROSA, Rafael Brener da. Arquitetura, a síntese das artes. 
Orientador: Fernando Freitas Fuão. 2005. p. 20. Dissertação (Mestrado) 
- Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005. 
Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/5114>. Acesso 
em: 22 ago. 2021.
140 FERNANDES, Fernanda. Arquitetura no Brasil no segundo pós-
guerra – a síntese das artes. In: PESSÔA, José, et. al. Anais do 6º 
Seminário Docomomo Brasil, Moderno e Nacional: Arquitetura e 
Urbanismo, Niterói: 2005. 16 p.  Disponível em: <http://docomomo.org.
br/wp-content/uploads/2016/01/Fernanda-Fernandes.pdf>. Acesso 
em: 20 jul. 2020.
141 COSTA, Lucio. O arquiteto e a sociedade contemporânea. Módulo, 
Rio de Janeiro, ed. 2, p. 39-46, ago. 1955.
142 A digitalização do exemplar 47 da Revista Arquitectura, e os textos 
A crise da arte contemporânea e A arte e a educação podem ser 
encontrados no acervo do Portal do Instituto Antônio Carlos Jobim. On-
line. Disponível em: <http://www.jobim.org/lucio/handle/2010.3/4466>. 
Acesso em: 20 jul. 2020.
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única côncava cobertas com esboços de cenas religiosas, 

sugerindo a integração de um mural. Não diferente 

do restante, o fundo do altar aparece ocupado por 

completo por outra cena figurativa de escala monumental. 

Representada por um sombreado em diagonal sobre a 

parede, uma luz parece incidir lateralmente sobre o mural. 

Como se proveniente de um outro elemento técnico-

artístico, possivelmente um vitral, o rasgo vertical aparece 

demarcado no croqui da fachada. Ainda que nesta 

introdução preliminar o arquiteto não se refira diretamente 

aos artistas responsáveis ou a técnicas artísticas 

específicas imaginadas, os desenhos deixam entrever a 

fundamental participação das artes plásticas na iminente 

Brasília.

 Em 1957, a Capela e o Palácio ganham novamente 

destaque na primeira edição da revista Brasília146. O 

periódico foi desenvolvido pela NOVACAP para revelar ao 

povo brasileiro “sobre a marcha da construção da nova 

Capital e as informações, de interesse, relativas ao mesmo 

empreendimento - de modo a manter o público sempre ao 

par do que se está realizando e do que se pretende fazer”147. 

A publicação de estreia reforça a participação de nomes 

importantes do cenário das artes plásticas brasileiras 

para a decoração da nova capital. Di Cavalcanti, Portinari, 

Firmino Saldanha, José Pedrosa e Franz Weissmann são 

cogitados para o Palácio. Quanto à Capela, apresentada 

com o croqui de Niemeyer, a legenda revela que será 

decorada por artistas nacionais, e que, “embora ousada e 

146 Brasília, Brasília, ano I, n. 1, 1957. Disponível em: <http://www.
arquivopublico.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/07/NOV-D-4-2-Z-
0001-1d.pdf>. Acesso em: 16 nov. 2020.
147 Ibid., p. 1. Acesso em: 16 nov. 2020.

na sexta edição da revista Módulo.145 De planta retangular 

e proporção compacta, por entre um renque duplo de 

palmeiras imperiais, o Palácio aparece situado ao fundo 

da esplanada. Nas fotografias da maquete do estudo, a 

referência à escultura de duas figuras humanas erigidas 

sobre base em pódio, de proporção monumental, é locada 

à esquerda da rampa de acesso, às margens do espelho 

d’água. A obra, sem autoria creditada ou definições mais 

apuradas, dialoga com a escala da edificação, como se 

verifica na fotografia em plano frontal de Flavio Damm. 

A dimensão em altura da peça escultórica corresponde, 

aproximadamente, ao alinhamento ao balcão do plano 

horizontal, que se projeta para fora da fachada do Palácio, 

em direção ao apenso oratório. Nos croquis perspectivos, 

na elevação frontal e na planta baixa da cobertura, a 

silhueta de outra figura humana aparece integrada à área 

frontal do terraço do Palácio. Em posição reclinada, à 

semelhança de Carmela, de Zamoyski, na Pampulha, e 

Mulher deitada, de Ceschiatti, na Residência Cavanellas 

(1954), a escultura surge elevada do piso sobre base de 

apoio único central, voltada à esplanada, alinhada a uma 

das colunas da fachada.

 Já os riscos da Capela, embrionários do projeto da 

Capela do   Palácio da Alvorada, que será desenvolvido 

no ano seguinte, trazem as paredes internas da nave 

145 NIEMEYER, Oscar. Brasília, Nova Capital. Módulo, Rio de Janeiro, 
ed. 6, p. 8-23, dez. 1956.

Figura 101: Fotografia em plano 
frontal da maquete do Palácio 
Presidencial, 1956. A fotografia de 
Flávio Damm, para a Módulo, revela 
a imponência da escultura figurativa 
à esquerda da composição 
arquitetônica. De proporção 
monumental, a silhueta recortada 
mostra-se como contraponto à 
massa opaca e densa da tribuna, 
em frente ao avarandado do 
Palácio. Nota-se, ainda, a sugestão 
de figura escultórica reclinada 
no terraço, próxima ao limite da 
cobertura, em alinhamento à coluna 
da fachada.
Foto: Flávio Damm, 1956. Módulo, 
n. 6, p. 16, dez. 1956. Biblioteca 
Nacional Digital.

Figura 102: Croqui de Oscar 
Niemeyer do Palácio Presidencial, 
1956. No croqui de estudo de 
Niemeyer, a figura reclinada sobre 
pedestal surge junto ao avarandado 
do Palácio, à direita da chegada 
pela rampa de acesso. Importante 
notar, embora apareça no risco em 
posição não definitiva, a intenção 
de Niemeyer em integrar as 
esculturas à arquitetura do Palácio 
acompanha todo o processo de 
desenvolvimento do projeto.
Fonte: Módulo, n. 6, 1956, p. 18-19. 
Biblioteca Nacional Digital.

Figura 103: Mulher deitada, de 
Alfredo Ceschiatti. Nos esboços 
do Palácio, a figura reclinada sobre 
laje de apoio central, remete à 
escultura de Zamoyski, frente à 
fachada envidraçada do Cassino 
da Pampulha, e à Mulher deitada, 
de Ceschiatti, outro colaborador em 
Belo Horizonte, concebida para os 
jardins projetados por Burle Marx 
para a Residência Cavanellas. O 
projeto de Niemeyer antecede em 
dois anos os primeiros riscos para 
Brasília,no qual a figura escultórica 
voluptuosa da mulher deitada 
sobre o braço surge igualmente 
contraposta ao pano de vidro da 
casa, voltada para a piscina e para 
a paisagem montanhosa da serra 
fluminense.
Foto: Acervo Marcel Gautherot / 
Instituto Moreira Salles. Disponível 
em: <gautherot.ims.com.br>.
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instalada na entrada do Palácio ao fim da construção, em 

1958. A figura única da mulher, sugestionada pelo risco 

original de Niemeyer, duplica-se na obra do escultor. 

Duas mulheres em bronze, em posição quase espelhada, 

aparecem sentadas, com as pernas arqueadas, esticando 

os cabelos. As Iaras, ou As Banhistas, como foram 

popularmente apelidadas, são a representação do escultor 

da lenda indígena da senhora das águas do rio Amazonas. 

A composição da obra, de maior altura nas extremidades, 

figurada pelos troncos sentados, quadris mais volumosos 

nas diagonais e o centro mais baixo, pelo encontro em “V” 

dos membros inferiores, dialoga com as colunas projetadas 

por Niemeyer ao fundo. A posição das figuras remete ao 

movimento dos arcos invertidos da fachada do Palácio, 

que crescem do centro dos intercolúnios em direção às 

bordas. Instalada como previsto em projeto, sobre o 

espelho d’água, a escultura de Ceschiatti enquadra-se 

visualmente no gabarito da linha horizontal da base larga 

das colunas, quando vista desde a plataforma de acesso 

ao Palácio. A expressão plástica da obra, de formas 

figurativas simplificadas, e a disposição das massas do 

conjunto integram-se apropriadamente ao primeiro projeto 

de Niemeyer para a Capital. Para Bruand, o resultado da 

integração “reencontra a dignidade e calma olímpicas, 

mesclados ao encanto particular que caracteriza a frente 

principal”151.

 Lucio Costa não menciona no memorial descritivo 

do Plano Piloto a participação das artes plásticas na 

configuração da cidade. Todavia, idealiza o novo centro 

151 BRUAND, Yves. Arquitetura contemporânea no Brasil. 5. ed. 
São Paulo: Perspectiva, 2010, p.191.

revolucionária, foi considerada pelos prelados brasileiros 

enquadrada nos moldes da arte sacra”148.

 O projeto do Palácio da Alvorada é publicado um 

mês antes de Lucio Costa angariar o concurso para o 

Plano Piloto. Na apresentação, Niemeyer detêm-se em 

esclarecer as alternativas estruturais e plásticas adotadas 

para o projeto, considerando o resultado alcançado como 

referência de padrão técnico artístico a ser adotado para 

a nova urbe.149 A ênfase recai sobre a solução simples e 

compacta da edificação e a expressão plástica empregada 

nas colunas das fachadas, que consideram escala, ritmo e 

proporção para atingir, segundo o arquiteto, um resultado 

leve e elegante.150 No croqui da fachada principal, a 

repetição do mesmo elemento estrutural, de escala colossal, 

evidencia a monumentalidade prevista para o Palácio. Ao 

lado direito da passarela em “T”, cuja cabeceira antecede 

o acesso ao Palácio, a mesma silhueta escultórica, outrora 

inserida na cobertura do projeto preliminar, surge, agora, 

em meio ao espelho d’água. A figura feminina, recostada 

sobre o braço e com as pernas ligeiramente flexionadas, 

como que em descanso sobre a água, é geometricamente 

posicionada tangente ao topo da meia coluna que dá 

seguimento à colunata da fachada após o interrompimento 

da sequência de pilares que demarca o acesso.

 A obra em questão materializa-se, posteriormente, 

pelo colega de Pampulha, Alfredo Ceschiatti, sendo 

148 ARQUITETURA e Urbanismo da Nova Capital.Brasília, Brasília, 
ano I, n. 1, p. 10, 1957. Disponível em: <http://www.arquivopublico.
df.gov.br/wp-content/uploads/2018/07/NOV-D-4-2-Z-0001-1d.pdf>. 
Acesso em: 16 nov. 2020.
149 NIEMEYER, Oscar. Palácio Residencial de Brasília. Módulo, Rio 
de Janeiro, ed. 7, p. 21-27, fev. 1957.
150 NIEMEYER, loc. cit. 

Figura 104 e 105: Croquis de 
Niemeyer da Capela, 1956. Os 
croquis da Capela registram 
a intenção pela integração de 
murais figurativos às paredes 
internas da pequena nave. Na 
fachada, um recorte estreito 
vertical sinaliza um possível vitral. 
No ano seguinte, na segunda 
publicação da revista Brasília, 
Portinari é apontado como o artista 
responsável pela decoração da 
Capela, “com imagens religiosas 
em desenho linear pelas paredes, 
vitral no teto e azulejos dourados 
de Ravena”. Os estudos previstos 
integram a exposição sobre os 
artistas de Brasília, realizada na 
sede do MESP, em 1958, na qual 
Portinari apresenta a concepção 
de murais figurativos em mosaico 
de pastilhas, pintadas a ouro, 
revestindo todo envoltório da 
capela. A colaboração de Portinari 
na Capital não se concretizou por 
sua complexidade de execução 
e por contenção de gastos pela 
NOVACAP. O artista faleceu em 
1962, devido a problemas de 
saúde relacionados à infecção por 
chumbo.
Fonte: Brasília, n. 8, p.10-11, 1967.
Referência: Brasília, n. 2, p. 8, 1957. 
Acervo do Arquivo Público do 
Distrito Federal - ArPDF. Disponível 
em: <http://www.arpdf.df.gov.br/
revista-brasilia/>.

Figura 106: Croqui de Niemeyer 
do Palácio Residencial de 
Brasília, 1957. No croqui da 
fachada do Palácio da Alvorada, a 
figura reclinada, que anteriormente 
aparecia no terraço-jardim, 
encontra seu lugar definitivo no 
espelho d’água, junto ao acesso 
principal do Palácio. A escultura, 
sobre fina base, tem seu início 
alinhado ao eixo da meia coluna 
que sucede o interrompimento da 
colunata, na chegada da passarela. 
A obra em questão foi realizada por 
Cheschiatti, em bronze, em 1958. A 
figura feminina é vista em diversas 
obras do escultor em Brasília, 
como em A Justiça, para a frente 
do STF, em Duas Irmãs, para o 
Palácio dos Arcos, em As Gêmeas, 
para o Itamaraty, em Anjo, para o 
Congresso e em A Contorcionista, 
obra realizada no início dos anos 
1950, escolhida por Niemeyer para 
o foyer do Teatro Nacional. (na 
página anterior)
Fonte: Módulo, n. 7, 1957, p.25-26. 
Biblioteca Nacional Digital.

Figura 107 e 108: As Iaras, em 
frente ao Palácio da Alvorada, 
e a capa revista Brasília, ed. 14, 
de 1958. A publicação traz artigo 
sobre a participação das artes 
plásticas na construção da Capital 
e convoca os artistas a trabalharem 
por um único ideal: “Impõe-se 
que todas as influências, todos 
os grupos de pressão se dispam 
de seus próprios interesses para 
ajudar Lucio Costa e Niemeyer 
a realizar, na alta escala de uma 
grande cidade, o objetivo até 
agora aflorado apenas, e em 
nível diminuto: a integração, em 
nossa época, das diversas formas 
artísticas de uma cultura”. A 
publicação apresenta, ainda, um 
mural de Portinari para o Alvorada, 
estudos de Bulcão para a Capela, 
pintura afresco de Volpi para a 
Igrejinha, Os Guerreiros de Giorgi 
para o Planalto e escultura de 
Duviver para o Hotel.
Figura 107 e Referência: Brasília, 
n.14, 1958, capa e p. 11. Acervo do 
Arquivo Público do Distrito Federal - 
ArPDF. Disponível em: <http://www.
arpdf.df.gov.br/revista-brasilia/>.
Figura 108: Joana França. 
Disponível em: <https://www.
archdaily.com.br/br/905755/pilares-
iconicos-na-arquitetura-moderna-
brasileira>.
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moderno “não apenas como urbs, mas como civitas, 

possuidora dos atributos inerentes a uma capital”152. 

Com esse objetivo, concebe um plano com a intenção 

fundamental de atingir uma monumentalidade consciente, 

no sentido tangível da expressão: 

Cidade planejada para o trabalho ordenado e 
eficiente, mas ao mesmo tempo cidade viva e 
aprazível, própria ao desvaneio e à expeculação 
[sic] intelectual, capaz de tornar-se, com o tempo, 
além de centro de governo e administração, num 
foco de cultura dos mais lúcidos e sensíveis do 
país (grifo nosso).153

 Brasília se desenvolve a partir da concepção urbana 

cujo projeto, através de eixos, praças e esplanadas, 

enfatiza os objetos arquitetônicos por si só. Ao mesmo 

tempo, exige destes edifícios “um caráter altamente 

expressivo, sem prejuízo da unidade global”154. Nesta 

circunstância, o plano de Costa não é fator pormenor na 

busca de Niemeyer por plasticidade, monumentalidade 

e excepcionalidade em seus projetos. Tampouco é a 

152 COSTA, Lucio. Relatório do Plano Piloto de Brasília. Módulo, Rio 
de Janeiro, ed. 8, p.  33, 1957.
153 Ibid., p. 34.
154 BRUAND, Yves. Arquitetura contemporânea no Brasil. 5. ed. 
São Paulo: Perspectiva, 2010, p. 183.

Figura 110 e 11: Desenhos 
do Plano Piloto, de Lucio 
Costa, 1956. Sobre a Praça dos 
Três Poderes, Costa ressalta: 
“destacam-se no conjunto os 
edifícios destinados aos poderes 
fundamentais que, sendo em 
número de três e autônomos, 
encontraram no triângulo equilátero, 
vinculado à arquitetura da mais 
remota antiguidade, forma 
elementar apropriada para contá-
los”. Na legenda da perspectiva, 
Costa relembra a sugestão de Le 
Corbusier, em 1936, quanto ao 
emprego de palmeiras imperiais. 
(na página anterior)
Fonte: Acervo Lucio Costa / Instituto 
Antônio Carlos Jobim. Disponível 
em: <https://www.jobim.org/lucio/
handle/2010.3/85>.
Referência: COSTA, p. 36, 1957. 

Figura 109: Lucio Costa e 
Juscelino Kubitschek no local 
de implantação da Avenida 
Monumental, 1957.
Foto: Jean Manzon, 1957. 
Enciclopédia Itaú Cultural. 
Disponível em: <https://
enciclopedia.itaucultural.org.br/
obra25628/juscelino-kubitschek-e-
lucio-costa-brasilia-df>.

criação de espaços públicos integrados, onde a obra de 

arte ganha igualmente destaque, como na Praça dos Três 

Poderes. Ponto de reflexão onde as obras escultóricas 

relacionam-se não somente com os objetos arquitetônicos, 

mas também com o espaço urbano. 

Entre os fatores fundamentais de progresso, de 
transformação da vida do país, que representa a 
criação de Brasília, destaca-se a oportunidade 
de realizar-se na nova capital um ideal estético 
brasileiro através da consolidação, na urbe nova, 
racionalmente planejada, das diferentes artes 
visuais integradas à arquitetura e à natureza.155

 Assim como no projeto do Palácio, o trio de 

edificações formado por Congresso Nacional, Palácio da 

Justiça (Supremo Tribunal Federal) e Palácio de Despachos 

(Palácio do Planalto), que juntos configuram três dos quatro 

lados da Praça dos Três Poderes, é apresentado com duas 

obras escultóricas inseridas ao conjunto. Neste, a autoria 

das peças é conhecida já na apresentação do projeto. 

Modelos em miniatura das obras artísticas aparecem 

155 ARQUITETURA e Urbanismo. Brasília, Brasília, ano I, n. 8, p. 10, 
1957. Disponível em: http://www.arquivopublico.df.gov.br/wp-content/
uploads/2018/07/NOV-D-4-2-Z-0001-8d.pdf. Acesso em: 16 nov. 2020.

Figura 112: Croquis de Niemeyer 
das edificações da Praça dos 
Três Poderes, apresentados na 
revista Módulo, ed. 10, de 1958. 
No texto de apresentação dos 
projetos, que inlcui plantas baixas e 
cortes das edificações, ocupando 
os polos longitudinais da Praça 
dos Poderes, Niemeyer detém-se 
a explicar questões programáticas 
das sedes de Supremo Tribunal 
e do Palácio do Planalto, sem 
mencionar a integração de obras 
de arte. Já os croquis perspectivos, 
e as fotografias das maquetes, 
revelam a presença de duas obras 
escultóricas. Uma em frente ao 
Palácio do Planalto e outra sobre a 
plataforma  de acesso do Palácio 
do Supremo Tribunal. Mesmo 
sem menção direta à autoria das 
esculturas, as obras de Bruno 
Giorgi e Alfredo Ceschiatti já 
haviam sido publicadas, meses 
antes da Módulo revelar os projetos, 
em dezembro de 1957, na edição 
12, da revista Brasília.
Fonte: Módulo, n. 10, p. 9, 1958.
Biblioteca Nacional Digital.



96 97NIEMEYER - PERETTI: relações entre arquitetura e arte NIEMEYER - a participação das artes plásticas

esboçados nos croquis de Niemeyer e registrados nas 

fotografias da maquete. Alfredo Cheschiatti e Bruno 

Giorgi são os artistas responsáveis pelas esculturas 

comissionadas para o projeto.

 A representação de Ceschiatti da deusa Themis, 

figura mitológica grega da lei e da justiça, aparece 

inicialmente posicionada sobre a plataforma trapezoidal 

que antecede as galerias externas do Palácio da Justiça. 

No croqui de estudo do projeto, A Justiça, de 1961, surge 

deslocada à esquerda do eixo da composição simétrica 

do conjunto. Em planta baixa, a escultura, amarrada a 

condições geométricas e de ordem compositiva, é situada 

sobre o eixo médio do terceiro intercolúnio da fachada de 

vidro, no qual encontra-se, exatamente, o acesso público 

ao Supremo Tribunal. A obra figurativa esculpida em 

bloco de granito, de volume compacto, traços contínuos e 

proporção além da escala humana, assume nas mãos de 

Ceschiatti uma nova posição iconográfica sobre a clássica 

representação da imagem. Como revela Marcílio Toscano 

Franca Filho, vendada, sentada, sem balança e com 

espada sobre as pernas, a versão moderna da Themis 
brasileira tem tom imponente e austero.156 Colocada à 

frente da arquitetura moderna abstrata, à vista de todos, a 

escultura atua também enunciando o caráter e a função da 

156  FRANCA FILHO, Marcílio Toscano. Há 50 anos, Ceschiatti 
inaugurou a Têmis do Supremo. Revista Consultor Jurídico, São 
Paulo, 26 out. 2011. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2011-
out-26/50-anos-alfredo-ceschiatti-inaugurou-temis-supremo>. Acesso 
em: 21 nov. 2020.

Figura 113: Planta baixa do 
projeto do Supremo Tribunal, 
publicada na revista Módulo, 
n. 10, de 1958. No projeto, a 
representação da deusa grega 
Themis, símbolo da justiça e das 
leis, aparece sugestionada sobre a 
placa elevada do Supremo Tribunal. 
A escultura não é mencionada na 
legenda ou no texto, mas aparece 
representada como um pequeno 
quadrado deslocado do eixo de 
simetria, à direita. Exatamente 
sobre a linha média entre o par de 
pilares no qual o acesso público ao 
edifício é sinalizado.
Fonte: Módulo, n. 10, p. 15, 1958. 
Biblioteca Nacional Digital.

Figuras 114, 115 e 116: A 
Justiça, de Ceschiatti, por Marcel 
Gautherot, 1968. As fotografias do 
francês radicado no Brasil revelam 
a posição definitiva da escultura 
de Ceschiatti na Praça dos Três 
Poderes. A Justiça aparece 
centralizada com o vazio da galeria 
lateral do Supremo Tribunal, ao 
fundo, e alinhada ao desenho da 
malha da pavimentação da Praça. 
A obra compacta, antes prevista 
sobre a plataforma, com a pele de 
vidro da fachada como plano de 
fundo, foi instalada diretamente na 
praça, sobre base chata em tronco 
piramidal.
Fonte: Acervo Marcel Gautherot / 
Instituto Moreira Salles. Disponível 
em: <gautherot.ims.com.br>.

instituição pública da justiça.

 Com a construção do Palácio da Justiça concluída, 

Niemeyer opta por instalar a escultura não sobre o pódio, 

mas alinhada à direita, ao início da rampa da plataforma, 

diretamente sobre a praça seca. A inter-relação da obra de 

arte com a obra arquitetônica é modificada. Enquanto no 

primeiro estudo A Justiça aparece elevada na edificação, o 

pano de fundo consiste na pele de vidro escuro da fachada 

frontal, e a figura da lei e da ordem está sobre o pedestal 

arquitetônico, a plataforma. Na versão concretizada, a 

escultura está em contato direto com o lote urbano, integrada 

ao contexto público, e popular, da Praça dos Três Poderes. 

Mais distante da edificação, a deusa é enquadrada pelo 

vazio da galeria lateral do Palácio, formada entre a pele 

de vidro e a colunata branca da edificação porticada. Para 

Franca Filho: 

Não se pode compreender a Justiça de Ceschiatti 
sem perceber o edifício do Supremo Tribunal, logo 
ali atrás, ou, tampouco, entender a plenitude da 
arquitetura do edifício do Supremo Tribunal sem 
notar sua composição com a Justiça de Ceschiatti. 
Um e outro se completam numa identidade 
escultural-arquitetônica. Essa harmônica simbiose 
entre a obra do escultor e a obra do arquiteto está 
na base da estética total do artista mineiro, cujo 
grande objetivo era, como ele dizia, ‘o mesmo do 
Renascimento: o da integração de todas as artes 
na unidade de um só prédio’.157

 Bruno Giorgi concebeu a escultura figurativa 

estilizada Os Guerreiros para a frente do Palácio do Planalto. 

A obra de escala monumental é composta por duas figuras 

humanas estilizadas postas lado a lado, de braços dados, 

unidas lateralmente pelo tronco, com lanças em mãos. Nos 

croquis e na maquete, a figura siamesa de Giorgi ganha 

destaque em primeiro plano na composição. Posicionada 

entre a rampa de acesso e a tribuna do Palácio, aparece 

tanto na versão inicial do projeto quanto na definitiva, na 

157 FRANCA FILHO, Marcílio Toscano. Há 50 anos, Ceschiatti 
inaugurou a Têmis do Supremo. Revista Consultor Jurídico, São 
Paulo, 26 out. 2011. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2011-
out-26/50-anos-alfredo-ceschiatti-inaugurou-temis-supremo>. Acesso 
em: 21 nov. 2020.



98 99NIEMEYER - PERETTI: relações entre arquitetura e arte NIEMEYER - a participação das artes plásticas

pôr nome de candango. Isso aqui é um monumento 
aos candangos.158

 A escultura definitiva, assim como A Justiça, 

de Ceschiatti, tem sua posição alterada por Niemeyer 

quando instalada na Praça dos Três Poderes. Não mais 

junto à fachada do Palácio do Planalto, como previsto nas 

divulgações do projeto, a obra de Giorgi adquire papel 

fundamental na composição do largo seco. Sua dimensão 

monumental adequa-se proporcionalmente ao imenso 

pano branco horizontal, de desenho modulado, em pedra 

portuguesa. Instalados paralelos às torres do Congresso 

Nacional, em frente dupla, simultaneamente, ao Palácio 

do Planalto e ao Supremo Tribunal Federal, Os Guerreiros 
“se identificam humanamente com a Praça e dão-lhe, ao 

mesmo tempo, um ar super-realista”, como afirmado na 

revista Módulo, de 1960.159 Para Cabral, é justamente o 

espaço vazio da Capital Federal, projetado por Lucio Costa 

e realçado pela arquitetura de Niemeyer, o verdadeiro pano 

de fundo das esculturas figurativas de Giorgi e Cheschiatti:

As esculturas figurativas de Brasília são talvez 
menos responsivas às fachadas dos edifícios 
de Niemeyer e seus elementos arquitetônicos 
inventivos e característicos do que ao espaço aberto 
contínuo de Brasília, desde o pavimento modulado 
da Praça dos Três Poderes até a superfície da água 
no Alvorada. O vazio de Brasília era seu verdadeiro 

158 GIORGI, Bruno. Depoimento. Programa de História Oral. Brasília, 
Arquivo Público do Distrito Federal, 1989. apud VIDESSOT, Luisa. Os 
Candangos. Risco: Revista de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo, 
São Paulo, n. 7, p. 24-25, 2008. Disponível em: <https://www.revistas.
usp.br/risco/article/view/44721/48351>. Acesso em: 23 nov. 2020.
159 Os “Guerreiros” de Bruno Giorgi. Módulo, Rio de Janeiro, ed. 19, 
p. 9, ago. 1960.

qual o Palácio recebeu um intercolúnio a mais em cada 

extremidade. Diferentemente do Monumento à Juventude, 

de 1947, para o MESP, para o qual Giorgi elaborou o casal 

figurativo sobre base elevada, os combatentes em bronze 

da Praça dos Três Poderes separam-se do solo apenas por 

uma bandeja metálica que une as peças na base. As linhas 

reduzidas, a composição de pouca massa, quase planar, e 

os contornos longilíneos bem definidos parecem, de algum 

modo, dialogar com os delgados pilares do Palácio do 

Planalto. Ao mesmo tempo, as figuras contrapõem-se ao 

fundo branco e envidraçado da sede do Executivo, como 

o recorte de uma silhueta ao sol, em um jogo de cheios e 

vazios, de claros e escuros.

 Não por acaso, a escultura é popularmente 

rebatizada de Os Candangos, em alusão aos trabalhadores 

da construção civil que deixaram as diferentes regiões 

do país para erguer a nova Capital. Em depoimento 

oral, destacado por Luisa Videssot, no qual Giorgi relata 

a “total liberdade” com que concebeu a obra, o escultor 

garante que antes de guerreiros, como foram oficialmente 

nomeados, a escultura é efetivamente uma homenagem 

àqueles que construíram Brasília:

Eu fiz os guerreiros que foram fundidos aqui no 
Rio de Janeiro. E eu tinha feito uma maquete de 
um metro e meio aí eles aprovaram, a comissão 
aprovou, inclusive o Oscar Niemeyer aprovou. 
Então depois eu ampliei aqui, fiz com 9 metros de 
altura. Depois tem um pequeno pedestal, depois 
tem dois elementos que se abraçam que chamam 
de guerreiro, mas o meu sonho era fazer uma 
homenagem ao candango. Tanto que depois veio 

Figura 117: Fotografia da 
maquete do Palácio do Planalto 
na capa da revista Módulo, ed. 
10, 1958. Os Guerreiros, de Bruno 
Giorgi, aparecem frente ao Palácio 
do Planalto, alinhados ao início da 
rampa de acesso. Diferentemente 
da primeira proposta para o 
Palácio Presidencial, na qual 
a escultura anônima aparecia 
distante da edificação e sobre 
base quadrangular, à esquerda do 
conjunto arquitetônico, na versão 
definitiva do projeto do Palácio, 
a escultura, de autoria de Giorgi, 
surge em frente à edificação, entre 
a rampa e a tribuna.
Fonte: Módulo, n. 10, 1958, capa. 
Biblioteca Nacional Digital.

Figura 118: Capa da revista 
Brasília, de dezembro de 1957. O 
estudo de Giorgi recebe destaque 
na capa e na apresentação do 
projeto do Palácio do Planalto 
na revista Brasília, no qual é 
referenciado: “Croqui explicativo 
do Palácio do Planalto (Despachos) 
sobressaindo a magnífica escultura 
de Bruno Giorgi”.
Fonte: Brasília, n. 12, 1957, capa.
Acervo do Arquivo Público do 
Distrito Federal - ArPDF.
Referência: Brasília, n. 12, p. 13, 
1957. Acervo do Arquivo Público do 
Distrito Federal - ArPDF. Disponível 
em: <http://www.arpdf.df.gov.br/
revista-brasilia/>.

Figura 119: Fotografia da 
maquete do Palácio do Planalto 
publicada na revista Módulo, 
n. 10, de 1958. Na fotografia 
da maquete da versão mais 
alongada do Palácio do Planalto, 
tem-se a noção da proporção da 
escultura de Giorgi, com dimensão 
aproximada à altura da tribuna. 
Percebe-se, igualmente, a forte 
planaridade da obra Os Guerreiros, 
ou Os Candangos, na qual a 
massa escultórica é potencialmente 
explorada nos planos frontais e 
reduzida nos topos laterais. 
Fonte: Módulo, n. 10, p. 10, 1958. 
Biblioteca Nacional Digital.

Figuras 120 e 121: Instalação 
de Os Candangos na Praça dos 
Três Poderes, 1960. Gautherot 
registrou a instalação da obra de 
Giorgi na Praça dos Três Poderes, 
cuja posição foi orientada pelo 
artista e por Niemeyer in loco, com 
a utilização de um guindaste, visto 
que a obra foi fundida no Rio de 
Janeiro e finalizada em Brasília.
Fonte: Acervo Marcel Gautherot / 
Instituto Moreira Salles. Disponível 
em: <gautherot.ims.com.br>.
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pano de fundo160.

 O revestimento de paredes, muros e empenas em 

azulejos, já parte do vocabulário plástico arquitetônico 

consagrado de Niemeyer desde o Ministério e a Pampulha, 

é introduzido em Brasília pelas contribuições de Athos 

Bulcão em diversos murais e painéis. O artista já havia 

colaborado com o arquiteto anos antes dos projetos para 

Brasília, realizando o mural de azulejos em azul e branco 

para os planos cegos atrás dos pilotis em “V” do térreo 

do Hospital Sul-América, projeto de 1952, no Rio de 

Janeiro. Em 1958, Flávio de Aquino, em Azulejos e vitral 
de Athos Bulcão para Brasília, destacou o artista plástico 

como um dos principais colaboradores de Niemeyer 

na decoração dos edifícios da nova Capital.161 Aquino 

revela a interpretação de Bulcão dos símbolos cristãos, 

Pomba e Estrela, como sendo tema central dos azulejos 

160  CABRAL, Cláudia Piantá Costa. Modern Architecture and 
Figurative Sculpture in Latin America. Apresentado em: ANNUAL 
CONFERENCE OF THE SOCIETY OF ARCHITECTURAL HISTORIANS, 
67th., 2014, Austin, Texas. Tema: Architecture and Art: Latin America 
and Plastic Integration, 16p. Não publicado. Tradução nossa: The 
figurative sculptures of Brasilia are perhaps less responsive to the 
façades of Niemeyer’s buildings and their inventive and characteristic 
architectural elements, than to Brasilia’s continuous open space, from 
the modulated paving of the Plaza of the Three Powers to the water 
surface at the Alvorada. Brasilia’s void was their real background.
161 AQUINO, Flávio de. Azulejos e vitral de Athos Bulcão para Brasília. 
Módulo, Rio de Janeiro, ed. 10, p. 26-29, ago. 1958.

Figuras 122: Igrejinha Nossa 
Senhora de Fátima por Marcel 
Gautherot, 1960. 
Fonte: Acervo Marcel Gautherot / 
Instituto Moreira Salles. Disponível 
em: <gautherot.ims.com.br>.

Figuras 123 e 124: Igrejinha 
Nossa Senhora de Fátima e 
detalhe dos azulejos Pomba e 
Estrela, de Athos Bulcão. Os 
azulejos com tema da Pomba e 
da Estrela revestem por completo 
o invólucro externo da capela, 
auferindo efeitos visuais de ritmo, 
profundidade e textura ao plano 
contínuo. A leveza da estrutura, 
cuja laje curva se apoia em pilares 
posicionados nos três vértices 
do esquema triangular, é também 
reforçada pelo contraste do branco 
dos elementos estruturais com o 
corpo recuado da nave, revestido 
com os azulejos em azul de Bulcão.
Figura 123: Foto: Leonardo 
Finotti. Disponível em: <http://
www.leonardofinotti.com/projects/
igreja-nossa-senhora-de-fatima/
image/05544-070210-009d>.
Figura 124: Ricardo Padue / 
Fundação Athos Bulcão. Disponível 
em: <https://fundathos.org.br/
abreGaleria.php?idgal=86>.

para o revestimento externo das fachadas da Igrejinha 

Nossa Senhora de Fátima, primeiro santuário religioso 

projetado para as superquadras de habitação coletiva da 

nova Capital.162 Para Francisco Lauande, assim como na 

Igreja de São Francisco de Assis na Pampulha, outra vez 

os azulejos em Nossa Senhora de Fátima surgem “como 

elementos de decoração, desta feita, desenhados por 

Athos Bulcão”, onde “a tradição lusófona incorporada 

pelo modernismo é mais uma ligação com as construções 

barrocas brasileiras”163.

 Bulcão é o artista responsável pelo desenho do vitral 

da Capela do Palácio da Alvorada. Referido nos croquis 

iniciais de Niemeyer como um rasgo vertical junto ao 

acesso, na versão construída o vitral estreito transforma-

se em um plano vítreo de fechamento, de laje a laje, à 

esquerda do altar. Além do vitral, o artista assina todo o 

interior da Capela, cujo envoltório é revestido em material 

brilhoso dourado. Para o teto, enormes figuras brancas 

geometrizadas representando o peixe e o sol aparecem 

no centro da composição de fundo matizado em azul 

intenso. Ocupando a totalidade do vão, o mural do teto 

e o fechamento de cobertura da Capela fundem-se em 

162 AQUINO, loc. cit. 
163 LAUANDE, Francisco. A igrejinha de Oscar Niemeyer. Projetos, 
São Paulo, ano 11, n. 125.06, Vitruvius, 2011. Disponível em: <https://
www.vitruvius.com.br/revistas/read/projetos/11.125/3888>. Acesso 
em: 20 nov. 2020.

Figura 126: Capela do Palácio 
da Alvorada, 1959. A fotografia 
de Gautherot mostra a Capela 
finalizada já com as portas criadas 
por Bulcão. As peças foram 
executadas em alumínio anodizado, 
em tons de bronze e marrom, 
com pequenos vidros coloridos 
intercalados em azul, rosa e 
vermelho.
Fonte: Acervo Marcel Gautherot / 
Instituto Moreira Salles. Disponível 
em: <gautherot.ims.com.br>.

Figura 125: Teto e interior da 
Capela do Palácio da Alvorada. A 
pintura de Bulcão preenche todo o 
teto da capela, trazendo símbolos 
cristãos, o peixe, a cruz e o sol, 
como tema central da composição, 
em amarelo, branco e fundo em 
tons de azul. À esquerda, na lateral 
do altar, o encontro defasado entre 
as cascas-parede côncavas de 
concreto, permite a integração 
de um plano vitral de laje à laje, 
cuja luz filtrada ilumina a pequena 
nave juntamente com os vidros 
coloridos da porta, também de 
autoria do artista. As paredes são 
internamente revestidas em lambri 
dourado, materialidade semelhante 
à proposta de Portinari do mosaico 
italiano a ouro. Em 2007, a Capela 
foi restaurada pelo IPHAN, que 
recuperou o piso em granito cinza, 
o mármore branco das fachadas, 
os tocheiros desenhados por 
Athos, os móveis desenhados por 
Niemeyer, a porta de entrada e a 
imagem sacra de Nossa Senhora 
da Conceição, peça portuguesa do 
século XVIII.
Foto: Ichiro Guerra. Disponível em: 
<http://mapa.cultura.df.gov.br/
espaco/id:737/>.
Referência: Portal do IPHAN (on-
line). Disponível em: <http://portal.
iphan.gov.br/noticias/detalhes/1847/
iphan-concluiu-restauracao-da-
capela-do-alvorada>.
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um único elemento perceptível. Para as portas duplas do 

acesso, Athos Bulcão propõe folhas em aço anodizado 

com pequenos recortes quadrados preenchidos em 

vidro colorido, que possibilitam uma iluminação suave 

na entrada da Capela.164 Para Aquino, a paleta de cores 

escolhida para os vitrais, em tons róseos e azulados, 

corrobora com a atmosfera sacra da Capela, “deixando 

filtrar a luz silenciosamente, sem perturbar a penumbra e o 

recolhimento necessários à oração”165. Os vitrais de Athos 

Bulcão para a ermida do Alvorada registram as primeiras 

obras de arte em vidro da Capital Federal. Duas décadas 

mais tarde, a técnica tornar-se-ia a principal matriz do 

trabalho de Marianne Peretti, na próxima fase de obras de 

Niemeyer para Brasília.

 Com a inauguração da Igrejinha, o crítico Mário 

Pedrosa destaca a pintura afresco para o altar em Volpi 
e a Arte Religiosa166. Em suas considerações sobre a 

primeira obra finalizada em Brasília, Pedrosa confirma o 

êxito alcançado entre a simplicidade da arquitetura de 

Niemeyer, que se afirma em formato triangular como uma 

164 PALÁCIO da Alvorada, 1958. In: Fundação Athos Bulcão, 
Brasília, 2014. On-line. Disponível em: <https://www.fundathos.org.br/
abreGaleria.php?idgal=128>. Acesso em: 09 jul. 2021. 
165 AQUINO, Flávio de. Azulejos e vitral de Athos Bulcão para Brasília. 
Módulo, Rio de Janeiro, ed. 10, p. 29, ago. 1958.
166 PEDROSA, Mário. Volpi e a Arte Religiosa. Módulo, Rio de Janeiro, 
ed. 11, p. 20-23, dez. 1958.

tenda no deserto, e a simplicidade dos afrescos de Volpi, 

“executados com maestria sem esforços”167. Para o crítico 

de arte, a interpretação de Volpi de uma Madona com 

ares brasileiros, cujas cores em tons terrosos e minerais 

criam espaços e dialogam com a própria alvenaria que 

recobrem, valoriza e acentua a bidimensionalidade do 

plano arquitetônico, em total integração das artes plásticas:

Uma coisa foi perfeitamente alcançada: a unidade 
estilística da pintura e da arquitetura de que 
resultou, logicamente, o primeiro exemplo acabado 
de integração artística...e funcional em Brasília. 
E, assim, desde já, a Nova Capital se assinala 
como mais um sítio artístico brasileiro digno de 
consideração. A capela Niemeyer-Volpi irá, pois, 
participar da história da arte no Brasil, como um 
bom exemplar de colaboração entre arquiteto e 
pintor.168

 Em setembro de 1959, com as obras a todo vapor, 

às vésperas da inauguração, Brasília sediava, junto com 

Rio de Janeiro e São Paulo, o Congresso Internacional 
Extraordinário de Críticos de Arte. Sob a égide de Mário 

Pedrosa, o tema A Cidade Nova. Síntese das artes propõe-

se a refletir sobre o esforço coletivo entre arquitetos, 

urbanistas e artistas na construção de uma cidade 

totalmente planejada a serviço do homem. Segundo 

Fernandes, o crítico afirmava ter a síntese das artes papel 

social e cultural na construção da nova urbe, próprio 

de recordar ao homem moderno critérios renovados de 

interação coletiva, “capaz de aglutinar todas as forças 

vivas presentes na constituição das cidades”169.

Brasília é, portanto, vista como obra de arte coletiva, 
que abarca num mesmo conjunto as dimensões 
urbanísticas e arquitetônicas, um empreendimento 
que se refere à totalidade social, cultural e artística 

167 PEDROSA, Mário. Volpi e a Arte Religiosa. Módulo, Rio de Janeiro, 
ed. 11, p. 20, 1958.
168 Ibid.
169 FERNANDES, Fernanda. Arquitetura no Brasil no segundo pós-
guerra – a síntese das artes. In: PESSÔA, José, et. al. Anais do 6º 
Seminário Docomomo Brasil, Moderno e Nacional: Arquitetura e 
Urbanismo, Niterói: 2005. p. 10.  Disponível em: <http://docomomo.org.
br/wp-content/uploads/2016/01/Fernanda-Fernandes.pdf>. Acesso 
em: 20 jul. 2020.

Figura 127: Altar da Igrejinha 
Nossa Senhora de Fátima, por 
Alfredo Volpi, 1958. Em 1957, 
anterior à confirmação de Volpi 
como responsável pelo interior da 
Igrejinha, a edição 8, da revista 
Brasília, apresenta o projeto da 
capela com a previsão de uma 
escultura do Cristo para o altar, 
de Ceschiatti. A maquete prevê 
as fachadas em azulejos, de 
autoria de Bulcão, que aparecem 
com fundo branco e malha em 
diagonal, ao modo dos azulejos de 
Portinari no MESP e na Pampulha. 
Os afrescos de Volpi, de 1958, 
trazem a figura da Madona e do 
menino Jesus, sobre o altar, e as 
celebradas bandeirolas e janelas 
do artista, com figuras de animais, 
nas laterais. Em 1960, devido a 
uma infiltração, os afrescos foram 
danificados. Em 2009, o IPHAN 
autorizou o artista Francisco Galeno 
a realizar uma nova obra.
Fonte: Brasília Patrimônio da 
Humanidade. Disponível em: 
<https://www.archdaily.com.br/
br/601545/classicos-da-arquitetura-
igrejinha-nossa-senhora-de-fatima-
slash-oscar-niemeyer>. Figura 128, 129 e 130: A escultura 

Cabeça de Juscelino Kubitschek, 
de José Pedrosa, sendo instalada 
no Museu Histórico de Brasíla, 
1959-1960. Pedrosa, parceiro de 
Niemeyer na Pampulha, esculpiu a 
grande cabeça do ex-presidente, 
em um monobloco de pedra 
sabão. Com uma tonelada e meia, 
a escultura foi concebida para a 
fachada do pequeno museu da 
cidade, situado no limite leste da 
Praça dos Três Poderes. Fixada 
pela região da nuca, a figura de 
Kubitschek volta-se para o Palácio 
do Planalto, encarando a sede do 
Poder Executivo.
Fonte: Acervo Marcel Gautherot / 
Instituto Moreira Salles. Disponível 
em: <gautherot.ims.com.br>.
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Figura 131 e 132: O ex-presidente 
Kubitschek e os assesores 
chegando para o Congresso, e os 
congressistas visitando Brasília, 
em 1959. Em 17 de setembro 
de 1959, os 83 congressistas 
chegaram a Brasília e hospedaram-
se no Brasília Palace Hotel, 
recentemente finalizado, para 
três dias de visitas e debates. 
Segundo Eduardo Pierrotti 
Rossetti: “as fotografias de 1959 
revelam a cidade, o cerrado e a 
paisagem num estado latente de 
transformação. Naquele momento, 
Brasília em obras se inscreve 
numa circunstância mais que ideal 
‘entre’: entre a cidade projetada 
e a futura cidade. Em setembro 
de 1959, Brasília em obras se 
mostra mesmo como a própria 
utopia em construção, e foi isso 
que os congressistas e os demais 
visitantes viram e vivenciaram”.
Figura 131 e 132: Mario Fontanelli. 
Referência: ROSSETTI, 
2009. Disponível: <https://
vitruvius.com.br/revistas/read/
arquitextos/10.111/34>.

do país, e convoca a participar de sua realização 
todas as artes desde as mais nobres até as mais 
particulares e utilitárias.170

 Embora parte dos especialistas presentes no 

evento ainda não compreendesse a totalidade por trás 

da concepção de Brasília, visto que nas visitas realizadas 

durante o Congresso a cidade encontrava-se em meio às 

obras dos canteiros, e as críticas fossem inevitáveis, Pedrosa 

conclui, ao fim de 1959, que o evento havia cumprido seu 

objetivo.171 Brasília alimenta a crítica internacional e as 

considerações dos congressistas auxiliam na compreensão 

da cidade moderna, marco na história da cultura ocidental. 

Na revisão do Congresso, Pedrosa relata as apreciações 

de grandes nomes da crítica mundial quanto a questões 

de ordem urbanística, estratégica, territorial, tecnológica, 

habitacional e artística, dentre outros, como de Bruno Zevi, 

Charlotte Perriand, Aaero Saarinen e Richard Neutra.172 

 O crítico destaca o discurso de encerramento da 

conferência do polonês Julius Starzinski sobre a missão 

da arte na civilização. No manifesto, Starzinski celebra os 

criadores de Brasília pela geração de soluções plásticas que 

se manifestam, ao mesmo tempo, como edificações e como 

monumentos, e por reencontrarem na monumentalidade da 

arte a capacidade de igualmente demonstrar expressões 

individuais e de cultura nacional.173 Starzinski percorre os 

feitos de Lucio Costa com o plano urbano de Brasília, e 

de Niemeyer, no projeto monumental da Praça dos Três 

Poderes. Conclui que a arte nos novos centros urbanos 

possui o papel social revelador, de comunicação e 

transmissão de mensagens, situando-se em posição 

incomparável com a arte do passado. Finaliza convocando 

os críticos de arte a compreenderem e assumirem todos 

os perigos dos novos artistas que se apresentam, “quer 

tirem suas expressões de um dicionário figurativo, quer 

170 Ibid., p. 9.
171 PEDROSA, Mario. Lições do Congresso Internacional dos Críticos 
de Arte. Módulo, Rio de Janeiro, ed. 16, p. 7-11, dez. 1959.
172 Ibid.
173 STARZINSKI, Julius. In: PEDROSA, Mario. Lições do Congresso 
Internacional dos Críticos de Arte. Módulo, Rio de Janeiro, ed. 16, p. 
7-11, dez. 1959.

abstrato, geométrico ou informal - contando que tenham 

uma verdade humana e autêntica a nos comunicar”174.

 A tempo da inauguração da nova Capital, em 

abril de 1960, a colaboração de artistas como Bulcão, 

Volpi, Ceschiatti, Maria Martins, Burle Marx, Giorgi e 

Di Cavalcanti mostrava-se confirmada nos palácios, 

edificações institucionais e praças. Brasília construída 

confirma o diálogo profícuo entre as artes plásticas e a 

arquitetura na nova urbe, profetizado nos discursos de 

divulgação, antecipado nos riscos de Niemeyer. Na cidade 

obra de arte, a inter-relação entre o traçado urbano, os 

objetos arquitetônicos de grande expressão plástica e as 

obras de arte atua definindo espaços, criando contextos e 

estabelecendo novas narrativas entre arquitetura e arte.

 Na nova Capital Federal, a integração das artes, 

à expressão de Lucio Costa, nem sempre se obriga a 

ser alcançada pela plena concordância entre objeto 

arquitetônico e obra de arte. Também surge realizada por 

contraposições e intenções de relação, estabelecidas a 
priori, ancoradas ao diagrama geométrico e ao projeto 

arquitetônico, ou definidas por arquiteto e artista no fazer 

da obra. Ora independente e autônoma, ora interligada 

ao plano arquitetônico e urbanístico, de tal modo que, 

se suprimida, o próprio elemento arquitetural perde 

174 Ibid., p. 11.

Figura 133: Oscar Niemeyer e 
Lucio Costa diante dos projetos 
para Brasília. No livro de memórias 
sobre a construção da Capital 
Federal, lançado no ano após a 
inauguração de Brasília, Niemeyer 
relembra a parceria com Costa 
e o entusiasmo ao ver as obras 
em andamento: “Lembro-me de 
quando, no auge dos trabalhos, 
às vésperas da mudança, 
escrevi a Lucio Costa contando-
lhe o entusiasmo que tivera ao 
percorrer o Eixo Rodoviário, 
vendo as quadras de habitação 
completando-se, com os blocos 
de apartamentos distribuídos 
entre jardins que já se insinuavam, 
enriquecidos no contraste com os 
prédios pequenos complementares 
(escolas, comércio etc.), em final 
de construção, da unidade de 
vizinhança. E falei-lhe da Estação 
Rodoviária e do Setor Ministerial, 
cujos espaços livres e volumes 
foram tão bem concebidos por 
ele, mencionando-lhe a emoção 
que senti diante da dignidade 
desse conjunto e do contraste que 
marcava com a Praça dos Três 
Poderes, de formas mais ricas 
e variadas; e concluí, dizendo: 
‘Não sei por que lhe escrevo 
tudo isso, sinto ser uma carta 
desnecessária’. E Lúcio respondeu-
me: ‘Li comovido a sua bela carta. 
Necessária. A amizade, mesmo 
velha, precisa ser regada de 
quando em quando. E fico satisfeito 
por saber que você, apesar 
dos pesares, tem momentos de 
felicidade nessa tarefa gigantesca 
de dar forma e expressão 
definitivas à cidade, esquecendo 
os contratempos e contrariedades 
para se deter apenas no que conta 
e perdura’”. 
Figura 133: Portal Metropoles (on-
line). Disponível em: <https://www.
metropoles.com/conceicao-freitas/
lucio-costa-e-oscar-niemeyer-
saiba-quem-fez-o-que-nesta-linda-
cidade>.
Refência: NIEMEYER, 2006, p.22.
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significado, a arte em Brasília é monumental enquanto 

ornamento, e monumento, a título próprio, enquanto 

ornamental. Se nos palácios as obras enriquecem e 

complementam a cenografia, na Praça dos Três Poderes, 

como cita Campofiorito, circunscrevem a representação 

humana na cidade planejada no cerrado a serviço da nação, 

compondo “em uma espécie de contraponto estimulante, 

os espaços plasticamente perfeitos entre os edifícios, como 

monumentos simbólicos da figura humana”175. Nas capelas, 

revigoram os espaços religiosos com uma nova arte sacra 

nacional, historicamente celebrada ao paradigma do 

barroco brasileiro, reintroduzida desde a Pampulha duas 

décadas antes. Nas paredes, ressignificam a função da 

alvenaria independente, reforçam a forma arquitetônica, 

diluem a solidez dos muros, criam efeitos de profundidade 

e dão ritmo aos macro planos lineares.

 Distante dos debates que cercam o tema da 

integração das artes na década, Niemeyer não faz juízo 

de valor entre figuração ou abstração. Tampouco, se 

escultura, pintura, azulejaria, mosaico ou vitral, sejam em 

bronze, pedra, afresco, óleo ou vidro. Integra tudo aquilo 

que lhe parece adequado à arquitetura, complementando 

a obra arquitetônica. Há a presença de uma pluralidade 

artística na obra do arquiteto carioca que se desenrola 

175 CAMPOFIORITO, Quirino. As artes plásticas na arquitetura 
moderna brasileira. Módulo, Rio de Janeiro, ed. 44, p. 57, dez/jan. 
1976.

Figura 134: Candangos, de 
Emiliano Di Cavalcanti, 1960. Di 
Cavalcanti realizou o oléo sobre 
tela, comissionado especialmente 
para o Salão Verde do Congresso 
Federal, sobre o tema dos 
trabalhadores da construção de 
Brasília. A obra, de 25 metros 
quadrados de área, surge como 
um grande mural ao fundo do Salão 
Verde, sobre as placas de mármore 
branco que revestem a parede. 
O pintor havia colaborado com 
Niemeyer anteriormente no Edifício 
Montreal (1950), com o mosaico 
abstrato em pastilha vitrificada, e 
no Edifício Triângulo (1953), com 
o mosaico semi-figurativo em azul, 
preto e branco, ambos em São 
Paulo. Ao momento da instalação 
de Candangos, Di Cavalcanti não 
havia assinado a obra. O artista 
faleceu em 1976 sem ter colocado 
seu nome na obra.
Foto: Rui Faquini / Google 
Arts and Culture. Disponível 
em: <https://artsandculture.
google.com/asset/candangos/
hgEza4HgRb0snw?hl=pt-BR>.

crescente, do Ministério à Pampulha, alcançando Brasília, 

onde a integração das artes plásticas pertence a decisões 

conscientes, quase sempre, desde a concepção inicial 

dos projetos. Quando inseridas a posteriori, mostram-

se tão significativas e inter-relacionadas, enriquecendo a 

expressão plástica total do conjunto e completando a obra 

arquitetônica existente, quanto aquelas comissionadas 

ainda durante o processo de projeto.

 As parcerias estabelecidas na fase inicial de Brasília 

adentram as décadas subsequentes em outros projetos 

para a Capital, sejam anexos, ampliações ou novas 

edificações. Nos anos 1970, com a efetiva consolidação 

da cidade, a revisão da obra de Niemeyer confirma o êxito 

da participação das artes plásticas na arquitetura moderna 

de Brasília. Para Quirino Campofiorito, Brasília traduz-se 

em exemplo único no mundo, onde pintura, escultura e 

outras artes plásticas modernas conquistaram um “novo 

entrosamento artístico-Arquitetura/artes plásticas” no 

século XX, equiparando-se aos mais bem sucedidos 

exemplos da história da arquitetura.176 É nesta mesma 

década, no desenvolvimento de novas edificações para 

a Capital, que Marianne Peretti se junta ao grupo dos 

artistas da vanguarda artística nacional em suas primeiras 

contribuições para Oscar Niemeyer. O painel-vitral de 

1976, para o recém inaugurado Palácio do Jaburu, marca o 

início da ativa colaboração Niemeyer-Peretti, que persistirá 

ao longo de trinta anos.

176 Ibid., p. 56.

Figura 136: Cartão postal com 
fotografia do Palácio da Alvorada 
e a escultura Rito dos Ritmos 
(1959), de Maria Martins, de 
1963. Maria Martins, reconhecida 
por suas esculturas surrealistas, 
realizou a obra em bronze Rito 
do Ritmo sob encomenda de 
Niemeyer, em 1959. A escultura 
semi-figurativa, posicionada nos 
jardins privativos do Palácio, 
alinha-se ao eixo do quarto 
intercolúnio da fachada de fundos. 
Um caminho descendente em 
platôs, tangente à piscina, conecta 
a varanda da residência à obra. 
Duas figuras geometrizadas 
fundem-se, entre pernas e braços, 
formando um ser antropomórfico 
de escala monumental. A escultura 
porosa, de vazios gerados por 
linhas curvas que se afastam 
e se aproximam, em contínuo 
movimento, contrapõe-se à fachada 
moderna abstrata de Niemeyer, 
de repetição constante de mesmo 
módulo e mesmo elemento 
estrutural. Para Paul Damaz, em 
Art in Latin American Achitecture, 
a afinidade estabelecida entre 
as linhas curvas da escultura de 
Martins e os “graciosos pilares” de 
Niemeyer garantem um “exemplo 
bem sucedido de integração por 
relação”. (nas próximas páginas)
Fonte: Cartão Postal: Brasília 
- Distrito Federal. Foto Postal 
Colombo (on-line). Disponível em: 
<https://www.albertolopesleiloeiro.
com.br/peca.asp?ID=5878797>.
Refência: DAMAZ, 1963, p.119.

Figura 135: Salão Verde do 
Congresso Nacional, Brasília, 
Distrito Federal. A fotografia 
em preto e branco, de Gonzalo 
Viramonte, revela o contraste das 
silhuetas das obras de arte do 
Salão Verde contra a luz incidida 
pelo pano de vidro do jardim linear, 
que tem ao fundo a integração do 
mural de azulejos Ventania (1971), 
de Bulcão. À esquerda da foto, 
a escultura Pássaro (1981), de 
Marianne Peretti; entre pilares, Anjo 
(1977), torso feminino, de Alfredo 
Ceschiatti; painel-vitral Araguaia 
(1977), em vidro fumê e estrutura 
metálica, também de autoria de 
Peretti. Ao fim do salão, à direita, 
em parede perpendicular ao painel-
vitral, está situado Candangos 
(1960), de Di Cavalcanti. Atrás 
do fotógrafo, Muro Escultórico 
(1976), em madeira laqueada, de 
Bulcão. Sobre os tapetes circulares, 
poltronas Alta (1976), de Oscar 
Niemeyer e filha, Anna Maria 
Niemeyer. (na página seguinte)
Foto: Gonzalo Viramonte, 
2016. Diposnível em: <https://
divisare.com/projects/308515-
oscar-niemeyer-gonzalo-
viramonte-palacio-do-congresso-
nacional-1960>.
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Raízes

Figura 137: Marianne Peretti, 
por Marcel Gautherot, 1978. 
A fotografia data da época dos 
primeiros trabalhos realizados 
para a Capital Federal, ao lado 
de Niemeyer.  Entre 1977 e 1979, 
Peretti produziu sete obras para 
projetos do arquiteto. No livro 
dedicado a sua obra, Peretti 
relembra o ritmo acelerado das 
criações para Brasília e a liberdade 
criativa que lhe foi assegurada por 
Niemeyer: “Oscar chegava e dizia 
que era para ver tal prédio, que 
ele queria que tivesse uma obra 
de arte ali. Mas eu é que definia o 
que iria criar. Mostrava pra ele. Às 
vezes discutíamos a ideia e pronto. 
Ele estava sempre com pressa 
[...] É importante que as pessoas 
compreendam como foi que tudo 
aconteceu”. (na página anterior)
Fonte: Acervo Marcel Gautherot / 
Instituto Moreira Salles. Disponível 
em: <gautherot.ims.com.br>.
Referência: BRAGA, 2015, p.37.

Um artista nunca deve ser um prisioneiro. 
Prisioneiro? Um artista não deve jamais ser 
prisioneiro dele mesmo, prisioneiro do estilo, 
prisioneiro da reputação, prisioneiro do sucesso 
etc.177

Nunca desenhei nada pensando nas dificuldades 
de execução. Acho que o artista que se deixa 
dominar pela restrição e pelas dificuldades de 
execução se reduz, se diminui e destrói, na 
intenção, todas as possibilidades que o trabalho 
possa apresentar. Sempre trilho um caminho 
que passa pelo conhecimento técnico e também 
pela ignorância da busca do novo. Estou sempre 
insatisfeita, pesquisando diversas linguagens 
diferentes.178

 Filha de mãe francesa e pai pernambucano, Marie 

Anne Antoinette Hélène Peretti nasce em Paris, em 1927. 

A franco-brasileira cresce no período Entreguerras na 

Europa, enquanto o espírito novo de Le Corbusier fomenta 

o desenvolvimento da vanguarda da arquitetura moderna, 

e os diferentes movimentos artísticos encontram terreno 

fértil para expressarem-se em meio às drásticas mudanças 

político-sociais do momento. A infância na intensa vida 

cultural da capital francesa, com visitas frequentes a museus 

e instituições de arte, leva à convivência com artistas e 

intelectuais, e a curiosidade pelo desenho manifesta-se 

precocemente. A vocação artística afasta Marianne Peretti 

do ensino secundário convencional em escolas notórias 

como o Lycée Molière e o Lycée Victor Duruy. O início da 

formação em artes decorativas vinculada às tradições 

acadêmicas de ensino de decoração de interiores e de 

expressão gráfica dá-se ainda aos quinze anos, na École 
Nationale Supérieure des Arts Décoratifs179. 

 Ao fim da década de 1940, Peretti entra em contato 

177 MATISSE Quotes. In: MATISSE, 2020. On-line. Disponível em: 
<https://www.henrimatisse.org/>. Acesso em: 25 ago. 2020. Tradução 
nossa: An artist must never be a prisoner. Prisoner? An artist should 
never be a prisoner of himself, prisoner of style, prisoner of reputation, 
prisoner of success, etc.
178 PERETTI, Marianne. In: BRAGA, Tactiana (coord.). Marianne 
Peretti: a ousadia da invenção. Recife: B52 Desenvolvimento Cultural; 
São Paulo: Edições Sesc São Paulo, 2015, p. 295.
179 ÉCOLE Nationale Supériure Des Arts Décoratifs, França, 2020. 
On-line. Disponível em: <https://www.ensad.fr/lecole/histoire>. Acesso 
em: 09 dez. 2020.
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com os ateliês livres de arte de Montparnasse. Frequenta 

por seis anos a Académie de la Grande Chaumière, 

instituição que, ao início do século XX, garantia liberdade 

à vida artística europeia, “permitindo a expressão de todas 

as formas e técnicas, libertando assim, os seus visitantes e 

artistas das tendências academicistas”180. No decorrer das 

décadas, a escola francesa, cujas atividades permanecem 

abertas atualmente, torna-se referência para grandes 

nomes da vanguarda da arte moderna mundial, como 

Picasso, Chagall, Léger, e do design, como Eileen Gray, 

assim como para artistas do cenário das artes modernas 

brasileira, como Antônio Bandeira, Milton Dacosta e Vicente 

do Rego Monteiro. 

 Durante a formação na Academia, Peretti vem ao 

Brasil pela primeira vez acompanhando o pai, historiador 

e colecionador de antiguidades, em visita à família no 

Recife, onde permanece por um ano. No regresso a Paris, 

ela trabalha como ilustradora para diversas gazetas e 

publicações, incluindo o folhetim da companhia aérea 

Air France, a revista de moda Vogue e o periódico Le 
Monde. Em 1950, no pós-guerra, retrata a vida cotidiana e 

as emblemáticas edificações de Saint Germain des Prés, 

180 ACADÉMIE De La Grand Chaumiére, França, 2020. Montparnasse, 
o coração da arte na virada do século. On-line. Disponível em: <https://
www.academiegrandechaumiere.com/>. Acesso em: 09 dez. 2020.

Figura 138 e 139: Desenhos de 
Peretti para o Almanach Saint 
Germain, 1950. Ilustrações de 
Peretti do bairro de Saint German 
de Prés, em Paris. Dentre os 
desenhos divulgados no livro 
dedicado à obra da artista, 
destacam-se os da vida cotidiana 
nos cafés de Paris da metade 
do século XX e as fachadas de 
edifícios históricos, como o Institute 
de France, a Igreja de Saint-Sulpice 
e os hotéis particuliers. 
Fonte: BRAGA, 2015, p. 280.

Figura 140: Salvador Dalí e 
Marianne Peretti, 1952.
Fonte: Acervo da artista. Disponível 
em: <http://verbo.com.br/site/
wp-content/uploads/2018/04/
Salvador-Dali-e-Marianne-
Peretti-na-abertura-da-primeira-
exposi%C3%A7%C3%A3o-da-
artista-Foto-Acervo-da-artista-1.
jpg>.

para o almanaque literário do bairro. Com grafismo fino 

e gestual, as composições apresentam poucos traços, 

captando apenas o essencial para traduzir em desenhos e 

croquis, quase arquitetônicos, a cena cultural de Paris.181

 O interesse pela arquitetura, despertado em 

viagens pelo Velho Continente e registrado no trabalho 

do Alamanach Saint Germain, reflete-se em sua primeira 

exposição individual na Gallerie Mirador da Place Vendôme, 

em 1952, na época, de propriedade de catalães.182 A 

mostra conta com desenhos e guaches de paisagens e 

conjuntos urbanos.183 A amizade dos proprietários da 

galeria oportuniza a presença no vernissage do consagrado 

artista espanhol Salvador Dalí, que afirmou que Peretti 

não era uma artista burguesa.184 O trabalho promissor é 

igualmente reconhecido pela imprensa local. De certo 

modo, a percepção do pintor espanhol e a aceitação pela 

crítica da obra da jovem artista parecia já prenunciar o 

caráter público e social que o trabalho de Peretti alcançaria 

em solo brasileiro, décadas mais tarde. 

Sua primeira exposição confirma todas as 
esperanças já colocadas nela. Marianne Peretti se 
revela como artista sensível que tem o dom de captar 
a poesia da mais árida das paisagens e transpô-
la. Marianne Peretti já tem uma personalidade, e 
seu desenho inteligente, nervoso e grave é bem o 
dela.185

 Marianne Peretti muda-se para o Brasil em meados 

181 BRAGA, Tactiana (coord.). Marianne Peretti: a ousadia da 
invenção. Recife: B52 Desenvolvimento Cultural; São Paulo: Edições 
Sesc São Paulo, 2015.
182 Em entrevista concedida ao jornal O Globo. PERETTI, Marianne. 
In: EICHENBERG, Fernando. Colaboradora por 20 anos de Niemeyer, 
Marianne Peretti ganha livro, filme e exposição. O Globo, Rio de 
Janeiro, 2013. On-line. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/
cultura/colaboradora-por-20-anos-de-niemeyer-marianne-peretti-
ganha-livro-filme-exposicao-8432677>. Acesso em: 10 dez. 2020.
183 MARIANNE Peretti. In: Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura 
Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2020. Disponível em: <http://
enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa217253/marianne-peretti>. 
Acesso em: 10 dez. 2020. 
184 BRAGA, op. cit. 
185 TILLIER, Maurice. Combat, 1952. In: BRAGA, Tactiana (coord.). 
Marianne Peretti: a ousadia da invenção. Recife: B52 Desenvolvimento 
Cultural; São Paulo: Edições Sesc São Paulo, 2015, p. 278.
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Figura 141 e 142: Cartaz da VIII 
Bienal de São Paulo e capa do 
livro As Palavras, de Jean-Paul 
Sartre, 1965. A VIII Bienal de São 
Paulo, realizada entre setembro 
e novembro de 1965, no MAM, 
no Parque do Ibirapuera, contou 
com a participação de mais de 
600 artistas. Peretti ganhou o 
segundo prêmio de melhor capa 
na categoria “Difusão Européia do 
Livro”.

Fonte: Acervo Fundação Bienal. 
Disponível em: <http://www.bienal.
org.br/publicacoes/4397>.

Figura 143: Capa do catálago 
da exposição Contribuição 
da Mulher às Artes Plásticas 
no País, MAM de São Paulo, 
realizada entre dezembro de 1960 
e janeiro de 1961. Peretti integrou 
a retrospectiva do museu ao lado 
de nomes da vanguarda das artes 
modernas do Brasil, como Anita 
Malfatti, Lygia Clark, Tomie Othake, 
Tarsila do Amaral, Maria Leontina, 
Judith Lauand, dentro outros.
Fonte: Portal Catálogo das Artes 
(on-line). Disponível em: <https://
www.catalogodasartes.com.br/obra/
DeeBcUtP/>.

dos anos 1950. Ao fim da década, trabalhava com 

cenografia de vitrines, elaborando mais de cem trabalhos 

para renomada joalheria brasileira, experiência a que atribui 

a habilidade de trabalhar com projetos de ampla escala.186 

Em 1959, participa da V Bienal de São Paulo com a obra 

Paisagem I, ao lado de nomes como Hélio Oiticica, Iberê 

Camargo, Ione Saldanha, Lygia Clark, Rubem Valentim e 

Alfredo Volpi. Na década de 1960, entre São Paulo, Recife 

e Paris, integra exposições coletivas e individuais, com 

artistas plásticos do cenário nacional, como Aldo Bonadei, 

Mário Zanini e Oswald de Andrade Filho, e internacional, 

como Pegeen Vail Guggenheim e Warren Platner. Participa 

da retrospectiva do Museu de Arte Moderna de São Paulo 

na exposição Contribuição da Mulher às Artes Plásticas no 
País187. Em 1965, ilustra a capa da tradução brasileira de 

As Palavras, de autoria do conterrâneo Jean-Paul Sartre, 

angariando o segundo prêmio de melhor capa na VIII 
Bienal de São Paulo.

 No fim do decênio, instalada no Recife e graças 

à aproximação com o casal Acácio Gil Borsoi e Janete 

Costa, Peretti inicia sua trajetória na arquitetura moderna 

brasileira. As primeiras encomendas para a arquiteta de 

interiores, cujo trabalho é marcado pela valorização de 

peças artesanais brasileiras, são pequenas esculturas e 

painéis murais, inicialmente incorporados a residências e 

apartamentos particulares da elite. Segundo Marques e 

Naslavsky, foi justamente pela parceria com Costa, iniciada 

em 1965, que a artista “começou a modificar sua opinião 

186 PERETTI, Marianne. In: AMARAL, Luciana. Obras da única mulher 
na equipe de Niemeyer em Brasília marcam capital. G1, Distrito 
Federal, 21 abr. 2015. On-line. Disponível em: <http://g1.globo.com/
distrito-federal/noticia/2015/04/obras-da-unica-mulher-na-equipe-de-
niemeyer-em-brasilia-marcam-capital.html>. Acesso em: 10 jul. 2021.
187  A exposição realizada no MAM de São Paulo, entre dezembro 
de 1960 e janeiro de 1961, apresentou trabalhos de artistas plásticas 
como Amelia Toledo, Anita Malfati, Ione Saldanha, Lygia Clark, Maria 
Leontina, Tarsila do Amaral e Tomie Othake, dentre outras. 
   CONTRIBUIÇÃO da Mulher às Artes Plásticas no País. In: 
ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: 
Itaú Cultural, 2021. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.
org.br/evento84354/contribuicao-da-mulher-as-artes-plasticas-no-
pais>. Acesso em: 10 de Jul. 2021.

sobre os vitrais”188. Até então, julgava os trabalhos em 

vidro como antigos e ultrapassados, quando por meio das 

encomendas da arquiteta pernambucana compreendeu 

que “podia fazer coisas modernas para inserir nesses 

apartamentos modernos”, interessando-se pelo vidro.189

 

 No decorrer dos anos, os trabalhos de Peretti 

difundem-se na produção de importantes arquitetos 

modernos da região Nordeste do país. As obras ultrapassam 

a esfera doméstica e alcançam novas dimensões, técnicas 

e materialidades. Murais de concreto em relevo, esculturas, 

painéis, vitrais e peças em fibra laqueada são integrados 

a espaços recreativos coletivos, condomínios, edifícios 

corporativos, hotéis e instituições públicas, conjuntos 

governamentais, sedes bancárias e igrejas. 

 Peretti colabora, por exemplo, com o arquiteto 

Geraldo Santana - importante nome na transformação 

e desenvolvimento da arquitetura e do urbanismo de 

Pernambuco ao longo de quarenta anos.190 Para o Edifício 

Marquês do Recife, em 1968, projeto de Santana premiado 

na I Bienal Internacional de Arquitetura, em 1973, ela realiza 

um mural em aço, com iluminação embutida, de trinta 

metros quadrados. Para os edifícios Timoneiro, de 1968, e 

Colorado, de 1970, ambos na capital pernambucana, cria 

murais geométricos abstratos em concreto. No primeiro, 

um alto-relevo de formas geométricas sinuosas que se 

estendem, interconectadas, na dimensão vertical, aparece 

integrado à face externa do corpo do hall, no térreo do 

188 MARQUES, Sônia; NASLAVSKY, Guilah. O vitral na síntese da 
arquitetura moderna. In: 8º. Seminário DOCOMOMO, 2009, Rio de 
Janeiro. Brasil: Cidade Moderna e Contemporânea: Síntese e Paradoxo 
das Artes, 2009. p. 9. 
189 PERETTI, Marianne. apud Ibid.
190 NASLAVSKY, Guilah; FREIRE, Adriana; MORAIS, Mariana. Ir, vir e 
voltar. Novas conexões. Outros brutalismos. In: Anais X SEMINÁRIO 
DOCOMOMO BRASIL, 2013, Curitiba. Tema: Arquitetura Moderna 
e Internacional: conexões brutalistas 1955-75. 18 p. Disponível 
em:<https://docomomo.org.br/wp-content/uploads/2016/08/CON_44.
pdf>. Acesso em: 12 dez. 2020.

Antecedentes 
modernos
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à base da edificação de treze pavimentos. Ao mesmo 

tempo, as diferentes dimensões, formas e espessuras dos 

elementos geométricos garantem dinamismo, movimento e 

profundidade aos planos cegos da cabeceira sudeste, em 

especial quando o sol projeta as sombras da obra artística 

e dos pilares colossais na obra arquitetônica. 

 Ainda no início da década, a artista concebe a 

escultura abstrata de curvas sinuosas em fibra laqueada 

para o terraço-jardim do Edifício Oásis, de 1970, à beira-

mar da praia de Boa Viagem, no Recife. Projeto de Glauco 

Campello, parceiro de Niemeyer em Brasília e no exterior, 

o edifício residencial tem arranjo em planta livre e caixa 

estrutural em concreto. O volume principal é elevado da 

base através de pilares escultóricos trapezoidais. Os 

apoios estruturais são conformados por dois troncos de 

pirâmide de diferentes alturas, espelhados pelo topo e 

rotacionados no encaixe das partes, garantindo a melhor 

disposição das vagas de estacionamento no pavimento 

inferior semienterrado sob a plataforma, como registrado 

por Luiz Amorim.193 A obra, elevada sobre pedestal de 

mesmo concreto alisado da edificação, corresponde em 

altura ao centro de inflexão dos pilares, integrando-se à 

escala dos elementos estruturais. É válido notar que o fuste 

da escultura, em tronco trapezoidal apoiado sobre base 

193 AMORIM, Luiz. Edifício Oásis, 1970. In: Guia da arquitetura 
moderna no Recife. Recife: Docomomo Brasil, 2016. cap. 5, p. 148-
149. Disponível em: <https://issuu.com/fernandoalmeida18/docs/
momotur_ok_>. Acesso em: 12 dez. 2020.

Figura 144: Maquete da sede do 
Banco do Estado de Pernambuco, 
projeto de Acácio Gil Borsoi, 
1969. Peretti realizou vitrais para 
o salão nobre da presidência do 
BANDEPE ao lado de Gil Borsoi, 
Janete Costa, responsável pelo 
projeto de interiores do banco, e 
do paisagista Roberto Burle Marx. 
Atualmente, o edifício abriga parte 
do parque tecnológico Porto Digital 
do Recife.
Fonte: Portal de Acácio Gil Borsoi 
(on-line). Disponível em: <http://
acaciogilborsoi.com.br/projetos/
anos-60/bandepe/>.

Figura 145 e 146: Fachada 
da sede do antigo INPS da 
Paraíba e detalhe do mural em 
concerto (1971). Mural de Peretti, 
em concreto, com 175 metros 
quadrados, realizado em parceria 
com o arquiteto, e também artista 
plástico, Bernardo Dimenstein para 
a sede do antigo INPS de João 
Pessoa, Paraíba, projeto de Adauto 
Ferreira.

Figura 131: Túlio Paracampos
Figura 132: Google Maps, 2019 (on
-line). Disponível em: <https://www.
google.com.br/maps/@-7.1179221,
-34.8821722,3a,75y,9.09h,99.61t/
data=!3m6!1e1!3m4!1s-
N4OZHK9qKsiRQflOSf-
T82w!2e0!7i13312!8i6656>.

edifício. Atualmente, encontra-se pintado em vermelho-

vivo.191 No segundo, um relevo em concreto de figuras 

aquadradadas e retangulares, sobre plano-parede junto à 

área de acesso ao condomínio, é integrado ao térreo sob 

os pilotis. Na mesma época, elabora vitrais para Acácio Gil 

Borsoi para o salão do Hotel Piauí (1970), em Teresina, e 

para a sala da presidência da torre de dezoito pavimentos 

da sede do Banco do Estado de Pernambuco, o BANDEPE 

(1969-1972), no Recife, projeto do arquiteto em colaboração 

com Janete Costa e Roberto Burle Marx.192

 Em João Pessoa, em parceria com o arquiteto e 

artista plástico Bernardo Dimenstein, Peretti desenvolve 

o mural em alto-relevo em concreto, de cento e setenta 

metros quadrados, para a fachada do Instituto Nacional de 

Previdência Social da Paraíba, de 1971, projeto do arquiteto 

Adauto Ferreira. O mural compreende dois intercolúnios 

e o terminal da cabeceira da base da fachada sul, faces 

recuadas em relação aos pilares de seção retangular 

que se impõem na fachada da base do edifício. Figuras 

geométricas de ângulo reto, paralelepípedos e sólidos 

piramidais aparecem organizados em grupos que se 

repetem nas três faixas verticais. 

 A obra dialoga com o desenho geométrico da grelha 

de alumínio das esquadrias da base e das fachadas norte 

e sul da edificação. Em contrapartida, a disposição dos 

sólidos em concreto no mural liberta-se do ritmo regular e 

constante dos montantes modulados ao ser organizada em 

sua própria ordem compositiva. Ainda que o mural não tenha 

função estrutural, e esteja preservada a independência 

da obra de arte em relação à forma arquitetônica, os 

elementos proeminentes parecem fundirem-se ao muro 

da fachada como se fizessem parte da solução tectônica 

do edifício. Auferem robustez e textura estereotômica 

191 De acordo com as imagens do portal Google Maps, de 
março de 2020. On-line. Disponível em: <https://www.goo-
gle.com.br/maps/@-8.1367624,-34.9027769,3a,75y,219.06h
,88.87t /data=!3m6!1e1!3m4!1sVNeWd6vS2zgErcCUHOEY-
cw!2e0!7i16384!8i8192>. Acesso em: 22 ago. 2021.
192 BORSOI, Acácio Gil. BANDEPE. ACÁCIO GIL BORSOI. On-
line. Disponível em: <http://acaciogilborsoi.com.br/projetos/anos-60/
bandepe/>. Acesso em: 12 dez. 2020.
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Jean Heckly na criação do painel-vitral de dezesseis 

metros de comprimento para o restaurante do Centro 

de Formação de Aprendizes de Equipamento Elétrico 

Delépine, em Paris. A obra marca o início de uma profusão 

de novas características que foram expandidas ao longo 

de sua carreira. O plano do painel é composto por dois 

níveis em relevo, opacos, em resina em pintura branca. 

O mais proeminente, de superfície lisa, o mais baixo, 

texturizado. Recortes geometrizados entres as superfícies 

brancas são preenchidos pelo plano translúcido dos vidros 

coloridos, em tons de vermelho, laranja, preto e branco 

leitoso, em um terceiro nível mais rebaixado. Como notado 

por David, a composição geométrica, predominantemente 

abstrata, com prevalência das formas curvas, revela uma 

das primeiras aparições do desenho estilizado do pássaro 

na obra de Peretti.197 A figura permeia os trabalhos da 

artista ao longo das décadas subsequentes, e aparece 

integrada, em diferentes configurações, a diversos projetos 

em colaboração com Niemeyer.

 O painel-vitral de Delépine, instalado na extensão total 

da parede interna do salão do restaurante, compreendia, 

originalmente, como mostram imagens antigas do salão, 

197 DAVID, Véronique. E o Vidro Se Fez Poesia. In: BRAGA, Tactiana 
(coord.). Marianne Peretti: a ousadia da invenção. Recife: B52 
Desenvolvimento Cultural; São Paulo: Edições Sesc São Paulo, 2015, 
p. 98-123.

retangular, além de dialogar com os pilares escultóricos da 

obra de Campello, aparece reempregado em outras obras 

escultóricas posteriores, como no Pássaro, de 1981, no 

Teatro Nacional, e em Amazônia, de 1991, no Parlamento 

Latino-americano. Em poucos anos, entre as décadas de 

1960 e 1970, as obras de Marianne Peretti foram integradas 

a diversos projetos, públicos e privados, de distintos 

arquitetos brasileiros, em vários estados do país.

 Em 1971, a artista assiste a entrevista de Niemeyer 

para a televisão francesa na qual falava sobre o projeto 

para a Sede da Editora Mondadori, de 1968, nos 

arredores de Milão. Segundo Peretti, a monumentalidade 

e a plasticidade da obra - oriunda do mesmo princípio 

compositivo do Palácio do Itamaraty, de 1962, a caixa de 

vidro envolta pela exo-estrutura de arcos de concreto de 

vãos variados194 - despertaram-lhe o interesse, levando-a 

ao norte da Itália para visitar pessoalmente a execução da 

obra, administrada na época por Glauco Campello.195 No 

Brasil, em passagem pelo Rio de Janeiro, a artista visita 

o escritório do arquiteto carioca. O encontro foi marcado 

por um teste rápido proposto por Niemeyer: o desenho de 

um painel para um mezanino de projeto que trabalhava à 

época. A aprovação do trabalho proposto pelo arquiteto, 

um relevo em mármore e aço escovado, garantiu o início 

da parceria, com uma série de encomendas para Brasília: 

“Simplesmente bati na porta dele e disse que queria 

trabalhar com ele. Ele deve ter gostado de mim, porque 

depois de três meses voltei e ele me deu um monte de 

trabalho, todos de Brasília”196.

 Em 1972, Peretti colabora com o arquiteto francês 

194 Depoimento de Oscar Niemeyer em comemoração ao centenário 
do Gruppo Mandadori, 2007. In: CENTO anni Mandadori. Segrate: 
Gruppo Mandadori, 2020. Disponível em: <https://www.mondadori.
com/about-us/our-headquarters>. Acesso em: 15 jul. 2020.
195 ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL (Distrito 
Federal). Artistas Plásticos: Marianne Peretti. Brasília, 20 set. 2007. 
Disponível em: <http://www.arquivopublico.df.gov.br/artistas-
plasticos/>. Acesso em: 15 jul. 2020.
196 ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL (Distrito 
Federal). Artistas Plásticos: Marianne Peretti. Brasília, 20 set. 2007. 
Disponível em: <http://www.arquivopublico.df.gov.br/artistas-
plasticos/>. Acesso em: 15 jul. 2020.

Figura 147: Terraço sobre a 
plataforma do Edifício Oásis, de 
Glauco Campello, com escultura 
de Peretti. A escultura de Peretti, 
realizada em fiberglass e pintura, 
sobre bloco de concreto, encontra-
se à direita do acesso principal, 
frente à avenida beira-mar, no 
Recife. Nota-se a integração da 
obra de Peretti à escala do pilar 
estrutural trapezoidal.
Fonte: Página do Facebook LIAU 
(on-line). Edifício Oásis, 2015. 
Disponível em: <https://www.
facebook.com/1609915865892545/
posts/1624787387738726/>.

Figura 148: Edifício Debret, de 
Acácio Gil Borsoi, e a escultura 
de Peretti (1982). Ao longo dos 
anos 1980, enquanto trabalha 
em intensa colaboração com 
Niemeyer, Peretti dá continuidade 
às parcerias estabelecidas no início 
da carreira com outros arquitetos. 
A obra para o projeto de Gil Borsoi, 
um pássaro estilizado em ferro 
laqueado, data do mesmo ano da 
escultura Os Pássaros, criada para 
o Centro Cultural de Le Havre. Com 
a modificação da face frontal do 
edifício e construção da guarita, 
a obra de Peretti foi deslocada do 
acesso para a lateral direita da 
fachada, distante da relação direta 
com o passeio como na situação 
original.
Fonte: Portal de Acácio Gil Borsoi 
(on-line). Disponível em: <http://
acaciogilborsoi.com.br/projetos/
anos-70/edificio-debret/>.

Figura 149: Painel-vitral de 
Délepine (1972). A obra de Paris é 
o primeiro trabalho de Peretti com 
retroiluminação, o que garantiu 
uma nova possibilidade de 
utilização e de posicionamento do 
vitral no interior das edificações, 
desassociado da fonte de luz 
natural nas fachadas. O trabalho de 
Delépine antecede a primeira série 
de painéis-vitrais para Niemeyer, e 
carrega características marcantes 
da obra em vidro da artista, como 
profundidade, movimento, textura, 
geometria e emprego de cores 
vibrantes.
Foto: Nicolas Hallet
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cerca de três quartos do pé-direito. Integrado ao espaço 

arquitetônico, a obra subverte a tradicional dimensão, 

localização e geometria dos antigos vitrais, historicamente 

inseridos a aberturas e perfurações menores nas fachadas 

externas das edificações. Para assegurar o efeito luminoso 

característico dos vitrais mesmo no ambiente interno, o 

painel é projetado com um sistema de retroiluminação com 

lâmpadas artificiais, solucionando o que a artista acredita 

ser a essência primordial dos vitrais: a passagem de luz 

através do vidro. David ressalta que a utilização neste 

trabalho de vidros do tipo Boussois possibilitou o emprego 

de peças individuais maiores, alterando o grão habitual 

das partes unitárias que compõem os vitrais, uma vez que 

a técnica francesa permitia a fabricação de chapas de 

dimensões de até dez metros quadrados.198 

 Os trabalhos iniciais junto a arquitetos modernos 

e as novas possibilidades alcançadas no vitral de Paris 

levam à busca pelo traço moderno no vidro, e à criação de 

uma “linguagem diferenciada”, em concordância à nova 

arquitetura, como afirmado pela artista.199 O painel-vitral 

de Delépine marca a experiência definitiva de Peretti no 

desenvolvimento da técnica do vitralismo em sua carreira. 

198 DAVID, loc. cit.
199 PERETTI, Marianne. apud MARQUES, Sônia; NASLAVSKY, 
Guilah. O vitral na síntese da arquitetura moderna. In: 8º. Seminário 
DOCOMOMO, 2009, Rio de Janeiro. Brasil: Cidade Moderna e 
Contemporânea: Síntese e Paradoxo das Artes, 2009. p. 9.

Figura 150: Painel-vitral de 
Délepine e a configuração do 
forro original. De acordo com a 
fotografia, inicialmente, o painel-
vitral, de três metros de altura por 
dezesseis metros de comprimento, 
compreendia aproximadamente três 
quartos do pé-direito do refeitório. A 
obra foi executada em resina, ferro 
e vidros do tipo Boussois. Através 
do Documento Marianne Peretti, 
a artista revisitou a obra em Paris, 
40 anos após sua realização, e 
colocou sua assinatura. 
Foto: Acervo da artista. Disponível 
em: <http://verbo.com.br/site/
galeria-de-fotos-marianne-peretti/
vitral-no-centro-de-formacao-de-
aprendizes-de-equipamentos-de-
eletricidade-delepine-paris-acervo-
da-artista/>.
Referência: BRAGA, 2015, p.129.

Figura 151: Capa do livro Art in 
Latin American Architecture, de 
Paul Damaz, de 1963. A obra de 
Damaz põe em perspectiva o lugar 
ocupado pela arte na arquitetura 
moderna latino-americana até 
o início da década de 1960. 
Prefaciado por Oscar Niemeyer, 
sobre o complexo problema da 
síntese das artes, o livro destaca 
projetos de brasileiros como 
Niemeyer, Irmãos Roberto, Affonso 
Reidy e Burle Marx, dentre outros, e 
a participação de murais, azulejos, 
mosaicos, painéis, esculturas e 
paisagismo integrados à arquitetura 
moderna do país.
Fonte: DAMAZ, 1963, capa.

Figura 152: Vitral de Fernand 
Léger para a Biblioteca Central 
da UCV, em Caracas, executado 
por Jean Barillet (1954-1955). 
A composição da obra dá-
se através de uma retícula de 
módulos retangulares de concreto, 
preenchidos por uma malha de 
ferro irregular e vidros coloridos, em 
tons de amarelo, vermelho, verde e 
azul. O vitral do francês opera como 
uma parede divisória da sala de 
leituras da biblioteca. 
Foto: Oscar., 2019 (on-line). 
Disponível em: <https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Vitral_de_
Fernand_L%C3%A9ger_UCV_2019.
jpg>.

As novas alternativas descobertas, como o uso de vidros 

maiores, a iluminação artificial e as possibilidades de 

integração ao ambiente arquitetônico, propulsionam os 

primeiros trabalhos realizados em parceria com Niemeyer. 

A obra em Paris permaneceu anônima por cerca de 

quarenta anos. A recente recuperação da peça deu-se 

somente em 2012, quando através do projeto Documento 
Marianne Peretti foi redescoberta, restaurada pela Câmara 

de Eletricidade da França e, então, assinada pela artista. 

Embora o protagonismo de Peretti no vitral moderno 

em território nacional, em especial a partir dos anos 

1970, e o desenvolvimento de um estilo próprio e original 

reconhecido internacionalmente como uma das maiores 

contribuições contemporâneas a esta arte, outros artistas 

plásticos consagrados empregaram a técnica em vidro em 

obras que aparecem integradas a arquiteturas modernas 

anteriores ao trabalho da artista franco-brasileira no Brasil. 

No contexto da América Latina, o francês Fernand Léger 

concebeu um vitral para a Biblioteca da Universidade 

Central da Venezuela, em Caracas, em 1955, durante os 

projetos de expansão do campus pelo arquiteto Carlos Raúl 

Villanueva. Em concreto e vidro, o plano de seis por doze 

metros, executado na França em parceria com o artista Jean 

Barillet, integra o conjunto de obras de arte comissionadas 

por Villanueva para a ambientação da biblioteca. A obra é 

destacada por Paul Damaz como um “trabalho magnífico”, 

como todos aqueles desenvolvidos pela dupla de artistas 

franceses.200 Para Isabel Sánchez Silva, a discrepância 

entre a dimensão do vitral de pé-direito duplo e o ambiente 

relativamente pequeno na biblioteca no qual está situado 

“gera leve tensão e mútua dependência que se percebe 

entre obra e espaço”201. O vitral para a UCV é um dos dois 

trabalhos em vidro desenvolvidos pelo mestre francês em 

200 DAMAZ, Paul. Art in Latin American Architecture. Nova York: 
Reinhold Publishing Corporation, 1963. p. 151-152.
201 SÁNCHEZ SILVA, Isabel. Villanueva. Modernidade e trópico. 
Arquitextos, São Paulo, ano 04, n. 043.01, Vitruvius, 2003. Disponível em: 
<https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/04.043/624/
pt>. Acesso em: 12 dez. 2020.
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Caracas.202

 Igualmente para Villanueva e para o campus da UCV, 

Mateo Manaure, artista venezuelano responsável por mais 

de vinte e cinco criações para a Universidade Central da 

Venezuela, em grande parte, murais abstratos em pastilha 

cerâmica, criou vitrais para as janelas do salão Paraninfo, 

em 1954, de igual execução de Jean Barillet. De desenho 

geométrico abstrato, as obras ocupam um grande pano 

quadrilátero de vidro sobre o acesso ao auditório e um 

rasgo em fita junto ao teto inclinado. Os vitrais em policromia 

permitem a entrada de um luz natural filtrada que incide no 

interior do salão. Manaure é também o responsável pelo 

mural externo integrado à fachada cega do Paraninfo.

 Em Art in Latin American Architecture, de 1963, 
Damaz também incluiu três projetos de arquiteturas 

religiosas com a integração de vitrais.203 Dois no México 

e um na Colômbia. As obras vítreas da artista plástica 

mexicana Kitzia Hofmann, em parceria com Enrique de la 

Mora, Fernando López Carmona e Félix Candela, aparecem 

nos trabalhos da atual Capilla San José en Altillo, de 1956, 

e da Capela de São Vicente de Paulo, de 1961, ambas 

em Coyoacán, no Distrito Federal do México. Na primeira, 

os vitrais estão inseridos junto à fachada, conformando o 

fundo do altar sob a ponta ascendente da casca hiperbólica 

paraboloide de concreto que recobre a nave. A obra quase 

202 A segunda obra é um vitral de pé-direito duplo atrás da escadaria 
da Residência Dr. Inocente Palacio, destacado na publicação de 
Damaz. DAMAZ, Paul. Art in Latin American Architecture. Nova York: 
Reinhold Publishing Corporation, 1963. p. 186
203 Ibid., p. 232.

Figura 156: Vitrais de Hofmann 
para a capela de São Vicente, 
de De la Mora, Carmona e 
Candela, 1961. Os vitrais de Kitzia 
Hofmann aparecem inseridos 
entre a defasegem das cascas 
de concreto do projeto De la 
Mora, Carmona e Candela, de 
planta triangular. A policromia dos 
vitrais projeta sombras coloridas 
sobre as superfícies hiperbólicas 
hiperboloides brancas da 
cobertura.
Fonte: Portal Hidden Architecture 
(on-line). Disponível em: <https://
hiddenarchitecture.net/st-vicente-
de-paul-chape/>.

Figura 154 e 155: Vitrais de Kitzia 
Hofmann para a capela Capilla 
San José en Altillo, de De la Mora, 
Carmona e Candela, Coyacán, 
1961. A artista plástica mexicana 
desenvolveu os dois vitrais para a 
capela em Coyoacán. O do fundo 
do altar, sob a projeção da ponta 
da casca de concreto, apresenta 
a figura estilizada de um grande 
pássaro ,que parece abraçar o 
altar, em tons de amarelo, azul, 
branco e vermelho. Na pequena 
capela, no mezanino, a composição 
artística funde-se às esquadrias 
de madeira, nas quais pequenas 
janelas basculantes podem ser 
abertas para ventilzação. Os 
tons em amarelo, marrom e ocre 
permitem um luz filtrada de cor 
incandescente.
Fonte: Portal Esoteric (on-
line). Disponível em: <https://
esotericsurvey.blogspot.
com/2017/12/el-altillo-felix-candela.
html>.

Figura 153: Vitrais de Mateo 
Manaure para o salão Paraninfo, 
de Villanueva, UCV, Caracas, 
1954. 
Fonte: Portal Patrimonio Mundial on 
WordPress.com (on-line). Disponível 
em: <https://patrimoniocuc.
wordpress.com/2010/04/26/obras-
de-arte-paraninfo-i-vitrales-de-
mateo-manaure-2/>.

abstrata, de dimensão longitudinal, traz a representação 

de Hofmann de uma enorme pomba geometrizada em 

tons de azul, âmbar e vermelho, que envolve, com as asas 

abertas, o plano do altar. O vitral possibilita uma luz filtrada 

colorida que incide sobre a nave única livre de apoios 

centrais. Em oposição ao altar, o mezanino recebe outro 

vitral, em gradações de ocre e amarelo, a vidraça ilumina 

em tom incandescente a área da pequena capela elevada. 

Neste, pequenas janelas quadradas, do tipo basculante 

com caixilhos de madeira, mimetizam-se à estrutura da 

composição geométrica abstrata, podendo ser abertas 

para ventilação do espaço.

  Já em São Vicente, os vitrais em tons de azul, 

amarelo e marrom preenchem as estruturas treliçadas 

entre as frestas da cobertura, conformada por três cascas 

hiperbólicas hiperboloides em concreto, da mesma 

parceria entre arquitetos e artista. As faixas vítreas zenitais 

projetam sombras coloridas sobre as superfícies curvas 

que se lançam em altura sobre o altar, posicionado ao 

centro da planta triangular.

Em Bogotá, os enormes vitrais multicoloridos de Jean 

Barillet, parceiro de Léger, que envolvem por completo as 

quatro naves da Capela do Gimnásio Moderno, projeto 

de Juvenal Moya Cardenas, de 1954-1956, são também 

citados por Damaz.204 Integradas entre as cascas e os 

arcos parabólicos que conformam as quatro fachadas 

do templo religioso, a policromia das composições exibe 

figuras e cenas bíblicas sobre o fundo abstrato de formas 

geométricas. O cruzeiro central, totalmente envidraçado, 

é marcado pela cúpula de quatro arestas que recebe os 

maiores vitrais da capela, como uma redoma verticalizada 

de vidro sobre o altar-mor.

 No panorama europeu, cabe evidenciar a produção 

de Henri Matisse, artista admirado por Peretti, na Capela 

Dominicana do Rosário, na Provence francesa, de 1947. 

Paul Damaz dedica oito páginas à capela do mestre fauvista 

em seu livro sobre a síntese das artes na Europa, em Art 

204  Ibid., p. 172.

Figura 157: Vitrais de Jean 
Barillet na Capela Gimnásio 
Moderno, projeto de Juvenal 
Moya Cardenas, 1954-1956. 
Fotos: LauraVision.com. Disponível 
em: <https://www.archdaily.
co/co/02-369012/clasicos-de-
arquitectura-capilla-de-los-santos-
apostoles-del-gimnasio-moderno-
juvenal-moya-cadena>.
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em seus projetos para que Peretti pudesse intervir com 

sua arte moderna na técnica de vitral. Sem restringir a 

liberdade da artista, o arquiteto conduziu a colaboração 

a outras formas, materialidades e processos artísticos ao 

longo das três décadas em que trabalharam juntos. As 

múltiplas facetas da colaboração traduzem-se em vitrais, 

esculturas, painéis e murais, em mais de vinte projetos no 

Brasil e no exterior.

 Entender e identificar a produção de Peretti, prévia, 

em conjunto e posterior à sua participação nas obras 

do mestre carioca auxilia na preservação do patrimônio 

moderno nacional e na legitimação do trabalho da artista 

como importante contribuição à arte e à arquitetura 

brasileira, moderna e contemporânea. Muitas de suas 

obras integradas a projetos tombados de Niemeyer 

encontram-se resguardadas como patrimônio artístico e 

cultural brasileiro e mundial, como as de Brasília, de Le 

Havre e do Rio de Janeiro, escolhidas para os estudos de 

caso desta pesquisa. Entretanto, o atual desmantelamento 

da herança patrimonial moderna no Brasil tem provocado 

a destruição das obras de Marianne Peretti. A exemplo 

de outubro de 2020, quando a demolição da Residência 

Emir Glasner, de 1972, no Recife, projeto de Vital Pessoa 

Figura 160: Homenagem a 
Matisse (2010), de Peretti. 
Admiradora de Matisse, Peretti 
reconhece a influência do 
conterrâneo em sua obra, como 
visto no estado da arte com 
sua declaração para a revista 
Manchete, em 1978. Em 2010, a 
homenagem ao artista resultou na 
escultura em vidro transparente, 
com desenhos jateados sobre 
planos sobrepostos por pinos de 
aço, com a figura feminina, tema 
recorrente na obra do francês.
Foto: Robson Lemos. Disponível 
em: <http://verbo.com.br/site/
galeria-de-fotos-marianne-peretti/
homenagem-a-matisse-escultu-
ra-em-vidro-com-83x74x19-cm-fo-
to-robson-lemos-super-imagem-2/>.

Figura 161: Maracatu (1963), de 
Marianne Peretti. O óleo sobre tela 
Maracatu traz figuras estilizadas 
e geometrizadas em tons de azul, 
cinza e branco que sugerem a 
representação do ritmo musical, 
dança e ritual de sincretismo 
religioso, originário do estado 
de Pernambuco. A obra integra 
o acervo da Pinacoteca Rubem 
Berta de Porto Alegre e fez parte 
da exposição Artistas Mulheres: 
Territórios Expandidos, de 2019, na 
Pinacoteca Aldo Locatelli.
Fonte: Portal Pinacotecas de Porto 
Alegre, 2018. Pinacoteca Ruben 
Berta Disponível em: <https://www.
pinacotecaspoa.com/colecao-
galeria-rb?pgid=jeeloy31-ad38af92-
a409-47b1-bc6b-7c6a23e62107>.

in European Architecture, prefaciado por Le Corbusier, de 

1959.205 Na fase final da vida, doente e com dificuldade 

para pintar, o artista francês concebeu suas obras através 

de recortes, os celebrados cut-outs. Para a Capela no sul 

da França, cujo projeto arquitetônico é também de autoria 

de Matisse, o artista reproduziu em vidro colorido os feitos 

já realizados em papel. Três séries de vitrais aparecem 

inseridos a rasgos verticais de arco pleno nas fachadas, 

da planta em “L”, do pequeno espaço religioso. As obras 

vítreas de Matisse apresentam, unicamente, três cores 

puras vívidas - amarelo, verde e azul. Através da penetração 

de luz natural que passa pelos vidros, as cores aparecem 

exploradas como materialidade fenomenal no interior da 

nave, predominantemente branca. Nas paredes internas, 

a luz colorida, dinâmica e cinética, incide ao longo do dia 

sobre os murais de azulejos que exibem figuras religiosas 

estilizadas, concebidas apenas com traços pretos sobre o 

fundo alvo da azulejaria, obras, igualmente, de autoria do 

mestre francês. 

 Compreender o contexto precedente mostra-

se importante para uma análise mais aprofundada 

das relações estabelecidas na parceria de Peretti e 

Niemeyer. A formação acadêmica em artes decorativas, 

os estudos nos ateliês livres de arte de Paris, o interesse 

pela forma arquitetônica e a admiração declarada por 

artistas de vanguarda, como Matisse, que alcançaram 

novas perspectivas nas realizações em vitral, parecem 

fundamentar e direcionar o trabalho da artista na procura 

e na criação de uma reinterpretação moderna de um 

elemento, tradicionalmente, vinculado à arte e à arquitetura 

do passado. A trajetória no cenário das artes modernas 

brasileiras, ainda na década de 1950, e as primeiras 

colaborações com importantes arquitetos modernos da 

região Nordeste do país, nos anos que seguiram, abriram 

caminho para a parceria com o arquiteto carioca. 

 Por sua vez, Niemeyer oportunizou novas 

possibilidades, concebendo espaços e criando lugares 

205 DAMAZ, Paul. Art in European Architecture. 2ª. ed. Nova York: 
Reinhold Publishing Corporation, 1959. 

Figura 158 e 159: Capela 
do Rosário (1947), de Henri 
Matisse, Vence, França. O 
mestre do movimento fauvista, 
cuja característica principal ficou 
marcada pelo uso de cores puras, 
sem misturas, como meio de 
delimitar, dar volume e relevo às 
pinturas, exmplorou a cor através 
da passagem de luz pelos vitrais 
para ambientar o interior alvo da 
Capela do Rosário. A luz que incide 
na pequena nave colore o piso de 
mármore branco e as paredes, com 
murais em azulejos, em constante 
transformação ao longo do dia.
Fonte 145: Saint-Gobain. Disponível 
em: <https://urgetocreate.tumblr.
com/post/153287874060/henri-
matisse-tree-of-life-window-1951-
vence>.
Fonte 146: Portal The Architectural 
Review (on-line). Disponível em: 
<https://www.architectural-review.
com/essays/books/station-to-
station-matisses-chapel-in-vence>.
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Figura 164: Desenho, de Oscar 
Niemeyer, do Palácio do Jaburu, 
1973. Embora Niemeyer não faça 
referência a elementos artísticos 
nos riscos do projeto do Jaburu, 
nota-se, desde os croquis iniciais, a 
intenção de integração entre jardim 
interno, salão, varanda e paisagem. 
Peretti afirma que adotou um painel-
vitral incolor, com sobreposição de 
peças, devido seu entendimento 
da espacialidade do conjunto 
arquitetônico, mantendo a posição 
de integração entre os espaços.
Fonte: Fundação Oscar Niemeyer. 
Imagem clareada pelo autor. 
Disponível em: <http://www.
niemeyer.org.br/obra/pro175>.
Referência: BRAGA, 2015, p.131.

de Melo e paisagismo de Roberto Burle Marx, resultou 

no desaparecimento dos vitrais da artista, realizados 

especialmente para janelas de canto do conjunto 

arquitetônico.

A primeira obra foi no Palácio do Jaburu. À medida 
que eu finalizava uma obra, outra maior ele me 
oferecia para criar. Além das obras monumentais, 
que são fundamentais para dar sentido ao 
lugar onde se encontram, outras, muitas outras, 
vitrais e esculturas, eu pude realizar em Brasília, 
colaborando para o imaginário da capital federal, 
ao lado de Oscar Niemeyer. Ele sempre me deu 
liberdade de criação. Por isso é que esse conjunto 
de obras monumentais continua atual, moderno. 
Uma fantasia que criei para esta cidade, de 
arquitetura inventiva.206

 Ao fim da década de 1970, Peretti concebe as 

primeiras obras para novos projetos de Niemeyer. Em 

sequência ao trabalho realizado em Paris, as cinco 

primeiras peças da artista para Brasília são painéis-vitrais 

escultóricos. O primeiro, concluído em 1976, é instalado na 

sala de estar do Palácio do Jaburu, projeto da residência 

do vice-presidente, de 1973. Nos desenhos e perspectivas 

do salão principal, apresentados por Niemeyer junto ao 

memorial descritivo, é possível identificar a importante 

relação entre o interior e o exterior da edificação através 

206 PERETTI, Marianne. In: BRAGA, Tactiana (coord.). Marianne 
Peretti: a ousadia da invenção. Recife: B52 Desenvolvimento Cultural; 
São Paulo: Edições Sesc São Paulo, 2015. p. 337.

Método e 
primeiras realizações

dos enormes planos de vidro que integram salão, 

varanda, pátio e paisagem.207 Ao fundo da perspectiva 

do salão principal, a indicação de uma massa vegetal 

sugere um plano translúcido que separa a pequena sala 

de espera, junto ao acesso, do estar nobre. O jardim 

interno envidraçado, de pé-direito duplo, que se estende 

verticalmente do pavimento semienterrado ao nível térreo, 

permite a iluminação zenital indireta, através de abertura 

superior na laje de cobertura, ao salão integrado ao grande 

avarandado sombreado. Nesta superfície transparente 

Peretti intervém com sua primeira obra.

 Diferentemente do desenho inicial de Niemeyer, 

onde o plano de vidro aparece solucionado de laje a laje, 

e cujas proporções do risco conformam um quadrado, o 

painel-vitral de Peretti tem dimensão longitudinal e apoia-

se sobre um guarda-corpo/estante de seção transversal 

“C”, com oito metros de comprimento. Formado por oito 

planos de vidro tipo blindex, linhas sinuosas jateadas 

sobre a superfície afastam-se e aproximam-se em um 

movimento de fluxo contínuo por toda a extensão horizontal 

do painel transparente. Aos dois lados da vidraçaria, 

peças arredondadas de vidro incolor, sobrepostas por 

meio de afastadores de aço, conferem ao painel-vitral 

efeito escultórico, como um alto-relevo configurado, 

207 RESIDÊNCIA do vice-presidente da República – 2º projeto (Palácio 
do Jaburu), Fundação Oscar Niemeyer, Rio de Janeiro, 2021. On-line. 
Disponível em:  <http://www.niemeyer.org.br/obra/pro175>. Acesso 
em: 15 dez. 2020.

Figura 162 e 163: Residência 
Emir Glasner, de Vital Pessoa 
de Melo, 1972, antes e durante a 
demolição. (na página anterior)
Foto 148: Aurelina Moura. 
Disponível em: <https://
vitruvius.com.br/revistas/read/
arquitextos/08.086/232>.
Foto 149: Bidu Queiroz, 2020. 
Disponível em: <https://marcozero.
org/em-10-dias-duas-casas-sao-
demolidas-e-acelera-destruicao-do-
patrimonio-modernista/>.
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Figura 166: Detalhe do painel-
vitral do Palácio do Jaburu 
(1976). A fotografia mostra em 
detalhe a sobreposição de peças 
de vidro sobre a estrutural painelar 
principal transparente, através 
de espaçadores metálicos, e o 
desenho em jateamento de linhas 
sinuosas longitudinais.
Fotos: Anderson Riedel, 
2014. Disponível em: <https://
www.flickr.com/photos/
micheltemer/14077553648/in/
photostream/>.

exclusivamente, pela superposição de elementos planares.

A parede escultórica de cristal contrapõe-se, em 

face oposta, ao plano vertical opaco revestido pelo painel 

abstrato, em mármore negro e branco, de autoria de Athos 

Bulcão, que adentra a sala de jantar desde a varanda. 

Visto desde o acesso principal, o painel de Peretti, 

transversal ao comprimento do salão nobre, direciona 

o foco de visão do observador à paisagem da Lagoa 

Jaburu, ao fim da perspectiva reforçada pela extensa laje 

da varanda e pelo plano do piso. Nesta circunstância, a 

obra reforça a sensação de integração entre o natural e 

o construído: entre o movimento espontâneo da água da 

lagoa e a representação abstrata de um fluxo, que corre 

por entre pedras transparentes, e conduz visualmente ao 

avarandado e ao ambiente natural emoldurado ao fundo. 

A superfície reflexiva das peças de vidro capta 

parte das obras de Bulcão, de Ceschiatti e de Burle Marx, 

duplicando virtualmente, e fenomenologicamente, em 

diferentes planos e profundidades, frações do contexto 

de inserção. Segundo a artista, Niemeyer concedeu-

lhe total liberdade para a concepção do painel-vitral do 

Jaburu, sendo justamente a capacidade de integração dos 

espaços que a peça promove, e o dinamismo do desenho e 

das formas, que tanto agradaram o arquiteto, chancelando 

o início da parceria.208

208 PERETTI, Marianne. Vitral na capela do Palácio do Jaburu. In: 
Tactiana (coord.). Marianne Peretti: a ousadia da invenção. Recife: 
B52 Desenvolvimento Cultural; São Paulo: Edições Sesc São Paulo, 
2015, p. 39.

Figura 165: Painel-vitral para 
o Palácio do Jaburu (1976). 
Na fotografia, a partir do acesso 
principal do Palácio, vê-se o 
painel-vitral escultórico integrado 
à arquitetura do salão principal. 
O desenho longitudinal reforça a 
conexão visual com o avarandado 
e a paisagem da Lagoa, ao fundo. 
As linhas sinuosas em jateamento 
dialogam com o desenho amórfico 
do piso, em mármore branco e 
granito negro, de Athos Bulcão, que 
avança até as bordas da piscina. 
Através da iluminação zenital, 
pela claraboia do jardim interno, 
o painel projeta sombras sobre o 
piso, adicionando uma camada de 
desenho virtual e mutável no plano 
branco. A obra de Peretti opera 
como um elemento arquitetônico, 
comportando-se como janela, 
parede e painel separador 
entre salão e sala de espera, 
simultaneamente.
Foto: Breno Laprovítera e Jarbas Jr. 
Disponível em: <http://verbo.com.
br/site/galeria-de-fotos-marianne-
peretti/vitrais-do-palacio-do-jaburu-
em-brasilia-foto-breno-laprovitera-e-
jarbas-jr/>.

 A propriedade escultórica de sobreposição de 

planos, inaugurada no Jaburu, torna-se característica 

marcante nas obras de Peretti desenvolvidas na sequência. 

Bem como o emprego, por Niemeyer, de painéis-vitrais 

como elementos artísticos-arquitetônicos nas ampliações 

do Congresso, com os quatro painéis, Araguaia, Pasiphae, 

Alumbramento e Paisagem, entre os anos 1977 e 1978. Em 

1979, a artista retorna à residência do vice-presidente da 

República com a criação da parede côncava em vitral para 

o fechamento da Capela anexa ao Palácio. Com diferentes 

tons de azul-vivo e estrutura em aço em pintura branca, a 

obra para a pequena capela manifesta-se como o primeiro 

precedente em arquitetura religiosa projetada por Niemeyer 

anterior à intervenção na Catedral. Sobre o emaranhado 

de linhas, formas e recortes, a figura do pássaro estilizado, 

em vidro branco leitoso, surge superposta ao centro da 

parede azul translúcida. Para a artista, o ritmo estabelecido 

pelo desenho das partes e as linhas de contorno da malha 

metálica garantem movimento ao vitral, enquanto as formas 

geométricas, coloridas e abstratas, projetadas no interior 

da Capela pela luz do sol que atravessa, enriquecem 

plasticamente a atmosfera sóbria, e quase asséptica, da 

arquitetura de Niemeyer.209

 O método de trabalho aplicado pela artista para a 

criação dos elementos integrados à arquitetura consiste 

na elaboração de desenhos, croquis e projetos detalhados 

para a execução dos painéis, vitrais, murais e esculturas. 

Peretti parte do entendimento do contexto do objeto 

arquitetônico e da posição estabelecida pelo arquiteto 

para a obra de arte para, inicialmente, através do desenho 

livre e solto, dar forma às primeiras ideias de concepção. 

A partir do croqui, concebe um projeto quase arquitetônico 

(plantas, elevações e perspectivas) com informações, 

dimensões e especificações necessárias à execução. 

Geralmente, a cargo de outros artistas, fundidores e 

209 PERETTI, Marianne. Vitral na capela do Palácio do Jaburu. In: 
Tactiana (coord.). Marianne Peretti: a ousadia da invenção. Recife: 
B52 Desenvolvimento Cultural; São Paulo: Edições Sesc São Paulo, 
2015, p. 39. 

Figura 167 e 168: Vitral da Capela 
do Palácio do Jaburu (1979). A 
parede-vitral convexa, compreende 
a totalidade do vão. Entre o 
emaranhado de vidros matizados 
em tons de azul, algumas partes 
subtraídas garantem a ventilação 
contante da pequena edificação 
religiosa. A figura do pássaro, ao 
centro da composição, aparece 
sobreposta ao plano-vitral, 
característica escultórica comum às 
obras vítreas de Peretti.
Foto: Anderson Riedel, 2014. 
Disponível em: <https://www.
flickr.com/photos/micheltemer/
albums/72157644825633372/
with/14262000611/>.
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colaboradores técnicos. 

 Os desenhos da artista revelam considerações 

sobre questões físicas, como escala, posição, iluminação 

e materialidade, e também interpretativas, como tema, 

ambiência e atmosfera dos projetos nos quais estão 

inseridos. O estudo das cores, das formas e das proporções 

relaciona-se ao contexto de integração da obra e aos 

espaços projetados por Niemeyer, preservando, todavia, 

o caráter intrínseco e particular inerente a toda obra de 

arte. Como em Pasiphae, desenvolvido para o Salão Nobre 

da Câmara dos Deputados, em 1977, o painel-vitral de 

cinco metros e meio de altura atua como um verdadeiro 

elemento arquitetônico, separando os ambientes, sem 

interromper ou comprometer a integração espacial e visual 

da grande sala. Os tons de marrom, branco, fumê e vidro 

leitoso da composição abstrata dialogam diretamente com 

as demais superfícies e materialidades que compõem o 

salão. O mármore branco das paredes, o granito preto no 

piso e a madeira nobre nos painéis mostram-se em um 

entrosamento plástico, quase sincrônico, com o painel-

vitral. 

 Em Araguaia, para a ampliação do Salão Verde da 

Câmara dos Deputados, de 1977, a composição dá-se 

pela sobreposição de três camadas: a superfície painelar 

de vidro fumê, o desenho sinuoso de curvas concorrentes 

em jateamento e as diferentes peças amórficas, de 

contorno arredondado, espaçadas por pinos metálicos. As 

características abstratas do painel, o título e a composição 

da obra remetem à figura do rio Araguaia, cujo curso 

corre do Centro-Oeste em direção à região Norte do 

país. A representação das linhas sinuosas que permeiam 

as peças sobrepostas, e podem ser interpretadas como 

pedras roladas, parece figurar o rio de águas escuras, 

sugestionado pelo vidro fumê.

 A superposição dos layers garante efeito 

tridimensional ao painel. Os diferentes planos reflexivos 

captam a movimentação dos observadores enquanto 

refletem o espaço circundante, como o mural externo de 

azulejos Ventania, de Athos Bulcão, localizado em face 

paralelamente oposta. Manifesta-se, assim, uma quarta 

camada sobre o painel, virtual, fenomenal e reflexiva, que 

agrega complexidade à obra de arte e intrinca a percepção 

de profundidade nos planos de vidro translúcido. A 

Figura 169: Projeto do painel-
vitral Pasiphae, para o Salão 
Nobre da Câmara dos Deputados, 
de 1977. No projeto de Peretti 
do painel-vitral Pasiphae, exibe 
informações necessárias, como 
dimensões, materiais, cores e 
vidros, para a execução da obra. 
Percebe-se que a artista detém-se 
não somente nos tons das peças 
em vidro, bem como na textura de 
cada parte, intercalando vidros 
artesanais alemães texturizados 
com vitrais à base de chumbo. 
Mesmo neste painel-vitral 
bidimensional, a artista explora 
a tectonicidade dos materiais, 
trabalhando a profundidade 
através dos tons, da gradação 
da transparência e da estrutura 
metálica, pintada em branco, como 
parte da composição do desenho, 
e não somente como o tradicional 
sistema de amarração dos vidros. 
Na mitologia grega, Pasiphae era a 
mãe do minotauro.
Fonte: Portal Google Arts and 
Culture. Disponível em: <https://
artsandculture.google.com/
asset/projeto-de-vitral-para-
o-sal%C3%A3o-nobre-da-
c%C3%A2mara-dos-deputados-
desenho-original-marianne-
peretti/5wFZX1Fkyh3q4w?hl=pt>.

Figura 170: Salão Nobre da 
Câmara dos Deputados com o 
painel-vitral Pasiphae, Congresso 
Nacional. A obra de Peretti 
surge como elemento divisor dos 
ambientes, de piso à laje, no salão 
projeto por Niemeyer. Característica 
importante dos painéis e vitrais 
da artista, a estrutura em ferro 
mostra-se como parte fundamental 
da composição da obra de arte, 
diferindo da tradição histórica, na 
qual a malha metálica aparecia, 
essencialmente, como suporte das 
partes de vidro. Pasiphae dialoga 
francamente com a materialidade 
do espaço arquitetônico, sobretudo 
com o piso preto, o mármore 
branco e os painéis em madeira 
nobre.
Foto: Breno Laprovítera e Jarbas Jr. 
Disponível em: <http://verbo.com.
br/site/galeria-de-fotos-marianne-
peretti/painel-camara-federal-foto-
breno-laprovitera-e-jarbas-jr/>.

Figura 171 e 172: O painel-
vitral Araguaia, para o projeto 
de ampliação do Congresso 
Nacional, Câmara dos Deputados, 
de 1977. No projeto, Niemeyer 
refere-se nos desenhos e no 
memorial descritivo diretamente ao 
painel-vitral de Peretti. Na planta 
baixa, a obra surge junto aos dois 
pilares de seção retangular, entre 
as zonas de estar, com mobiliário 
de Mies Van der Rohe, Le Corbusier 
e de Niemeyer e Anna Maria. Na 
perspectiva, o arquiteto desenha 
uma versão própria do painel 
de Peretti, em demosntração da 
integração do painel ao espaço. 
Figuras humanas aparecem atrás 
dos planos de vidro, revelando 
a característica translúcida e 
de integração visual da obra. 
No memorial, a participação de 
outros artistas plásticos no projeto 
de ampliação, além de Peretti, 
é confirmada com Ceschiatti, Di 
Cavalcanti e Bulcão.
Fonte: Fundação Oscar Niemeyer. 
Disponível em: <http://www.
niemeyer.org.br/obra/pro196>.
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fundamental relação do painel-vitral, de quinze metros 

de comprimento, suspenso entre os pilares de seção 

retangular da edificação, como elemento estruturador 

do espaço após a retirada das paredes originais do 

projeto de 1958, sua capacidade de mútua separação e 

integração, e a disposição geométrica de instalação, em 

sentido longitudinal ao comprimento do salão, aparecem 

afirmadas por Niemeyer tanto ao representar a obra em 

planta e perspectiva quanto no memorial, ao descrever o 

projeto:

Internamente o projeto procura os grandes espaços 
livres que devem caracterizar um palácio, para 
isso utilizando elementos transparentes que evitem 
transformá-lo em pequenas áreas. [...] Constitui um 
grande vitral feito em metal e vidro marrom, ‘fumée’ 
e branco, com painel transparente que dará ao 
salão maior amplitude e beleza.210

 Já em Paisagem, para o Senado, de 1978, Peretti 

opta pela mesma linguagem plástica do painel do Jaburu, 

210 NIEMEYER, Oscar. [Congresso Nacional]. s.d. Fundação Oscar 
Niemeyer. Coleção Oscar Niemeyer. On-line. Disponível em: <http://
niemeyer.org.br/obra/pro196>. Acesso em: 18 dez. 2020.

Figura 176: Painel-vitral Paisagem 
(1978), Salão Nobre, Senado 
Federal. Paisagem, em vidro 
transparente, no Salão Nobre do 
Senado, deixa entrever, ao fundo, 
o mural laqueado vermelho, de 
Athos Bulcão. Paisagem absorve 
o contexto do Salão, em sua total 
transparência, dialogando com a 
obra de outros artistas no espaço, 
em plena harmonia. 

Fonte: Senado The Commons, 
2015. Disponível em: <https://www.
flickr.com/photos/senadothecom-
mons/20349052846>.

Figura 175: Painel-vitral Araguaia 
(1977), Salão Verde, Câmara dos 
Deputados. Na imagem, percebe-
se a propriedade reflexiva das 
peças sobrepostas de vidro, que 
espelham o contexto no qual o 
painel-vitral está inserido, como 
a forração em carpete verde, 
que dá nome ao Salão, o painel 
Candangos, de Di Cavalcanti, 
ao fundo, e o mural externo de 
azulejos Ventania, de Bulcão. 
Esta duplicação acrescenta outro 
desenho a uma nova camada, 
fenomenológica, virtual e mutável, 
superposta ao painel de Peretti. 
Além de obra de arte a título 
próprio, o painel Araguaia é, 
também, elemento arquitetônico, 
em que, ainda em projeto, sugiu no 
risco de Niemeyer como delimitador  
e organizador do espaço.

Foto: Waldemir Barreto / Agência 
Senado, 2021. Disponível em: 
<https://www.flickr.com/photos/
agenciasenado/51330993180/in/
album-72157719590731157/>.

Figura 173 e 174: Painel-vitral 
Alumbramento (1977) e desenho 
de do painel, de Marianne 
Peretti. A comparação entre a 
fotografia do painel-vitral Araguaia 
e do desenho de concepção 
de Peretti permite compreender 
o processo e os conceitos 
empregados na obra. “Vazio” e 
“relevo”, sinalizados no desenho, 
revelam duas características 
importantes dos vitrais de Peretti. 
O risco de concepção já carrega 
carcaterísticas pertinentes sobre 
a manutenção da espacialidade e 
integração visual do salão, que se 
confirmada na obra concretizada. 
Figura 173: Breno Laprovítera e 
Jarbas Jr. Disponível em: <http://
www.achabrasilia.com/mariane-
peretti/>.
Figura 174: BRAGA, 2015, p. 303.

ao conceber um painel divisor configurado apenas pela 

superposição de elementos transparentes e incolores. 

Sóbrio, neutro e de certa imaterialidade e virtualidade, que 

pela total transparência deixa entrever o conjunto em ambos 

os lados, Paisagem define uma parede escultórica no Salão 

Nobre. Do piso à laje, o painel divide o ambiente em duas 

zonas distintas de estar, sem interromper ou comprometer 

a continuidade visual do grande salão. O piso negro em 

granito e o painel de madeira em relevo (1978), laqueado 

em vermelho-vivo, de Athos Bulcão, instalado em plano 

paralelo, podem ser vistos através da obra transparente. 

A obra transmite a ideia da representação do ambiente 

natural, como se uma árvore estilizada crescesse em meio 

ao ambiente construído do Congresso, ou como se nuvens 

pairassem delicadamente entre as zonas de estar do 

Senado.

 Mais do que meros componentes decorativos, 

os painéis-vitrais realizados por Peretti demonstram 

como a inter-relação estabelecida com os projetos de 

Niemeyer mostra-se essencial para a organização e para 

a ambiência dos espaços arquitetados. Definem lugares, 

organizam movimentos, separam ambientes e operam 

como verdadeiros elementos arquitetônicos posicionados 

e integrados à arquitetura, sob as diretrizes do projeto 

arquitetural e sob intenção de integração do arquiteto 

confirmada no memorial descritivo. A escolha consciente 

de Niemeyer por painéis em vidro para os projetos do fim 

dos anos 1970 auxilia na distribuição, no ordenamento e 

no zoneamento interno dos grandes vazios típicos dos 

palácios de Brasília. Enquanto preservam a integração 

visual almejada nos grandes espaços modernos, evitam o 

emprego de elementos e planos densos e opacos que, de 

outro modo, desnecessários, segmentariam os vãos livres 

alcançados pela estrutura independente. Por outro lado, 

sem medo da ornamentação, Niemeyer complementa a 

ambientação dos palácios e das instituições públicas não 

com painéis meramente funcionais, mas com obras de 

arte de caráter próprio. Obras que dão sentido ao lugar 

e ressignificam a utilização destes elementos através das 
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novas possibilidades desenvolvidas por Peretti.

 Após as primeiras realizações, a década de 1980 

resulta em intensa colaboração entre arquiteto e artista, em 

projetos de maior escala, com o aparecimento de outras 

técnicas e emprego de novas materialidades. Dentre as 

mais de dez obras realizadas no período, três ocupam 

lugar de destaque na parceria Niemeyer-Peretti. Duas no 

Brasil e uma na França, terra natal da artista e primeiro local 

de residência de Niemeyer durante os anos fora do país. 

Vitral, escultura e mural integram a Catedral de Brasília, o 

Centro Cultural de Le Havre e A Passarela do Samba.

Figura 178: Painel-vitral 
Alumbramento (1978), atualmente 
no Salão Branco, Senado Federal, 
Congresso Nacional. Os pássaros 
estilizados, comuns à obra de 
Peretti, são o tema central do 
painel-vitral Alumbramento, de 
1978. A escultura em camadas 
sobrepostas de vidro leitoso, 
estrutura de ferro laqueado em 
branco e espelhos em bronze foi 
restaurada em 2016, após ter sido 
retirada e guardada danificada. 
O painel monumental, de 2,80 
metros de altura por 10 metros 
de comprimento, encontra-se 
atualmente no Salão Branco do 
Senado Federal. A superfície 
reflexiva do fundo em espelhos 
aufere efeito de duplicidade 
ao espaço, como se o salão se 
estendesse virtualmente atrás das 
enormes aves brancas, ampliando 
a sensação de profundidade do 
espaço arquitetônico. (nas páginas 
seguintes)
Foto: Waldemir Barreto / Agência 
Senado, 2021. Disponível 
em: <https://www.flickr.com/
photos/agenciasenado/
albums/72157719590731157>.

Figura 177: Quandro com projetos 
de Niemeyer nos quais obras de 
Peretti aparecem referenciadas. 
Pode-se, em pesquisa realizada 
no portal da Fundação Oscar 
Niemeyer, que menções a obras 
de Peretti aparecem em diversos 
projetos do arquiteto. A integração 
das obras da artista plástica, 
em muitos casos, iniciava-se 
ainda no processo projetual de 
Niemeyer, como mostram os 
desenhos nos quais vitrais, murais 
e esculturas surgem representados 
ou sinalizados com legendas e 
indicações.
Figura 177: Autor, 2021. 
Imagens: Portal da Fundação Oscar 
Niemeyer (on-line). Disponível em: 
<http://www.niemeyer.org.br/>.
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A Catedral de Brasíia 
(1958 - 1989)

Figura 179: Catedral de Brasília 
. A fotografia tirada ao anoitecer 
mostra o contraste obtido entre 
os vitrais de Peretti, iluminados 
internamente, os montantes 
hiperbólicos em branco e o céu. 
A estrutura impõe-se como forma 
excepcional na paisagem de 
Brasília, especialmente em relação 
ao entorno urbano imediato, 
conformado pelos blocos laminares 
dos Ministérios. Na inversão de luz 
à noite, os vitrais integram também 
da fachada externa. (na página ao 
lado)
Foto: Breno Laprovítera e Jarbas Jr. 
Disponível em: <http://verbo.com.
br/site/galeria-de-fotos-marianne-
peretti/vitrais-da-catedral-de-
brasilia-foto-breno-laprovitera-e-
jarbas-jr-3/>.

Figura 180: Redesenho 
esquemático da implantação da 
Catedral no Eixo Monumental, 
baseado na apresentação do 
projeto na Módulo, edição 11, de 
1958. A implantação demonstra a 
inserção do volume principal da 
Catedral e do anexo da sacristia na 
praça adjacente à Esplanada dos 
Ministérios, prevista por Costa no 
Plano Piloto, em 1956.
Fonte: Autor, 2019.

 A Catedral de vidro

 Na apresentação do Plano Piloto para o concurso 

da nova Capital Federal, o projeto de Lucio Costa prevê 

a localização da Catedral em uma praça adjacente ao 

grande eixo monumental: 

A Catedral ficou igualmente localizada nessa 
esplanada, mas numa praça autônoma disposta 
lateralmente, não só por questão de protocolo, uma 
vez que a Igreja é separada do Estado, como por 
uma questão de escala, tendo-se em vista valorizar 
o monumento, e ainda, principalmente, por outra 
razão de ordem arquitetônica: a perspectiva 
de conjunto da esplanada deve prosseguir 
desimpedida até além da plataforma, onde os dois 
eixos urbanísticos se cruzam.211

 Embora o plano refira-se essencialmente à locação 

da igreja dentro do complexo plano urbano de Brasília, a 

Catedral surge, primitivamente e sem forma determinada, 

como um objeto arquitetônico excepcional e monumental 

no coração da nova Capital. No memorial descritivo do 

projeto, Niemeyer revela que o tema de uma catedral 

aparece como “dos mais atraentes para o arquiteto”, onde 

a simplicidade do programa permite “a maior liberdade de 

concepção” e define-se, sobretudo, no âmbito das grandes 

estruturas capazes de solucionar os vazios e os grandes 

vãos.212 Amparado na capacidade dos antigos romanos em 

solucionar o equipamento religioso através de edificações 

compactas e de composição elementar – como apresenta 

em croqui autoral a Maison Carrée, em Nîmes, de 16 a.C. 

–, o arquiteto afirma a importância de tais obras exprimirem 

211 COSTA, Lucio. Relatório do Plano Piloto. Módulo, Rio de Janeiro, 
ed. 8, p. 38, 1957.
212 NIEMEYER, Oscar. A Catedral de Brasília. Módulo, Rio de Janeiro, 
ed. 11, p. 7, dez. 1958.
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às fachadas, vitrais policrômicos com cenas religiosas 

e passagens bíblicas realizavam a filtragem de luz ao 

interior. Totalmente envidraçada, os vastos panos de vidro 

entre os montantes, posteriormente reduzidos a dezesseis 

pelo cálculo de Joaquim Cardozo, permitem a abundância 

de luz no interior da nave. O uso extremo do vidro como 

superfície de fechamento da cúpula introduz a inesperada 

oportunidade de conexão visual direta entre o espaço 

litúrgico e a paisagem exterior, entre o construído e o 

natural, entre o sagrado e o profano. 

A transparência permite que os fenômenos 

naturais sejam parte integrante da própria edificação e da 

cenografia do interior da nave. A experiência sensorial é 

ainda ampliada através do contraste entre luz e sombra, 

e do momento de resignação que antecede o espaço 

religioso, pela atitude arquitetônica que Niemeyer toma 

em rebaixar a nave em três metros em relação à praça 

adjacente ao Eixo Monumental. A estratégia conduz o 

observador ao acesso principal através de rampa de pé-

direito reduzido, criando uma espécie de antecâmara 

moderna que contém e comprime o espaço no breu, antes 

de dilatar-se em um salão diáfano imerso em luz. Esta ação 

permite igualmente que a cúpula repouse delicadamente 

sobre o solo, estando o anel inferior de amarração do 

conjunto de montantes enterrado sob a plataforma, sem a 

necessidade de embasamento ou de interrompimento do 

dossel para abertura do acesso à nave.

1956

1958

1959 -60

1968

1969

1970

1989

1977

Lançada a pedra 
fundamental

Apresentação do estudo 
preliminar na Módulo, n.11

Concluída a execução da 
estrutura da cúpula

Consagrada como Igreja 
Católica

Retomada a construção

Inauguração como 
Catedral Nossa Senhora 
Aparecida

Concluída a instalação 
dos vitrais de 
Marianne Peretti

Concluído o Campanário

Figura 181: Linha cronológica das 
etapas de projeto e de execução 
da Catedral de Brasília, ao longo 
de quatro décadas.

Fonte: Autor, 2020.

16 24
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3
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Figura 182: Redesenho 
esquemático da planta baixa do 
Tempietto di Bramante (1506). 
A solução da planta circular axial 
e da disposição dos elementos 
estruturais através de radiais 
pode ser encontrada em diversas 
edificações que fazem parte da 
história arquitetônica mundial, como 
na pequena capela renascentista 
do arquiteto italiano Bramante, 
em Roma. A busca pela estrutura 
arquitetônica, que se enquadrasse 
nesta evolução histórica das 
edificações religiosas, serviu como 
princípio basilar para a concepção 
da Catedral de Brasília, afirmado 
por Niemeyer na apresentação do 
projeto.
Fonte: Autor, 2019.
Referência: NIEMEYER, 1958, p. 8.

Figura 183: Redesenho 
esquemático da planta baixa da 
Catedral de Brasília, baseado 
nos desenhos do projeto 
apresentados na Módulo, edição 
11, de 1958. A planta original prevê 
a disposição de treze capelas 
subterrâneas no perímetro da 
nave, entre à entrada principal e os 
acessos à sacristia e ao batistério. 
Os elementos internos, necessários 
para o ato litúrgico, aparecem 
posicionados a partir de sistema 
geométrico de eixos e radiais.

1. Acesso principal pela rampa
2. Nave
3. Coro
4. Altar
5. Púlpito
6. Acesso à sacristia
7. Acesso ao batistério
Fonte: Autor, 2020.

não apenas o emprego da capacidade construtiva mais 

avançada da época, mas também a ideia cronológica 

exata de sua construção, estando inseridas dentro de uma 

“evolução progressiva” da história mundial da arquitetura 

religiosa.213

 O estudo preliminar adota um sistema estrutural 

sintético, de planta circular axial de setenta metros de 

diâmetro, no qual, inicialmente, vinte e um montantes 

hiperbólicos, que se tangenciam em um anel superior e 

distribuem-se equidistantes no solo ao longo do perímetro, 

em outro anel, são dispostos radialmente. A fachada é 

configurada com ritmo constante, através da repetição de 

mesmos elementos, sendo o volume único da nave definido 

pelo próprio esqueleto estrutural. Niemeyer vale-se das 

novas e modernas alternativas que o concreto armado 

possibilitava, como demonstrado na década anterior nas 

exitosas cascas da Igreja de São Francisco, para referir-se 

às importantes descobertas estruturais que as construções 

religiosas ao longo da história permitiram.214 A plasticidade 

e a flexibilidade estrutural que o concreto fornece 

garantem a concepção da forma escultural, simbólica e 

reduzida ao menor emprego de partes constituintes. A 

simples revolução e repetição de um complexo elemento 

estrutural parabólico em concreto armado em torno do 

eixo vertical resulta na forma em si. Fechada e compacta, 

a estrutura final apresenta-se como parede e como domo, 

simultaneamente. Para Bruand, a estrutura inovadora que 

caracteriza sozinha o edifício converte-se em “verdadeiro 

tour de force”, elevando-se do chão como “um novo tipo 

de cúpula, pousada suavemente sobre uma catedral 

parcialmente subterrânea”215.

 Antepostos os fechamentos dos intercolúnios 

em vidro refratário translúcido, o projeto distancia-se 

radicalmente das antigas e escuras catedrais do passado, 

nas quais, comumente, em perfurações menores junto 

213 Ibid., p. 8.
214 Ibid., p. 7-15.
215 BRUAND, Yves. Arquitetura contemporânea no Brasil. 5. ed. 
São Paulo: Perspectiva, 2010. p. 214.
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 A planta original apresenta treze capelas abertas 

acopladas ao perímetro da nave, dispostas entre os 

acessos subterrâneos à sacristia - em oposição ao acesso 

principal - e ao batistério, localizado fora do corpo da nave 

como na antiga tradição, a exemplo da secular Catedral 

Santa Maria del Fiore e do Batistério San Giovanni, em 

Florença. Embora a nave única diáfana, concebida como 

um grande salão livre envidraçado de pé-direito de 

quarenta metros, admita certo grau de liberdade no uso, 

devido à sua espacialidade e planta livre de elementos 

estruturais centrais, segmentações e compartimentações, 

Niemeyer deliberadamente posiciona elementos essenciais 

à cerimônia religiosa em pontos fixos no espaço. O 

altar, inicialmente projetado retangular e posteriormente 

executado em formato elíptico, é locado ao fim do ponto 

focal do eixo de acesso; o púlpito, mais baixo, à direita, 

o coro, mais alto, à esquerda, ambos antecedendo o 

altar. Os bancos, originalmente cubos brancos, tendo 

sido substituídos por assentos longos em madeira, são 

distribuídos adjacentes ao eixo central, deslocados à direita. 

Estando as funções para a liturgia distribuídas em posições 

estabelecidas a priori, a percepção da planta circular e 

do conjunto interno é reforçada, impondo ao visitante, aos 

fiéis, o deslocamento do foco visual a diferentes pontos de 

interesse da nave encíclica, tradicionalmente, voltado ao 

altar-mor.216

216  A exemplo das igrejas e catedrais históricas de planta-baixa em 
formato de cruz, cujo altar principal é comumente locado ao fim do 
eixo longitudinal após o transepto.

Figura 184: Fotografia de Marcel 
Gautherot da maquete da Catedral 
de Brasília, 1958. O projeto da 
Catedral de Brasília repercutiu nas 
principais publicações nacionais 
vinculadas às artes e à arquitetura, 
aparecendo publicado na Módulo, 
ed. 11, Habitat, n. 51, Brasília, 
n. 21, e Acrópole, ed. 256. A 
fotografia de Gautherot exprime 
a escala monumental da coroa 
estrutural em relação a figura a 
humana e demonstra o franco 
diálogo estabelecido pela pele 
de vidro entre o interior da nave 
e a plataforma externa. Embora 
o material gráfico publicado nas 
revistas ainda mostre a estrutura 
com os vinte e um montantes 
iniciais, a maquete surge com 
dezesseis, reduzidos pelo cálculo 
do engenheiro Joaquim Cardozo.
Foto: Marcel Gautherot, 1958.
Fonte: Habitat, ed. 51, 1958, capa.

Figura 185: Redesenho 
esquemático do corte da 
Catedral de Brasília, baseado 
nos desenhos do projeto 
apresentados na Módulo, edição 
11, de 1958. O corte demonstra 
a solução do rebaixamento da 
nave e a criação da plataforma, 
parcialmente enterrada, abrigando 
o restante do programa. A estrutura 
hiperbólica apoiada no anel 
periférico inferior e no anel superior 
da coroa garante a espacialidade 
interna livre de escoras e apoios 
estruturais secundários. 
Fonte: Autor, 2019.

Figura 186: Niemeyer junto à 
maquete da Catedral, 1958.
Fonte: Portal Blog Zema Ribeiro 
(on-line). Disponível em: 
<https://zemaribeiro.wordpress.
com/2012/12/06/subiu-oscar-
niemeyer-artista-e-comunista/>.

 Se a disposição dos elementos do interior da nave 

dá-se através de um sistema ordenador geometricamente 

organizado, o mesmo ocorre com os demais elementos 

arquitetônicos que compõem o complexo da Catedral217. 

Conformada pelo corpo principal, batistério e sacristia, 

e mais tarde, pelo campanário, o macro programa é 

distribuído através de um eixo principal longitudinal e 

duas radiais que partem do centro da nave. A rampa de 

acesso marca uma linha axial virtual, perpendicular ao Eixo 

Monumental, onde nave e sacristia - localizada em nível 

inferior sob a plataforma - são dispostas centralizadas 

sobre o áxis. O batistério, previsto desde o projeto de 1958, 

encontra-se sobre a radial esquerda, em frente à nave, 

enquanto o campanário, idealizado somente na década de 

1970, sobre a outra, à direita. O acesso ao edifício batismal, 

enterrado e coberto por casca ovoide em concreto, é 

mantido independente no projeto através de rampa em 

formato de ferradura, tendo sido mais tarde convertido 

em escadaria helicoidal. O arranjo formal estabelece-se, 

então, simétrico. Não pela duplicação espelhada clássica 

de um elemento, mas através de simetria moderna de 

equilíbrio entre as partes do conjunto. 

 O esquema inicial sistemático, sintético e geométrico 

do projeto seguramente facilitou a articulação dos 

217 A palavra Catedral deriva do latim cathedra, que significa cadeira. 
Segundo Houaiss e Villar, “diz-se de ou igreja principal de uma 
diocese, onde se encontra o trono episcopal; sé, matriz”. Em termos 
de organização estrutural dentro da Instituição Católica, a Catedral é 
a maior igreja de um conjunto de paróquias da qual o bispo exerce 
sua função. CATEDRAL. In: HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de 
Salles. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. 1ª. reimp. Rio de 
Janeiro: Objetiva, 2001. p. 652.
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Brasília pelos Estados após a saída de seu fundador da 

Presidência, em 1961. Retomada a construção ao fim da 

década, após a concessão do templo à Igreja Católica, 

a Catedral sofre importantes modificações em relação ao 

risco original. São instalados os acabamentos internos, em 

mármore branco, e granito preto, na rampa, e realizado 

o fechamento dos intercolúnios em vidro refratário de cor 

âmbar estruturados por malha metálica poligonal dupla.218 

As capelas periféricas são excluídas e substituídas por 

arrimo curvo que promove a continuidade do piso ao 

muro. Um espelho d’água envolve perimetralmente a 

base da cúpula, aumentando a sensação de leveza da 

estrutura ao tocar o solo. O altar-mor é resolvido em elipse, 

elevado sobre a cripta, cujos acessos aos jazigos e à 

capela subterrânea dão-se por duas escadarias laterais. 

O campanário é concebido para receber os sinos doados 

pelo governo da Espanha, e as obras de arte começam a 

ser integradas à arquitetura.

 O templo das artes

Para isso, detive-me nos detalhes, prevendo a 
galeria com revestimentos de granito preto e cinza 
e a nave toda branca. E reestudei o interior da 
nave sustentando o muro vertical pelo piso em 
curva, examinando-a, depois, como se a visse 
do exterior, o que me levou a aumentar a altura 
do coro e fixar os anjos de Ceschiatti para que 
nela cantassem através dos vidros. E retornei 
ao batistério e ao campanário, localizados fora da 
Catedral, harmonizando-os com as linhas de sua 
silhuêta [sic] (grifo nosso).219

218 A inviabilidade tecnológica da época de se produzir vidros curvos 
de tamanha escala impediu que o fechamento fosse realizado logo 
após a conclusão da estrutura. A solução encontrada por Niemeyer foi 
a concepção de uma treliça espacial metálica conformada por alvéolos 
trapezoidais espelhados, que permitia acompanhar a curvatura dos 
montantes hiperbólicos e utilizar placas de vidro refratário de menor 
tamanho e de execução simplificada.
219 Oscar Niemeyer compôs uma prece em concreto armado. 
Jornal O Globo, Rio de Janeiro, 4 jun. 1970. apud SCOTTÁ, Luciane. 
Arquitetura religiosa de Oscar Niemeyer em Brasília. Orientador: 
Andrey Rosenthal Schlee. 2010. p. 88. Dissertação (Mestrado) - 
Universidade de Brasília, Brasília, 2010.

acréscimos ao longo das décadas, sem comprometimento 

da unidade do conjunto. Elementos artísticos, simbólicos 

e funcionais são inseridos em quase trinta anos de 

intervenções e etapas de execução, do início das obras da 

estrutura da cúpula, em 1959, até 1989, com a completa 

instalação dos vitrais Peretti.

 As obras do corpo estrutural principal têm 

andamento entre 1959 e 1960. O cálculo de Joaquim 

Cardozo, companheiro de Niemeyer desde a Pampulha, 

permite a considerável redução do número de montantes 

previstos, de vinte e um para dezesseis. O resultado 

mostra uma composição estrutural menos densa e panos 

de vidro maiores entre os intercolúnios. O diâmetro da 

planta circular é reduzido de setenta para sessenta metros, 

e ao contrário da proposta inicial de Niemeyer, na qual os 

montantes hiperbólicos partiam diretamente do solo, a 

coroa em concreto é unida por dois anéis que amarram o 

conjunto. Um superior, na seção dos pilares onde as curvas 

ascendentes e concorrentes ao eixo vertical mudam de 

sentido e abrem-se em movimento centrífugo; e outro, junto 

ao solo, garantindo solidez à estrutura. Laje plana realiza o 

fechamento do miolo da coroa logo acima do anel superior.

 Construída a cúpula, o volume da Catedral mostra-

se definido, como registram fotografias da época. Durante 

a década subsequente, as obras são interrompidas, 

possivelmente pela redução de capital enviado a 
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Figura 187: Redesenho 
esquemático da implantação da 
Catedral de Brasília, baseado 
nos desenhos do projeto 
apresentados na Módulo, edição 
11, de 1958. No projeto inicial, 
o arquiteto prevê o acesso ao 
batistério através de rampa em 
formato de ferradura, localizada 
entre a cúpula da Catedral e a 
rampa de acesso à nave. O macro 
programa aparece distribuído 
através de um sistema de radiais 
que partem do centro da nave 
circular. Na década de 1970, 
Niemeyer concebeu o campanário, 
em posição oposta ao batistério, 
estabelecendo, dessa forma, um 
conjunto arquitetônico simétrico. 
Não pela repetição e espelhamento 
de um mesmo elemento, mas 
através do equilíbrio moderno entre 
as partes que compõem o todo.

1. Sacristia
2. Corpo principal (nave)
3. Batistério
4. Acesso principal pela rampa
5. Acesso ao batistério
Fonte: Autor, 2019.

Figura 188: Niemeyer, fotografado 
por David Zingg, sob a estrutura 
hiperbólica de concreto 
concluída, década de 1960.
Foto: David Zingg, c. 1960. Acervo 
Instituto Moreira Salles. Disponível 
em: <https://acervos.ims.com.br/
portals/#/detailpage/12377>.

Figura 189 e 190: Negativos 
das fotografias das estapas 
de execução da estrutura da 
cúpula da Catedral, por Marcel 
Gautherot, 1959. A obra de 
Gautherot é importante registro 
da construção de Brasília e da 
Catedral. Nos negativos, vê-se o 
processo de execução das formas, 
a concretagem e o escoramento 
da estrutura, até a completa 
execução da coroa hiperbólica. 
Gautherot, frânces radicado no Rio 
de Janeiro, viajou diversas vezes ao 
Planalto Central para fotografar o 
andamento das obras, a pedido de 
Niemeyer. Foi ele quem realizou as 
fotografias da maquete da Catedral 
para a publicação do projeto na 
Módulo e demais periódicos. Ao 
todo, Gautherot produziu 7 mil 
negativos com imagens da Capital 
Federal, entre 1958 e meados dos 
anos 1960.
Fonte: Acervo Marcel Gautherot / 
Instituto Moreira Salles. Disponível 
em: <gautherot.ims.com.br>.
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expressionistas, são antepostas à rampa de acesso de 

modo assimétrico: três ao lado esquerdo, e uma ao lado 

direito. O espaçamento entre o trio é deslocado nos dois 

eixos, o que garante que a figura seguinte seja vista por 

inteiro desde a anterior. A sequência verticalizada de 

esculturas, em franco diálogo com a estrutura arquitetônica 

ascendente ao fundo, reforça a sensação de perspectiva, 

direcionando o foco visual do observador ao objeto 

central, a Catedral. Mais que o vínculo temático entre o 

equipamento religioso e a obra figurativa de tema bíblico, a 

obra Os Evangelistas configura um espaço na plataforma 

que antecede a entrada ao templo pelo rampa. Além do 

caráter próprio de obras de arte, as esculturas atuam como 

elementos arquitetônicos balizadores que direcionam o 

usuário ao acesso, reforçando a percepção da axialidade 

do conjunto. Para Cabral, a figuratividade dos santos de 

Ceschiatti posicionados frente à igreja estabelece conexão 

com a tradição colonial do barroco brasileiro, remetendo 

aos Profetas (1794-1804) em pedra-sabão do escultor 

Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, no átrio da Igreja 

de Bom Jesus, em Congonhas, Minas Gerais.220 

220 CABRAL, Cláudia Piantá Costa. Modern Architecture and Figurative 
Sculpture in Latin America. Apresentado em: ANNUAL CONFERENCE 
OF THE SOCIETY OF ARCHITECTURAL HISTORIANS, 67th., 2014, 
Austin, Texas. Tema: Architecture and Art: Latin America and Plastic 
Integration, 16p. Não publicado.

 Aos velhos parceiros de MESP, Pampulha e Brasília 

são comissionadas uma série de obras de arte para a 

ambientação da Catedral. No volume do coro, Niemeyer 

dispõe as quinze telas figurativas da Via Sacra, elaboradas 

por Emiliano Di Cavalcanti, em 1958. A série fora encomenda 

pelo arquiteto para a Catedral junto com as tapeçarias 

Músicos e Múmias, penduradas na biblioteca e no mezanino 

do Palácio da Alvorada, respectivamente. As cenas da 

paixão de Cristo são fixadas à altura dos olhos em três linhas 

paralelas, como em jogo de damas. A disposição mostra-se 

similar aos jazigos cúbicos em mármore branco na parede 

curva periférica da cripta, representados nos croquis do 

arquiteto da segunda etapa de projeto. Diferentemente 

das de Portinari para a Igrejinha da Pampulha, as telas de 

Di Cavalcanti não são emolduradas e afastadas do plano-

parede por espaçadores, sendo fixadas, como pequenos 

painéis, diretamente sobre o corpo do coro.

 Alfredo Ceschiatti elabora dois conjuntos de 

esculturas para a Catedral. O primeiro, Os Evangelistas, 

instalado na plataforma ainda durante as obras da segunda 

fase, em 1968. O segundo, Os Anjos, de 1970, pendurado 

na laje ao topo da coroa estrutural. Os Evangelistas traz 

a representação figurativa dos quatro apóstolos, São 

Mateus, São Marcos, São Lucas e São João, em esculturas 

em bronze, sobre pedestal em bloco de concreto, com 

três metros de altura cada. As figuras, de características 

1958

1968

1970

1986-89

Via Sacra
Emiliano Di Cavalcanti
Pinturas, acrílico sobre tela
(levadas à Catedral apenas na 
década de 1970)

Os Evangelistas
Alfredo Ceschiatti
Esculturas em bronze

Os Anjos
Alfredo Ceschiatti
Esculturas em duralumínio

Sem título
Athos Bulcão
Mural de azulejos

Coluna de Iconografias
Athos Bulcão
Pinturas, acrílico sobre 
placas de mármore

Vitrais da Catedral de 
Brasília
Marianne Peretti
Vitral

Figura 192: Linha cronológica da 
integração das obras de arte à 
Catedral de Brasília.

Fonte: Autor, 2020.

Figura 193, 194 e 195: Desenho 
da cripta, de Oscar Niemeyer, 
fotografia daVia Sacra (1958), 
de Di Cavalcanti, integrada 
ao corpo do coro, em 1970, e 
interior da cripta com os jazigos 
em mármore branco . As quinze 
telas de Di Cavalcanti, sobre o 
tema das quatorze estações da 
via dolorosa da Paixão de Cristo, 
foram fixadas na parede do corpo 
do coro, voltadas ao centro da 
nave. Dispostas sobre a superfície 
de mármore, a composição densa, 
escura e dramática do pintor ganha 
destaque, em três linhas paralelas, 
sobre o fundo branco. A disposição 
em zig-zag, estabelecida por 
Niemeyer para a série de pinturas, 
assemelha-se ao posicionamento 
dos jazigos na parede côncava 
da cripta, sob o altar, como revela 
o croqui do arquiteto. Contudo, o 
contraste estabelecido entre a obra 
de Di Cavalcanti e o corpo do coro 
mostra-se como o negativo dos 
blocos da cripta, na qual os cubos 
de mármore branco aparecem 
sobressalentes ao plano curvo em 
granito preto.
Figura 193: Fundação Oscar 
Niemeyer. Disponível em: <http://
www.niemeyer.org.br/obra/pro078>.
Figura 194 e 195: Portal 
Arquidiocese de Brasília, 2018 
(on-line). Disponível em: <https://
catedral.org.br/guia>.

Figura 191: Inauguração da 
Catedral, c. 1970. Filas se 
formaram para ver a Catedral 
concluída no início dos anos 1970. 
Os Evangelistas, de Ceschiatti, 
sobressaem-se entre a multidão, 
conduzindo e sinalizando o acesso 
à nave pela rampa subterrânea.
Fonte: Portal Memória Brasileira 
(on-line). Disponível: <https://
www.jws.com.br/2019/11/ajude-a-
preservar-o-passado-divulgando-
este-portal/>.
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Virgem Maria, cuja temática é escolhida em homenagem 

à padroeira da Catedral.221 Nos croquis de Niemeyer, as 

obras aparecem dispostas sobre totem de seção triangular 

solto na nave. A alongada e vertical Coluna de Iconografias 

(1970) é integrada ao interior da igreja à direita da entrada, 

em contraposição ao bloco maciço e denso do coro, no 

lado oposto. Bulcão desenvolve ainda o mural abstrato de 

azulejos para o interior côncavo do batistério. Indiretamente 

iluminado através de sanca periférica, o mural de figuras 

geométricas arredondadas, em verde e azul sobre fundo 

branco, recobre completamente as paredes da sala 

circular.

 Os vitrais de Peretti

Vejam por favor, a Catedral de Brasília. Em tudo difere 
da Catedral de Notre Dame ou de Chartres. Nestas, 
o vitral é delimitado, quase matemático, bordado 
azul-royal. Naquela, o vitral é incontido, rasgado, 
azul-celeste. Aliás, tenho sempre a impressão de 
que os vitrais de Marianne não terminam nunca. 
São apenas temporariamente contidos.222

 Durante a Idade Média, com o surgimento de 

novas técnicas que permitiram a ampliação dos vãos 

e o crescimento em altura das estruturas, as catedrais 

adquiriram nova dimensão física e novo significado social. 

Os vitrais foram adotados como elementos imprescindíveis, 

inseridos a aberturas periféricas, permitiam a passagem de 

luz filtrada que atuava diretamente sobre a sóbria atmosfera 

221 Segundo artigo no portal da Fundação Athos Bulcão: “Este 
conjunto de obras está dividido em dez pequenos quadros que 
representam episódios da vida de Maria e de Jesus Cristo, segundo 
o Novo Testamento e que estão arranjados cronologicamente. Bulcão 
escolheu retratar momentos em que as escrituras atestam a presença 
da Nossa Senhora”. VITÓRIA, Regina. Catedral Metropolitana de 
Brasília, arte e cultura de mãos dadas. In: Fundação Athos Bulcão. 
Notícias, 15 out 2012. On-line. Disponível em:  <https://www.fundathos.
org.br/noticia/253>. Acesso em: 09 jan. 2021.
222 FALCÃO, Joaquim. Por que Patrimônio Cultural? In: BRAGA, 
Tactiana (coord.). Marianne Peretti: a ousadia da invenção. Recife: 
B52 Desenvolvimento Cultural; São Paulo: Edições Sesc São Paulo, 
2015. p. 34.

 Em Os Anjos (1970), três figuras humanas aladas, 

fundidas em duralumínio, pendem, em diferentes alturas, 

sobre o centro da nave. A sensação de perspectiva sobre 

o eixo vertical da Catedral é visualmente ampliada pelas 

diferentes escalas dos arcanjos. O mais baixo, maior; o 

central, intermediário; o mais distante, menor. Concebidos 

em três posições corporais distintas, como que em 

movimento de pouso, Os Anjos convida a olhar o vazio 

de quarenta metros de altura da estrutura arquitetônica, 

que adquire nova proporção e escala desde o interior da 

igreja. Niemeyer demonstra a capacidade de integração 

entre arquitetura, engenharia e arte ao suspender as 

esculturas de mais de meia tonelada por finos cabos 

de aço diretamente na laje de cobertura. Estabelece-

se um momento de tensão visual quando, contra a pele 

de vidro iluminada, as amarras metálicas praticamente 

desaparecem, criando a ilusão ótica de que as figuras 

sobre-humanas flutuam suavemente sobre a nave.

 Athos Bulcão é o autor das placas de mármore 

pintadas que abordam dez passagens da vida da 

Figura 197: Profeta Jonas, de 
Aleijadinho, séc. XVIII-XIX. 
Como notado por Cabral, as 
esculturas em frente à Catedral 
remetam aos Profetas, de mestre 
Aleijadinho, sobre as escadarias 
da Igreja Santuário Bom Jesus de 
Matosinhos, em Congonhas, Minas 
Gerais. Enquanto os Profetas do 
mestre barroco assemelham-se 
à proporção natural humana e 
ganham hierarquia posicionados 
sobre bases de pedra, nos vértices 
da escadaria da Igreja do Bom 
Jesus, em Congonhas do Campo.
Já Os Evangelistas, de Ceschiatti, 
surgem como figuras monumentais, 
de dimensões sobre-humanas. 
Sobre pequenas bases cúbicas de 
concreto, as esculturas em frente 
à Catedral aparecem instaladas 
na plataforma, conformando um 
momento inicial, um espaço virtual, 
ante o acesso à nave.
Figura 197: Sérgio Guerini / 
Enciclopédia Itaú Cultural. 
Disponível em: <https://
enciclopedia.itaucultural.org.br/
obra57554/profeta-jonas>.

Figura 198: Os Anjos (1970), 
de Ceschiatti, e a nave em sua 
configuração original, com a 
estrutura em concreto aparente 
e os intercolúnios em vidro 
refratário translúcidos.
Foto: Augusto Silva Telles, 
c.1970. Acervo Instituto Moreira 
Salles. Disponível em: <https://
acervos.ims.com.br/portals/#/
detailpage/67375>.

Figura 196: Os Evangelistas 
(1968), de Alfredo Ceschiatti, 
em frente à Catedral de Brasília, 
marcando a axialidade e o acesso 
pela rampa. 
Fonte: Acervo Marcel Gauthetot / 
Instituto Moreira Salles. Disponível 
em: <gautherot.ims.com.br>.

Figura 199: Coluna Iconográfica 
(1970), de Athos Bulcão. 
Foto: Lan Polo, 2014. Disponível 
em: <http://lanpolo.blogspot.
com/2014/09/catedral-de-brasilia.
html>.



154 155NIEMEYER - PERETTI: relações entre arquitetura e arte NIEMEYER-PERETTI -  A Catedral de Brasília

de Niemeyer revelavam a figura do observador inscrita 

no interior da nave olhando através do dossel de vidro as 

nuvens do Planalto Central. Por outro lado, a intenção do 

arquiteto pela integração de vitrais à Catedral mostrava-se 

imperativa, como revelado pela artista:

Oscar já tinha dito várias vezes que a Catedral 
precisava de vitral, e eu fazia de conta que não 
ouvia aquele tipo de conversa, porque eu tinha um 
certo medo do tamanho dessa catedral, e sempre 
respondia: ‘O céu de Brasília é tão bonito, não 
precisa de nada mais que vidros... O céu é cheio 
de imagens, movimentos...’ Ele insistia que 
não. Catedral tinha que ter vitrais. Foi quando 
vi que não podia mais fugir dessa conversa (grifo 
nosso).224

 Para criação os vitrais, a concepção de Peretti 

parece partir da análise técnico-plástica da obra construída. 

Os vitrais são previstos abaixo da pele de vidro refratário, 

fixados à camada interna da malha hexagonal de ferro 

que sustenta as pétalas de vidro. A troca da cobertura por 

material incolor é exigida pela artista, visto que os originais, 

em tom amarelado, interfeririam na tonalidade dos novos 

vidros coloridos. Peretti solicita, igualmente, a pintura 

dos montantes hiperbólicos de concreto em branco, em 

consonância com o revestimento do piso em mármore, 

como alternativa para cobrir o desgaste causado pelo 

tempo na estrutura e realçar a policromia dos vitrais.

 O croqui em papel vegetal da cúpula da Catedral 

registra o método de concepção verificado em obras 

anteriores da artista. Como uma planta baixa invertida, o 

corte voltado para o dossel exibe os dezesseis intercolúnios, 

marcados e enumerados, com os panos hiperbólicos de 

fechamento planificados em seções triangulares. Sobre 

o altar, oitos braços coloridos em tons de azul, verde e 

branco brotam do centro do intercolúnio. Quatro para 

cada lado, percorrem circularmente a estrutura da cúpula 

da Catedral, transpassando os elementos estruturais 

224 PERETTI, Marianne. Vitral na Catedral Nossa Senhora Aparecida. 
In: BRAGA, Tactiana (coord.). Marianne Peretti: a ousadia da invenção. 
Recife: B52 Desenvolvimento Cultural; São Paulo: Edições Sesc São 
Paulo, 2015. p. 57.

Figura 200: Croqui de Oscar 
Niemeyer da Catedral. No croqui 
esquemático da Catedral, o 
observador, representado por um 
olho - comumente encontrado nos 
desenhos do arquiteto -, surge 
posicionado dentro da nave, 
“olhando”, através do invólucro 
transparente da cúpula, as nuvens 
do planalto central. É justamente 
essa compreensão do partido 
arquitetônico que levou a artista 
a questionar a necessidade da 
integração de vitrais à Catedral.
Fonte: Portal ArchiDaily BR (on-
line). Disponível em: <https://www.
archdaily.com.br/br/01-14553/
classicos-da-arquitetura-catedral-
de-brasilia-oscar-niemeyer/
niemeyer_-_catedral_brasilia>.

Figura 201: O dossel de vidro da 
Catedral sem os vitrais, 1970. A 
fotografia de Gautherot registra 
o dossel de vidro refratário, de 
coloração âmbar, ainda sem a 
intervenção de Peretti. A artista 
afirma que o envelhecimento da 
estrutura e da cobertura translúcida 
haviam deixado a Catedral com 
uma atmosfera “triste”, motivo o 
qual justificou sua solicitação pela 
substituição da pele externa por 
vidros incolores e pela pintura 
dos montantes hiperbólicos em 
concreto aparente em branco.
Fonte: Acervo Marcel Gautherot / 
Instituto Moreira Salles. Disponível 
em: <gautherot.ims.com.br>.
Referência: BRAGA, 2015, p. 59.

interna das igrejas. As cenas reveladas pelos painéis 

vítreos, além de realizar a ornamentação sacra do espaço 

religioso, introduziam a abordagem figurativa de narrativas 

bíblicas. De modo que os vitrais assumiram importante 

papel didático para a doutrinação religiosa dos fiéis em 

um tempo no qual a população era, predominantemente, 

iletrada. 

  A compreensão de Peretti do projeto de Niemeyer 

para a catedral moderna, por vezes radicalmente oposto 

às catedrais góticas, onde a luz faz-se presente no lugar 

da sombra; a percepção da relação estabelecida com o 

exterior, de forma ampla e franca através dos panos de 

vidro transparente; e a ausência de necessidade de se 

estabelecer a comunicação com os fiéis através de vitrais 

figurativos são fatores que levaram a artista a questionar 

se a Catedral deveria ou não ter vitrais. A dúvida aparece 

registrada no artigo de Marques e Naslavsky: “Eu trago 

sentimentos que têm a ver com a nossa sensibilidade 

moderna. A transparência permite que as paisagens 

entrem dentro dos ambientes”223.

O argumento inicial de Peretti, assim como daqueles 

que protestam contra a intervenção artística tardia, parece 

estar ancorado na própria gênese do projeto arquitetônico, 

demonstrada desde o risco original, na qual os croquis 

223 PERETTI, Marianne. apud MARQUES, Sônia; NASLAVSKY, 
Guilah. O vitral na síntese da arquitetura moderna. In: 8º. Seminário 
DOCOMOMO, 2009, Rio de Janeiro. Brasil: Cidade Moderna 
e Contemporânea: Síntese e Paradoxo das Artes, 2009. p. 10. 
Disponível em: <https://scholar.google.com.br/citations?view_
op=view_citation&hl=pt-BR&user=nacPTR8AAAAJ&citation_for_
view=nacPTR8AAAAJ:qjMakFHDy7sC>. Acesso em: 24 mar. 2020.
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ondas, de modo que, no volume hiperboloide, movimentam-

se também em altura, em sutil oscilação em espiral. A 

composição apresenta vazios entre as partes coloridas, o 

que permite a liberação e o delineamento das formas. Os 

vazios garantem, igualmente, a manutenção da integração 

com a paisagem externa - atributo fundamental do partido 

arquitetônico, reconhecido pela arista – e a ventilação do 

colchão de ar formado entre as duas camadas de vidro, 

evitando a dilatação e deterioração da nova camada. 

Para Peretti, a escolha pela composição abstrata 

imaginosa sobre a tradição figurativa dos vitrais religiosos 

manifestou-se de forma “evidente”. A decisão da artista 

pela abstração, mais apropriada à integração ao objeto 

arquitetônico, é registrada de forma clara: “Com essa 

forma especial, essa arquitetura bonita e diferente, não 

podia receber uns santinhos”225. 

 O projeto detalhado em escala reduzida, adotado 

por Peretti em outras obras, como visto em Pasiphae, 

mostra-se impraticável para a complexa execução dos 

dois mil duzentos e quarenta metros quadrados de vitrais. 

Ao longo de um ano, trabalhando dentro de um ginásio na 

Capital Federal, a artista põe-se a riscar, à mão e em escala 

natural, cada um dos dezesseis gomos, de trinta metros 

de altura por dez de largura. Com poucos ajudantes, que 

organizam as folhas gigantescas, ela subdivide os enormes 

alvéolos hexagonais em partes menores, criando uma rede 

de segmentos de curva que fornece o molde unitário para 

cada fragmento de vidro da composição.

Segundo David, em trabalhos anteriores, a artista 

manteve-se longe dos chumbos, como é denominada 

a junção entre peças menores dos vitrais.226  Como 

encontrado nos painéis, introduzido pelo trabalho de 

Delépine, o emprego de grandes peças é característica 

225 PERETTI, Marianne. Vitral na Catedral Nossa Senhora Aparecida. 
In: BRAGA, Tactiana (coord.). Marianne Peretti: a ousadia da invenção. 
Recife: B52 Desenvolvimento Cultural; São Paulo: Edições Sesc São 
Paulo, 2015. p. 59.
226 DAVID, Véronique. E o Vidro Se Fez Poesia. In: BRAGA, Tactiana 
(coord.). Marianne Peretti: a ousadia da invenção. Recife: B52 
Desenvolvimento Cultural; São Paulo: Edições Sesc São Paulo, 2015. 
p. 98-123.

ascendentes. Uma elipse ovoide, em vermelho, surge 

posicionada solta, num vazio transparente, da mesma 

pétala, logo acima da nascente das faixas coloridas. A 

figura de geometria regular, inserida sobre o eixo virtual de 

simetria da composição arquitetônica, entre o acesso e o 

altar, marca um ponto focal fixo e singular na obra artística. 

As faixas e manchas amórficas deslocam-se entre 

o perímetro da nave e o centro da circunferência como 

Figura 202: Croqui de estudo de 
Marianne Peretti para os vitrais 
da Catedral de Brasília, 1986. 
O método utilizado por Peretti, 
encontrado em outros trabalhos, 
aparace também no projeto da 
Catedral. O croqui gestual, à mão 
livre, representa o dossel, com suas 
faixas amórficas e figura ovoide, 
em cinco cores distintas: dois tons 
de azul, verde, branco e vermelho. 
No desenho quase arquitetônico os 
elementos estruturais hiperbólicos 
são sinalizandos, e os panos 
de vidro aparecem planificados 
em grandes triângulos. Nota-se 
a marcação do acesso à nave, 
identificado no desenho por 
flechas. A análise do projeto 
de Peretti mostra que a artista 
considerou questões próprias à 
arquitetura na concepção dos 
vitrais, como a marcação da 
axialidade virtual, conformada entre 
o acesso e o altar, e a orientação 
solar, densificando a fachada 
norte com vitrais. Interessante 
compreender, o desenho de Peretti 
para os vitrais da Catedral, assim 
como outras obras da artista, 
não é a obra de arte em si, mas 
antes um projeto com informações 
necessárias para a execução, a 
cargo de outros colaboradores. 
Este método identificado na obra de 
Peretti aproxima, ainda mais, sua 
arte ao meio arquitetônico, onde 
arte e arquitetura fundem-se em um 
único desenho.
Fonte: BRAGA, 2015, p. 76.

Figura 203: Fotografia em 
grande angular do dossel após a 
restauração. A comparação entre 
o croqui projetual de Peretti e a 
obra executada é surpreendente. 
Projetados em escala real, os vidros 
foram forjados no Rio Grande do 
Sul, no ateliê de Emílio Benvenuto 
Zanon, e levados a Brasília para a 
instalação. Como a malha metálica 
original, utilizada para a integração 
dos vitrais, encontrava-se já fixada 
aos montantes estruturais, a 
margem para erros na fabricação 
dos vidros era mínima. O trabalho 
artesanal enfrentou dificuldades 
de execução sem precedentes na 
carreira de Peretti.
Foto: Breno Laprovítera e Jarbar Jr. 
Disponível em: <http://verbo.com.
br/site/galeria-de-fotos-marianne-
peretti/vitrais-da-catedral-de-
brasilia-foto-breno-laprovitera-e-
jarbas-jr-2/>.

Figura 204 e 205: Fotografias da 
maquete de estudo. A maquete 
demonstra os efeitos de luz, sombra 
e coloração dos vitrais sobre o 
interior da nave, e de como a 
composição das faixas coloridas 
envolvem a cúpula da Catedral, 
como nuvens pairando sobre o 
interior da nave.
Fonte: BRAGA, 2015, p. 77, p.80.
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Figura 206, 207 e 208: A artista 
desenhando sobre as folhas 
gigantescas de papel e os 
desenhos dentro do ginásio em 
Brasília. Sobre a malha poligonal, 
desenhada por auxiliares, Peretti 
riscou os 2.240 metros quadrados 
de vitrais à mão, apenas com 
instrumentos simples, como metros 
de madeira e cordas. Na época, a 
única superfície em Brasília capaz 
de abrigar os desenhos dos vitrais 
era um ginásio poliesportivo, cuja 
quadra de sessenta metros de 
largura tinha a mesma dimensão de 
dois intercolúnios justapostos.
Fonte: BRAGA, 2015, p. 78.

marcante da obra vítrea da franco-brasileira. Todavia, a 

inviabilidade de execução de peças de vidro de tamanha 

dimensão leva à utilização da técnica tradicional. O 

resultado do esforço braçal é o desenho completo, em 

tamanho real, não somente de cada unidade que compõe 

os mais de dois mil metros quadrados de vitrais, como do 

próprio objeto arquitetônico em si.

 Devido ao momento político-econômico e à 

impossibilidade de importação dos vidros, a execução dos 

vitrais fica a cargo da empresa gaúcha de Emílio Benvenuto 

Zanon.227 Os vidros são soprados no Rio Grande do Sul e 

transportados até Brasília, o processo toma cerca de dois 

anos e a instalação acontece em etapas. Com o uso de 

andaimes, os vitrais são montados um a um, até a completa 

instalação, em 1989.

 Peretti demonstra profunda compreensão da obra 

arquitetônica ao conceber os vitrais para a Catedral de 

Brasília. Mais que a beleza inerente à obra, o trabalho da 

artista transcende o papel de ornamentação e decoração – 

comumente associado aos trabalhos em vitral do século XIX. 

Ao se sobrepor o croqui de concepção à planta definitiva 

da Catedral, alterada em relação ao projeto original ao fim 

dos anos 1960, percebem-se algumas decisões da artista 

que estão diretamente relacionadas a questões de ordem 

227 De acordo com Altamir Moreira, Emílio Zanon (1920-2008), de 
origem italiana, foi “artista plástico autodidata conhecido por conceber 
obras no campo da arquitetura religiosa, arte vitral e restaurações. 
Realizou pinturas murais, sobretudo, em igrejas na região serrana do 
Rio Grande do Sul”. MOREIRA, Altamir. Anexo A. p. 6 In: MOREIRA, 
Altamir. A Morte e o além: iconografia da pintura mural religiosa da 
região central do Rio Grande do Sul (século XX). Orientador: José 
Augusto Costa Avancini. 2007. Tese (Doutorado) - Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006. p. 319. Disponível 
em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/7181>. Acesso em: 30 jun. 
2021.

arquitetônica, espacial e geométrica.

 Com o altar voltado ao sul, a fachada norte é 

densificada com vitrais. As ondas que circunscrevem a 

cúpula e vão, praticamente, ao encontro dos montantes 

hiperbólicos no anel superior são colocadas à frente da 

intensa luz solar norte do cerrado, que incide diretamente 

sobre o domo de vidro. Nesta circunstância, os vitrais 

aproximam-se de um elemento quebra-sol, um filtro solar.228 

A incidência de luz sobre o altar se reduz, otimizando o 

conforto térmico e visual do ato litúrgico. 

 Acima do altar, a figura do ovo sobreposto atua 

em duas frentes. Em primeiro lugar, é importante notar 

que o símbolo iconográfico remete metaforicamente ao 

nascimento, à ressurreição, à gênese, à criação da vida e do 

universo, e à fecundidade, conceitos caros ao cristianismo. 

A forma ovoide é particularmente interessante para a artista, 

que a considera “a escultura mais perfeita da natureza, 

com conteúdo fantástico”, estando presente em quase 

todos os trabalhos.229 Justamente como elemento central 

da composição, o ovo carrega a característica escultórica 

comum à obra vítrea de Peretti. O fundo branco elíptico é 

sobreposto à malha metálica, enquanto o círculo interno, 

pintado a ouro para alcançar o tom alaranjado esperado, 

correspondente à “gema” da figura, integra-se ao plano do 

restante dos vitrais. Deste modo, através da pele iluminada 

da cúpula de vidro, a escultura bidimensional ganha 

profundidade pela sobreposição de partes planares. 

Em segundo lugar, o posicionamento do ovo 

sobre o altar, de contorno definido e matemático, parece 

manifestar também a relação da obra artística com o 

conjunto arquitetônico, projetado através de um sistema 

geométrico rigoroso. Ele estabelece uma marcação visual, 

reforçando o eixo de equilíbrio que rege todo o complexo 

da Catedral, enfatizando, sobretudo, a hierarquia do altar 

228 DAVID, Véronique. E o Vidro Se Fez Poesia. In: BRAGA, Tactiana 
(coord.). Marianne Peretti: a ousadia da invenção. Recife: B52 
Desenvolvimento Cultural; São Paulo: Edições Sesc São Paulo, 2015, 
p. 98-123.
229 PERETTI, Marianne. In: Os caminhos da criação de Marianne 
Peretti. Manchete, Rio de Janeiro, ed.2252, p. 82, 1995.

Figura 209 e 210: Vitrais da 
face norte. Com maior incidência 
de luz solar no hemisfério sul, 
a face norte recebeu a maior 
concentração de vitrais na 
composição. Por consequência, 
os vitrais possibilitaram um maior 
sombreamento da nave, otimizando 
o conforto térmico e visual sobre o 
altar e à celebração litúrgica.
Figura 209: Gonzalo Viramonte, 
2016. Disponíveis em: < https://
divisare.com/authors/2144732059-
gonzalo-viramonte?page=6>.
Figura 210: Douglas Fischer
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elevado, locado ao fim da perspectiva do observador 

que o vê desde o acesso pela rampa escura. O ovo 

define, assim, um ponto focal importante na composição, 

manifestando a comunhão alcançada entre a obra de arte 

e a obra arquitetônica. A visão, inicialmente atraída pela 

figura excepcional dentro do plano abstrato, logo alcança 

o infinito que se descortina atrás da forma geométrica. 

Assim, o céu e os eventos naturais, cuja possibilidade de 

integração ao interior da nave é fundamental ao partido 

arquitetônico de Niemeyer, podem ser vistos através da 

pele externa transparente.

A pele sobre a pele

 Os conceitos de Jean Whitehead de pele 

demonstram que as superfícies internas de uma 

edificação podem ser manipuladas através da forma, da 

materialidade e do acabamento, a fim de se estabelecer 

uma determinada atmosfera para o interior arquitetônico 

Figura 212: Detalhe da figura 
do ovo sobre o altar. Durante a 
restauração, a figura do ovo foi a 
única parte do vitral mantida em 
sua constituição original, visto que 
a coloração interna da gema foi 
alcançada através da pintura em 
ouro. O restante das peças dos 
vitrais foi inteiramente substituído 
por novos vidros trazidos da 
Alemanha e os vidros originais 
foram guardados.
Foto: Breno Laprovítera e Jarbas Jr.
Fonte: BRAGA, 2015, p. 73.

Figura 211: Sobreposição do 
redesenho esquemático da 
planta da Catedral ao croqui 
de concepção de Peretti. A 
sobreposição do projeto de 
Niemeyer ao desenho de Peretti 
permitiu verificar características 
importantes do conjunto da obra, 
como a densificação de vitrais na 
face norte, amenizando o calor e a 
insolação no interior da nave, e o 
posicionamento da figura do ovo, 
sobre o altar, situando um ponto 
fixo na composição, ampliando 
a hierarquia do espaço do ato 
litúrgico, e reforçando a axialidade 
do projeto arquitetônico, desde o 
acesso pela rampa. Os vazios atrás 
do ovo permitem a conexão visual 
direta com o exterior, fundamental 
ao partido arquitetônico inicial.
Fonte: Autor, 2021. Desenho de 
Peretti: BRAGA, 2015, p. 76.

Figura 213: Os vitrais e a 
totalidade dos dezesseis 
montantes hiperbólicos, e Os 
Anjos, de Ceschiatti, flutando 
sobre a nave. A obra escultórica de 
Ceschiatti parece ter atingido uma 
nova dimensão após a intervenção 
de Peretti na Catedral. As faixas 
coloridas, em movimento circular, 
e os arcanjos em duralumínio 
complementam-se como se as 
figuras angelicais estivessem 
voando por entre as nuvens 
inventivas da artista.
Foto: Breno Laprovítera e Jarbas Jr. 
Disponível em: <http://verbo.com.
br/site/galeria-de-fotos-marianne-
peretti/vitrais-da-catedral-de-
brasilia-foto-breno-laprovitera-e-
jarbas-jr/>.

N

Fachada sul
menor 

densidade

Fachada norte
maior 

densidade

e de se ampliar um efeito particular desejado.230 Ao se 

considerar a obra de Peretti inserida internamente abaixo 

do invólucro de vidro projetado por Niemeyer décadas 

antes, têm-se o que Whitehead denomina de pele em 
camada231. A pesquisadora define-a como a sobreposição 

de uma nova camada sobre, ou perto de, uma configuração 

original, envelopando-a e envolvendo-a, modificando, 

repentinamente, o interior da edificação.232

 Ainda que a malha metálica poligonal e a propriedade 

translúcida originais presentes na estrutura arquitetônica 

permaneçam sendo encontradas nos novos vitrais, este 

novo layer, manipulado pela artista, carrega características 

próprias que atuam, substancialmente, sobre o interior da 

nave. A integração dos vitrais à Catedral altera a percepção 

da espacialidade e a atmosfera da nave. Whitehead 

define a atmosfera de um projeto como algo que pode ser 

experienciado através do aspecto plástico, da percepção 

do espaço pela narrativa criada, pelo uso dos sentidos e 

pelo envolvimento do corpo com a obra.233 Em paralelo, 

pode-se acrescentar a posição de Christine Cantwell, que 

afirma que aquele que projeta sabe, previamente, que 

“toda decisão tomada na execução de uma obra tem uma 

trajetória que acaba por envolver a resposta subjetiva de 

outra pessoa ao espaço”234. 

No memorial descritivo da Catedral, Niemeyer já 

almejava para o interior da nave diáfana um “ambiente 

de suave recolhimento”235. Realizara a operação de 

afundamento do salão, criando uma antecâmara escura 

230 WHITEHEAD, Jean. Creating interior atmosphere: mise-en-
scène and interior design. Nova York: Bloomsburry Visual Arts, 2018. 
p. 41-46.
231 Ibid. Tradução nossa: layered skin.
232 Ibid., p.43.
233 Ibid., p.15-18.
234 CANTWELL, Christine. Phenomenology and the Senses in Interiors. 
In: BROOKER, Graeme; WEINTHAL, Lois (eds). The Handbook of 
Interior Architecture and Design. 1ª. ed. Londres: Bloommsbury 
Academic, 2013. cap. 38, p. 544. Tradução nossa: The designer 
knows that every decision made in the execution of a constructed work 
has a trajectory that eventually engages another person’s subjective 
response to space.
235 NIEMEYER, Oscar. A Catedral de Brasília. Módulo, Rio de Janeiro, 
ed. 11, p. 8, dez. 1958.
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 Por outro lado, o emaranhado abstrato de faixas em 

tons de azul, verde e branco remete a imagens naturais 

como o céu e as nuvens. Convidam à reflexão além 

das características das peles físicas, despertando no 

observador sensações emocionais e psicológicas que são 

evocadas a partir da manipulação da matéria física, da 

comunhão entre obra artística e obra arquitetônica. Para 

David, o contraste obtido entre o breu da rampa de acesso 

e a luminosidade colorida dos vitrais da nave, “cria uma 

situação de gravidade zero, entre o céu e a terra” (grifo 

nosso).240 Ao analisar a Catedral, a especialista em vitrais 

relaciona a atmosfera alcançada à Capela de Vence, 

de Matisse, cujo esquema de cores e propriedades de 

manipulação da luz estão igualmente presentes na obra 

de Niemeyer e Peretti, citando o artista francês:

240 DAVID, Véronique. E o vidro se fez poesia. In: BRAGA, Tactiana 
(coord.). Marianne Peretti: a ousadia da invenção. Recife: B52 
Desenvolvimento Cultural; São Paulo: Edições Sesc São Paulo, 2015, 
p. 101.

Figura 214, 215 e 216: Detalhes 
dos vitrais. Detalhes dos vitrais 
coloridos onde é possível ver 
as duas peles sobrepostas que 
envelopam a cúpula da Catedral.
Fotos: Douglas Fischer

Figura 217: Sombras projetadas 
pelos vitrais sobre o piso 
branco em mármore da nave. A 
luz filtrada pelos vidros coloridos 
incide diretamente sobre o piso 
de mármore branco da Catedral 
de Brasília. As manchas coloridas 
influem sobre a percepção da 
espacialidade da nave, demilitando 
pequenos novos espaços virtuais 
dentro do espaço arquitetônico 
maior. O movimento do sol garante 
uma série de eventos cinéticos 
no interior da igreja, através da 
transmutação das massas coloridas 
que matizam dinamicamente 
o interior branco. Instaura-se, 
assim, uma camada virtual e 
fenomenológica sobre o plano 
do piso. Através da manipulação 
da matéria física - a nova pele de 
vidro criada por Peretti - o conjunto 
torna-se mais complexo, onde os 
vitrais atuam diretamente sobre 
a atmosfera do salão diáfano. 
Na fotografia, percebe-se que as 
sombras dos próprios montantes 
hiperbólicos são igualmente 
projetadas sobre o plano horizontal, 
ecoando a estrutura de disposição 
radial sobre a planta circular, 
envolta pelos vitrais de Peretti.
Foto: Breno Laprovítera e Jarbas Jr. 
Fonte: BRAGA, 2015, p.74-75.

em rampa que, ao ser percorrida, “acentua pelo contraste 

o efeito de luz procurado” na obra.236 Estabelecera 

condições prévias projetuais que construíram um espaço 

articulado, exigindo do observador o deslocamento através 

de um percurso definido, ampliando a percepção espacial 

da obra e buscando uma determinada atmosfera para o 

projeto.

Os vitrais de Peretti, ainda que amenizem a 

estratégia inicial de forte contraste entre luz e sombra, 

originalmente garantida pela cúpula nua e transparente, 

unem-se à arquitetura reforçando a atmosfera ansiada 

pelo arquiteto, enquanto propõem novas características 

à experiência sensorial do usuário. Através dos eventos 

mutáveis e fenomenológicos da passagem dos dias, os 

vitrais colorem o piso e as paredes de mármore branco com 

enormes manchas verdes e azuis. Estas ondas projetadas 

pela filtragem do sol criam movimentos dinâmicos em um 

conjunto dominado pela abstração do branco. Expandem 

a noção do tempo através de efeitos cinéticos extraídos 

da exploração da luz natural no interior da nave, como 

observado por Paulo Marcos Mottos Barnabé.237 Por vezes, 

auferem efeitos de profundidade a componentes sólidos e 

estáticos, demarcando novos espaços virtuais dentro do 

espaço maior.238 

O desenho variado de formas e o elemento surpresa 

da composição - garantido pela ausência de repetição de 

um mesmo padrão ou elemento - instiga o observador a 

percorrer com o olhar os diferentes intercolúnios. Deste 

forma, os vitrais parecem reforçar a percepção espacial 

da estrutura hiperbólica ascendente e da planta circular. 

Como afirma Barnabé, “nesse espaço de luz cristalina 

entremeada por cores, a atração pela altura é tão irresistível 

como em uma ossatura de catedral gótica”239.

236 NIEMEYER, Oscar. A Catedral de Brasília. Módulo, Rio de Janeiro, 
ed. 11, p. 8, dez. 1958.
237 BARNABÉ, Paulo Marcos Mottos. A luz natural como diretriz de 
projeto. Pós. Revista do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura 
e Urbanismo da FAUUSP, n. 22, p. 80. Disponível em: <https://doi.
org/10.11606/issn.2317-2762.v0i22p62-81>. Acesso em: 14 jan 2021.
238 Ibid., p. 62-81. 
239 Ibid., p. 79. 
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Eu quero que os visitantes vivenciem um processo 
de leveza mental. Que mesmo sem serem crentes, 
eles fiquem em um ambiente onde a mente se 
eleva, onde o pensamento se ilumina, onde o 
próprio sentimento torna-se leve.241

Entre o céu e o Céu

 A representação do Céu como espaço 

transcendental,metafísico e espiritual pode ser 

observada em diversos períodos da história da arte e 

da arquitetura religiosa, que aparecem, não poucas 

vezes, interconectadas. Margaret Wertheim coloca em 

perspectiva as conceituações de espaços que vão além 

do espaço físico, material e tangível, ao qual a arquitetura 

se dedica a conceber.242 Demonstra como se deu o 

entrelaçamento, ao longo da história, entre o espaço 

aéreo do céu - como hoje o compreendemos, o cosmo e o 

espaço do Céu, o reino metafísico de natureza espiritual, 

referido em obras-primas da arte religiosa.243 Revela 

241 DAVID, Véronique. E o vidro se fez poesia. In: BRAGA, Tactiana 
(coord.). Marianne Peretti: a ousadia da invenção. Recife: B52 
Desenvolvimento Cultural; São Paulo: Edições Sesc São Paulo, 2015, 
p. 101.
242 WERTHEIM, Margaret. Uma história do espaço de Dante à 
Internet. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001.
243 Ibid.

Figura 218 e 219: Detalhe de Os 
Anjos, de Ceschiatti, entre os 
vitrais de Peretti e os montantes 
hiperbólicos, e a escadaria que 
leva à cripta, com os vitrais ao 
fundo. Com o foco voltado ao 
eixo vertical e às esculturas de 
Ceschiatti tem-se a sensação 
de que os vitrais de Peretti, ao 
circunscreverem a cúpula, giram 
em leve movimento em espiral, 
como nuvens em direção ao vórtice 
da coroa de concreto armado. 
Metaforicamente, os vitrais parecem 
buscar, em representação abstrata, 
o princípio fundamental da cúpula 
de vidro transparente da Catedral, a 
conexão direta com o meio natural, 
com o céu e as nuvens. Elementos 
mutáveis, dinâmicos, metafóricos e 
fenomenais: o Céu sobre o céu.

Fotos: Gonzalo Viramonte, 2016. 
Disponíveis em: <https://divisare.
com/authors/2144732059-gonzalo-
viramonte?page=6>.

também como a representação destes espaços aconteceu 

em diferentes momentos, abordando desde o pensamento 

medieval, quando acreditava-se na existência de um outro 

plano imaterial, um “reino celeste, cercando e envolvendo 

metaforicamente a humanidade num abraço etéreo”244; 

ao período do Renascimento, quando o Céu e o espaço 

terrestre começaram a ser representados unificados 

através da perspectiva linear, como uma continuidade 

de um plano ao outro, nas obras de grandes mestres 

renascentistas italianos, como Rafael Sanzio.245

 Em paralelo mais próximo à história da arte e à 

arquitetura nacional, representações do céu, e do Céu, 
podem ser verificadas em obras do barroco e do rococó 

brasileiro. Ao examinar a questão com que Portinari 

deparava-se ao conceber o estudo da pintura-mural para 

o plano contínuo interno da casca assimétrica em concreto 

do Monumento a Rui Barbosa, projeto não construído de 

Niemeyer, de 1949, Cabral relembra como a pintura em 

tetos de templos religiosos foi empregada na tradição 

colonial brasileira:

A tradição da pintura de teto, que no Brasil foi, 
desde o período colonial, abundantemente 
alimentada pelas encomendas religiosas, não podia 
oferecer muitas respostas. Em concordância com 
a organização simétrica das naves e coberturas 
de capelas e igrejas, essas pinturas em geral 
se resolviam como composições centralizadas, 
com um motivo dominante no centro e motivos 
acessórios na borda. Mesmo a sofisticada técnica 
perspectivista de um Caetano da Costa Coelho no 
século XVIII (BARDI, 1979, pp. 256-258) conserva 
essa disposição, e dispõe as cenas de borda 
tendo por pé os frisos arquitetônicos, mantendo 
a distinção entre forro e paredes. E ainda que 
as douradas talhas barrocas tivessem sabido 
provocar uma impressão de continuidade entre 
forro e parede, como elementos arquitetônicos, 
esses permanecem distintos.246

244 Ibid., p. 40.
245 Ibid., 239 p.
246 CABRAL, Cláudia Piantá Costa. Arte e arquitetura moderna em 
três projetos de Oscar Niemeyer. In: ESPINOZA, José Carlos Huapaya. 
(Org.). Revisões e ampliações da arquitetura e do urbanismo 
modernos no Brasil. 1ed. Salvador: EDUFBA, 2020, v. 2, p. 85-110.
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Figura 222: Pintura-teto, de 
Mestre Ataíde, no interior da 
Igreja de São Francisco de 
Assis, Ouro Preto, Minas Gerais. 
A obra de Mestre Ataíde no 
forro de madeira exibe a técnica 
ilusionista da pintura que parece 
estender, através da perspectiva, 
os elementos arquitetônicos 
das paredes periféricas até a 
abóboda central, em representação 
metafórica à abóbada celestial. 
Interessante notar, as cenas 
acessórias ao medalhão central 
exibem figuras humanas terrenas, 
personagens religiosos sobre 
fundo em azul, branco e cinza, 
na representação do céu, como 
espaço físico. Já no medalhão 
central, na cena da Assunção da 
Virgem (1804-1807), apenas figuras 
celestiais e sagradas aparecem na 
composição, por entre a abertura 
nas nuvens, representadas no 
espaço metafísico do Céu, além do 
céu.
Foto: Ricardo André Frantz. 
Disponível em: <https://www.
wikiwand.com/pt/Igreja_
de_S%C3%A3o_Francisco_de_
Assis_(Ouro_Preto)>.

A associação ao barroco que Cabral também 

estabelece com Os Evangelistas, de Ceschiatti, aos 

Profetas, de Aleijadinho, nas escadarias de Congonhas, 

convida, igualmente, à observação do interior daquela 

igreja.247 O forro em madeira do teto da capela principal, 

pintado por Bernardo Pires da Silva, segue o padrão de 

composição descrito pela autora. O motivo central, de 

tema figurativo sobre passagem bíblica, aparece ladeado 

por personagens e cenas secundárias distribuídos no seu 

entorno. Entre arestas e arabescos pintados em dourado, 

que partem dos frisos entalhados como se fossem nervuras 

de uma abóbada transparente que se apoia sobre as 

paredes da igreja e se estendem à cena principal, a 

representação do céu e das nuvens, em tons de azul claro, 

cinza e branco, é o pano de fundo das figuras de borda. Ao 

centro daquele céu, no medalhão principal, a passagem 

do Sepultamento de Cristo (1773-1775) é retratada no 

plano terrestre.248

Manuel da Costa Athaíde (1762-1830), o Mestre 

Ataíde, também retratou o céu no teto da Igreja de São 

Francisco de Assis, em Ouro Preto, celebrada obra 

do barroco brasileiro, cujo projeto, esculturas e parte 

dos entalhes são da autoria de Aleijadinho. A obra do 

mestre mineiro - pintor, dourador e entalhador - exibe a 

representação de ordens clássicas e arcos arquitetônicos, 

dispostos sobre fundo em azul e branco, como se 

sustentassem uma abertura entre as nuvens do céu que 

revela o motivo central da composição. A obra no teto, uma 

das mais importantes pinturas da igreja, atrai o olhar do 

observador à altura:

247  CABRAL, Cláudia Piantá Costa. Modern Architecture and 
Figurative Sculpture in Latin America. Apresentado em: ANNUAL 
CONFERENCE OF THE SOCIETY OF ARCHITECTURAL HISTORIANS, 
67th., 2014, Austin, Texas. Tema: Architecture and Art: Latin America 
and Plastic Integration, 16p. Não publicado.
248  Pintor e dourador do século XVIII, realizou a obra sobre a capela-
mor da Igreja do Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas, Minas 
Gerais, entre 1773 e 1775. SEPULTAMENTO de Cristo (forro da capela-
mor). In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. 
São Paulo: Itaú Cultural, 2021. Disponível em: <http://enciclopedia.
itaucultural.org.br/obra14330/sepultamento-de-cristo-forro-da-capela-
mor>. Acesso em: 01 de jul. 2021. 

Quanto à pintura, merece destacar a pintura do 
forro em abóbada, de autoria de Manuel da Costa 
Athaíde, onde o artista empregou duas técnicas 
diferentes: a têmpera para os elementos de 
arquitetura ilusionista e o óleo para o medalhão 
central, onde está representado o tema da 
Glorificação da Virgem. Nos quatro cantos figuram 
em púlpitos os doutores da igreja.249

Nesta obra, diferentemente da de Pires da Silva, 

a representação no medalhão central apresenta figuras 

sagradas no plano espiritual, não no terrestre, mas no Céu. A 

perspectiva ilusionista amplia a sensação de profundidade 

do teto abobadado da igreja. O forro em madeira da 

capela-mor parece desmaterializar-se através da pintura, 

como se se expandisse em altura até a abóbada celeste. 

Acima daquela, então, a abertura central deixa vislumbrar, 

em plano da composição nitidamente distinto, a cena da 

Assunção da Virgem (1804-1807)250.

Isto posto, uma das possibilidades interpretativas que 

os vitrais de Peretti permitem é de serem a representação 

abstrata de nuvens que pairam sobre, e envolvem, a nave 

da Catedral de Brasília. Os tons de azul, verde e branco, e 

os contornos livres e sinuosos dos desenhos remetem às 

formações naturais encontradas nos acúmulos de água que 

riscam o céu. O tema das nuvens e do céu na modernidade 

foi também relacionado, por exemplo, às placas amórficas 

suspensas como elementos acústicos sobre o auditório da 

Aula Magna, projeto de Villanueva, do celebrado escultor 

americano Alexander Calder, na Universidade Central da 

Venezuela. As nuvens coloridas de Calder, em Acoustic 
Ceiling (1954), foram notadas por Paul Damaz como 

elementos que criam um efeito visual unificador entre teto, 

paredes e mezaninos, configurando um dos interiores 

249 A Igreja de São Francisco é protegida pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional desde 1938. IGREJA de São Francisco 
de Assis (Ouro Preto, MG). In: PORTAL IPHAN. Brasília: Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 2014. Disponível em: <http://
portal.iphan.gov.br/ans.net/tema_consulta.asp?Linha=tc_belas.
gif&Cod=1378>. Acesso em: 02 jul. 2021.
250 ASSUNÇÃO da Virgem (forro da nave). In: ENCICLOPÉDIA Itaú 
Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2021. 
Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra14507/
assuncao-da-virgem-forro-da-nave>. Acesso em: 02 de jul. 2021.

Figura 220 e 221: Altar e pintura-
teto, de Bernardo Pires da 
Silva, no interior do Santuário 
Bom Jesus de Matosinhos, 
Congonhas, Minas Gerais. A 
composição de Pires da Silva exibe 
arabescos dourados que sugerem 
a represenação de nervuras 
que sustentam uma abóbada 
transparente sobre a nave. As 
cenas de borda mostram figuras 
sobre fundo em azul, cinza e 
branco, em representação do céu. 
No medalhão central, a passagem 
bíblica do Sepultamento de Cristo 
(1773-1775) exibe a representação 
da cena terrena na paisagem 
natural.
Figura 220: Acervo Digital da 
UNESP. Disponível em: <http://
acervodigital.unesp.br/handle/
unesp/252187>.
Figura 221: Wikipedia (on-line). 
Disponível em: <https://pt.wikipedia.
org/wiki/Santu%C3%A1rio_do_
Bom_Jesus_de_Matosinhos#/
media/Ficheiro:Santu%C3%A1rio_
do_Bom_Jesus_de_Matosinhos_-_
forro_da_igreja.jpg>.
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mais satisfatórios e originais de auditórios construídos 

até aquele momento.251 Mesmo na obra de Athos Bulcão, 

citada anteriormente, em tons de azul intenso e símbolos 

cristãos do sol e do peixe, poder-se-ia, também, levantar 

a hipótese de a composição do artista no teto da Capela 

do Alvorada ser a interpretação da imensidão do céu ou 

do mar. Em contrapartida, como visto, a representação 

do céu em templos religiosos e obras artísticas sacras 

pode adquirir um significado particular que vai além da 

associação às formas da natureza. 

Os vitrais da Catedral poderiam estar, então, para a 

concepção moderna e abstrata do Céu. A construção de 

uma narrativa de tema espiritual que leva a imaginação dos 

fiéis ao encontro com o sublime, simbolizando a presença 

do sagrado no espaço superior - dentro do espaço interior 

arquitetônico da nave - e conduzindo o olhar do observador 

às alturas, à estrutura da abóbada celeste, ao infinito, 

ao Céu. Por outro lado, o dossel colorido deixa entrever 

o espaço natural físico do exterior, o céu, as nuvens e 

os eventos fenomenais do passar dos dias no planalto 

brasileiro. O que parece se encontrar nesta sobreposição 

inusitada de camadas, transparências e significados é a 

nova possibilidade de aproximação, conexão e integração, 

visual e simbólica, entre os espaços físico e metafísico, que 

aparecem, historicamente, e substancialmente de forma 

figurativa, representados entrelaçados. 

Ao conceber uma igreja totalmente envidraçada, o 

projeto de Niemeyer já previa que a transparência literal da 

cúpula garantiria a relação direta com a paisagem natural, 

integrando-a ao interior da igreja. Isto fica claramente 

demonstrado, por exemplo, nas fotografias de Gautherot da 

maquete do projeto, apresentadas nas revistas Módulo252, 

Habitat 253e Acrópole254, e pelo próprio partido arquitetônico 

251 DAMAZ, Paul. Art in Latin American Architecture. Nova York: 
Reinhold Publishing Corporation, 1963. p. 142.
252 GAUTHEROT, Marcel. In: NIEMEYER, Oscar. A Catedral de 
Brasília. Módulo, Rio de Janeiro, ed. 11, p. 7-15, dez. 1958.
253 Id. In: NIEMEYER, Oscar. A Catedral de Brasília. Habitat, São 
Paulo, ed. 51, p. 2-3, dez. 1958.
254 Id. In: Catedral. Acrópole, Rio de Janeiro, ed. 256/257, ano 22, p. 
87-90, 1960.

adotado pelo arquiteto, que evidencia o contraste entre a 

luz e a sombra. Por outro lado, a nova camada idealizada 

por Peretti, não prevista originalmente, parece contribuir 

para a ampliação da atmosfera aspirada pelo projeto. Entre 

o céu e o Céu, através da sobreposição das peles de vidro, 

arquitetura e arte uniram-se em um discurso uníssono para 

criar uma obra síntese que explora os sentidos humanos e 

provoca emoções. 

Diferentemente da literalidade dos exemplos 

citados do barroco brasileiro, os céus de Niemeyer e 

Peretti podem, ou não, estar efetivamente representados 

na vidraçaria que recobre a nave da Catedral de Brasília, 

em uma composição abstrata que não se utiliza de cenas 

figurativas para evocar esta associação. Mas, sem dúvidas, 

a relação alcançada entre arquitetura e arte propõe uma 

experiência original aos usuários, onde a comunhão entre 

o domo arquitetônico, visualmente desmaterializado pela 

transparência, e a obra artística, excepcional, imaginosa 

e de grande beleza, possibilitam múltiplas observações e 

novas interpretações.

E isso se verifica na Catedral de Brasília, diferente 
de todas as catedrais do mundo, uma expressão da 
técnica do concreto armado e do pré-fabricado [...] 
E lá estão os belos vitrais de Marianne Peretti, 
os anjos de Ceschiatti, e a possibilidade inédita 
que muito agradou ao representante do papa, de 

Figura 223 e 224: Acoustic 
Cealing, de 1954, de Alexander 
Calder, para o salão Aula Magna, 
na UVC, Caracas, e desenho 
preliminar, c. 1952. A obra de 
Calder, para o projeto de Villanueva, 
é comumente associada a nuvens 
coloridas que pairam suspensas 
por cabos de aço sobre o auditório 
Paraninfo, na Universidade Central 
da Venezuela. Notório artista 
plástico, atuante em diferentes 
técnicas e materialidades, o norte-
americano ficou internacionalmente 
conhecido pelos móbiles e 
esculturas assimétricas.
Fonte: Portal da Calder Foundation 
New York (on-line). Disponível em: 
<https://calder.org/works/unusual-
project/acoustic-ceiling-1954/>.

Figura 225 e 226: Os vitrais, 
de Peretti, e Os Anjos, de 
Ceschiatti. Nas fotografias de 
Fischer é possível observar a 
transparência literal da pele externa 
de vidro e a comunicação direta 
com a paisagem natural, que se 
descortina atrás dos vitrais. O 
diálogo entre o céu e o Céu, aos 
olhos do observador, é possível 
através da comunhão entre a obra 
arquitetônica e a obra artística, fruto  
da colaboração Niemeyer-Peretti. 
Se os vitrais poderiam estar para a 
interpretação abstrata de nuvens 
e do céu, e as figuras angelicais 
escultóricas, de Ceschiatti, surgem 
reforçando a narrativa religiosa de 
um espaço sagrado sobre a nave, 
a combinação entre os elementos 
artísticos e a obra arquitetônica 
conformariam, nesta conjuntura, a 
conexão inusitada entre o céu e o 
Céu, entre o profano e o sagrado, 
entre o espaço físico, terreno, e o 
espaço metafísico, celestial.

Fotos: Douglas Fischer
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os crentes olharem pelos vidros transparentes 
os espaços infinitos onde acreditam estar o 
Senhor. É o arquiteto a inventar sua arquitetura, 
que poucos, muito poucos, vão poder compreender 
(grifo nosso).255

No prefácio para o livro de Damaz, escrito em 1962, 

Niemeyer afirma que a síntese das artes somente poderia 

ser alcançada quando uma equipe formada por arquiteto 

e artistas trabalhasse unida desde o início da concepção 

arquitetural:

Primeiro, seria necessário organizar um time 
capaz de iniciar o trabalho desde o início do 
partido arquitetônico, discutindo amigavelmente 
todos os problemas do projeto em seus menores 
detalhes, sem dividi-lo em áreas especializadas, 
mas lhe considerando como um todo harmônico e 
uniforme.256

 Vinte e cinco anos mais tarde, a encomenda para 

Peretti dos vitrais da Catedral, sem previsão no risco original, 

surpreende pela síntese alcançada, como afirmado por 

Marques e Naslavsky. Para as autoras, “arte e arquitetura 

se fusionam como se ambas tivessem sido pensadas por 

uma única mente juntas ao longo do processo projetual”257. 

Importante notar que os depoimentos de Niemeyer e 

Peretti registram a vontade inequívoca do arquiteto da 

inclusão dos vitrais. À frente da escolha dos elementos 

artísticos a serem integrados, sem medo de subverter 

dogmas modernos arquitetônicos, Niemeyer toma, como 

habitualmente, a atitude consciente da realização da obra, 

255 NIEMEYER, Oscar. Minha arquitetura. 4ª.ed. Rio de Janeiro: 
Revan, 2012. p. 43.
256 Id. Preface. 1962. In: DAMAZ, Paul. Art in Latin American 
Architecture. Nova York: Reinhold Publishing Corporation, 1963. p.13. 
Tradução nossa: First, it would be necessary to organize a team able 
to start working from the very beginning of the architectural sketches, 
discussing amicably all the problems of the project in their smallest 
details, without dividing it in specialized areas but considering it as a 
uniform and harmonious whole.
257 MARQUES, Sônia; NASLAVSKY, Guilah. O vitral na síntese 
da arquitetura moderna. In: 8º. Seminário DOCOMOMO, 2009, 
Rio de Janeiro. Brasil: Cidade Moderna e Contemporânea: 
Síntese e Paradoxo das Artes, 2009. p. 10. Disponível em: 
<ht tps : / /scho lar.goog le .com.br /c i ta t ions?v iew_op=v iew_
c i t a t i o n & h l = p t - B R & u s e r = n a c P T R 8 A A A A J & c i t a t i o n _ f o r _
view=nacPTR8AAAAJ:qjMakFHDy7sC>. Acesso em: 24 mar. 2020.

mesmo décadas afastado do projeto original. O bem-

sucedido exemplo da síntese das artes alcançado na 

Catedral acabaria por demonstrar que as afirmações do 

arquiteto, ao início da década de 1960, quando o templo 

ainda se encontrava apenas em sua ossatura de concreto, 

não seriam verdades irrefutáveis.258

O depoimento de Peretti de que para Niemeyer 

uma verdadeira catedral “tinha que ter vitrais”259 confirma 

a intenção de um significativo vínculo com a história da 

arquitetura por parte do arquiteto. Ao mesmo tempo, a 

intenção de Niemeyer oportunizava uma nova perspectiva 

de integração de um elemento histórico inicialmente 

considerado pela artista como desnecessário à Catedral 

moderna. Hoje, após trinta anos, tendo sido a obra 

recentemente restaurada e estando protegida pelos 

órgãos nacionais e internacionais de patrimônio artístico 

e arquitetônico, pensar a Catedral de Niemeyer sem os 

vitrais de Peretti seria como cogitar São Francisco sem 

os azulejos de Portinari. A relação estabelecida entre a 

arquitetura e a arte na Catedral mostra-se de um mutualismo 

obrigatório, onde o objeto arquitetônico que outrora existiu 

independente beneficia-se em tamanha associação que 

a relação se torna interdependente, constituindo o ponto 

maior da cooperação Niemeyer-Peretti.

 Como um binômio, a retirada de uma das partes 

comprometeria a obra e enfraqueceria o conjunto 

estabelecido. Como almejado por Niemeyer desde o 

lançamento do partido, a Catedral ocupa lugar singular 

na história da arquitetura moderna religiosa. Exibe tanto 

na estrutura audaz em concreto armado quanto na 

arte transformadora de Peretti a capacidade evolutiva, 

construtiva e artística da época de seu desenvolvimento. 

Ao longo de três décadas a Catedral modificou-se, 

258 NIEMEYER, Oscar. Preface. 1962. In: DAMAZ, Paul. Art in Latin 
American Architecture. Nova York: Reinhold Publishing Corporation, 
1963. p. 13.
259 PERETTI, Marianne. Vitral na Catedral Nossa Senhora Aparecida. 
In: BRAGA, Tactiana (coord.). Marianne Peretti: a ousadia da invenção. 
Recife: B52 Desenvolvimento Cultural; São Paulo: Edições Sesc São 
Paulo, 2015. p. 57.



172 173NIEMEYER - PERETTI: relações entre arquitetura e arte NIEMEYER-PERETTI -  A Catedral de Brasília

adaptou-se e integrou, por fim, os vitrais de Peretti como 

se ali sempre tivessem estado. 

 A crítica que Holanda faz quanto aos vitrais terem 

criado uma espécie de mentira tectônica, maculando a 

arquitetura concebida pelo mínimo emprego de elementos 

constituintes e que se contrapõe às arquiteturas das 

catedrais tradicionais, parece tentar sobrepor-se à história 

da arquitetura mundial, que demonstra, justamente, a bem-

sucedida relação entre obras de arquitetura e obras de arte 

na constituição de exemplares religiosos excepcionais.260 

No Brasil, o paradigma do barroco confirma a unidade 

plástica possível alcançada entre arquitetura e arte, 

revelando como as interpretações dos espaços simbólicos 

e transcendentais pelos grandes mestres do período 

contribuíram para os interiores daquelas igrejas. A 

manipulação da pele interna é, também, fator responsável 

por enriquecer e engrandecer os espaços arquitetônicos, 

por reforçar a atmosfera inerente e pretendida aos espaços 

religiosos. 

Mesmo o crítico, que questionou a integração 

dos vitrais no momento da restauração do dossel, em 

2009, quando foram retirados da nave e descortinou-se, 

260 HOLANDA, Frederico de. Oscar Niemeyer: de vidro e concreto. 
1ª. ed. Brasília: FRBH Edições, 2010.

Figura 228: Interior da nave da 
Catedral de Brasília. A fotografia 
de Gonzalo Viramonte, tirada 
a partir do acesso à nave pela 
rampa, engloba os trabalhos de 
Bulcão, Ceschiatti, Di Cavalcanti 
e Peretti, tendo o altar, ao fundo, 
como o ponto focal da composição 
simétrica. A integração das obras 
de arte no interior da nave aparece 
em total harmonia e sobre um 
sistema equilibrado: a Coluna 
Iconográfica, à direita, delgada 
e delicada, o coro e a Via Sacra, 
denso e opaco, à esquerda; 
Os Anjos, sobrevoando o eixo 
vertical, suspensos por finos cabos 
metálicos; os vitrais coloridos, 
preenchendo os dezesseis 
intercolúnios; A figura do ovo, o 
altar e a cruz, definindo e marcando 
o eixo de simetria e o ponto maior 
dentro da celebração cristã no 
espaço religioso. (nas páginas 
seguintes)
Foto: Gonzalo Viramonte. Disponível 
em: <https://www.archdaily.
com.br/br/782719/catedral-de-
brasilia-pelas-lentes-de-gonzalo-
viramonte>.

Figura 227: Montagem da 
fotografia atual do interior da 
Catedral de Brasília, com os 
vitrais de Marianne Peretti 
restaurados, com a imagem da 
cúpula, sem os vitrais, da década 
de 1970. A sobreposição da foto 
de Gautherot, tirada na década de 
1970, à imagem atual da Catedral 
permite visualizar como se deu a 
integração dos vitrais à cúpula e 
a direta relação da obra vítrea de 
Peretti com o espaço arquitetônico, 
modificando não somente a 
condição plástica da obra, como 
atuando na atmosfera sacra da 
igreja.

Fonte: Fotomontagem: Autor, 2021.
Foto de fundo: Gonzalo Viramonte, 
2016. Disponíveis em: <https://
divisare.com/authors/2144732059-
gonzalo-viramonte?page=6>.
Foto sobreposta: Acervo Marcel 
Gautherot / Instituto Moreira Salles. 
Disponível em: <gautherot.ims.com.
br>.

novamente, a cobertura translúcida da Catedral, comove-

se com a grandiosidade alcançada no conjunto:

Com ou sem vitrais, pintada de branco ou 
em concreto aparente, a Catedral é uma das 
mais impressionantes e importantes igrejas da 
arquitetura moderna. Ela é um panteão romano 
invertido. As 16 pétalas estruturais de concreto, de 
extrema delicadeza, e os vitrais deixam perplexos 
quem a visita.261

261 HOLANDA, Frederico de. Reforma faz a Catedral voltar 
no tempo. Correio Braziliense, Brasília, 1 out 2009. On-line. 
Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/
cidades/2009/10/01/interna_cidadesdf,145531/reforma-faz-catedral-
voltar-no-tempo.shtml>. Acesso em: 14 jan. 2021.
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Centro Cultural de Le Havre 
(1972 - 1982)

Figura 229: Maquete da cidade 
reconstruída com a sinalização, 
em vermelho, do sítio do projeto 
de Niemeyer para o Centro 
Cultural de Le Havre. A maquete 
mostra o plano urbano de Perret e 
a estruturação do tecido da cidade 
através de grandes eixos principais. 
As edificações, com gabarito 
de altura controlado, aparecem 
dispostas perimetralmente nos 
quarteirões. O sítio do projeto de 
Niemeyer, na cabeceira da Bacia 
do Comércio, surge ainda vazio, 
ladeado em três faces pelas novas 
edificações do arquiteto francês.
Fonte: Bibliothèque Municipale 
du Havre. Portal Le Havre, World 
Heritage Site (on-line). Modificada 
pelo autor. Disponível em: <http://
unesco.lehavre.fr/en/multimedia-
gallery?populate=&scald_authors_
tid=&type=All&page=2>.

Figura 231: Centro Cultural de 
Le Havre (1972-1982), de Oscar 
Niemeyer, em Le Havre, Seine-
Maritime, França. (na página 
anterior)
Foto: Michel Moch / Fundação 
Oscar Niemeyer. Disponível em: 
<http://niemeyer.org.br/obra/
pro157>.

Figura 230: Cartão postal com 
a imagem do Teatro e da antiga 
Place Gambetta, Le Havre. A 
antiga Place Gambetta era ponto 
da cena cultural da cidade, ladeada 
por hotéis, cafés e pelo Teatro.
Fonte: https://www.flickr.com/photos/
november_song/16415509281/in/
faves-46317563@N04/.

O grande pássaro

 Situada ao norte da França, junto à costa do 

Canal da Mancha e ao estuário do Sena, a cidade de Le 

Havre, drasticamente destruída pelos bombardeios da 

Segunda Guerra na região da Normandia, em meados 

da década de 1940, é marcada pela resiliência histórica 

e pelas grandes operações urbano-arquitetônicas de 

reconstrução, realizadas entre 1945 e 1964. À frente da 

tarefa de reerguer a segunda maior cidade portuária do 

país, em estado de terra arrasada após o fim da guerra, o 

arquiteto Auguste Perret encontrou no concreto armado, 

nas estruturas pré-fabricadas, no desenho urbano reticular 

e no sistema modular a metodologia unitária necessária 

para a reconstrução de um conjunto urbano e arquitetônico 

consistente, como revelado no portal da UNESCO World 

Heritage262. Segundo o órgão executivo das Nações 

Unidas de proteção ao patrimônio da humanidade, no qual 

Le Havre foi inscrita em 2005, o projeto de Perret reflete seu 

ideal para a cidade, “a criação de um conjunto homogêneo 

onde todos os detalhes são projetados no mesmo padrão, 

criando assim, uma espécie de Gesamtkunstwerk na escala 

urbana”263. É neste contexto, inserido à grelha ortogonal da 

malha urbana da cidade nova, amparada em três lados 

pela arquitetura racional de Perret e delimitada na face 

leste pela Rue de Paris - cuja axialidade aponta em direção 

à prefeitura, o Hôtel de Ville, logo à cabeceira oeste da 

Bacia do Comércio, que se encontra o Centro Cultural de 

Le Havre, sobre o sítio da antiga Place Gambetta. 

262 LE HAVRE, the City Rebuilt by August Perret. UNESCO/WHC, 
2021. On-line. Disponível em: <https://whc.unesco.org/en/list/1181/>. 
Acesso em: 31 mar 2021.
263 Ibid. Tradução nossa: Perret’s project reflects his ideal: to create a 
homogenous ensemble where all the details are designed to the same 
pattern, thus creating a kind Gesamtkunstwerk on the urban scale.
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Fonte: Portal Normandy Then and 
Now (on-line). Disponível em: 
<https://www.normandythenandnow.
com/a-photographic-record-of-the-
storm-of-iron-le-havre-1944/>.

Figura 232: Fotografias 
comparativas da cidade de 
Le Havre, antes e depois dos 
bombardeios da Segunda 
Guerra Mundial. Na primeira 
imagem (1), a Place Gambetta, 
sítio atual do Centro Cultural de 
Le Havre, projetado por Niemeyer. 
Na segunda (2), a Rue de Paris, 
importante via da cidade com as 
faces longitudinais configuradas 
por galerias que encaminhavam 
até a antiga prefeitura, o Hôtel de 
Ville. Na terceira (3), a fachada 
principal do Théâtre, voltada à 
Place Gambetta, e a estrutura das 
fachadas remanescentes após os 
bombardeios. (na página anterior)

Fonte: DR. Portal Le Havre, 
World Heritage Site (on-line). 
Disponível em: <http://unesco.
lehavre.fr/en/multimedia-
gallery?populate=&scald_authors_
tid=&type=All&page=3>.

Figura 233: Fotografia aérea 
do período de reconstrução, 
mostrando o entorno imediato 
ao sítio do projeto do Centro 
Cultural, a Bacia do Comércio e a 
frente marítima da cidade.

Fonte: Portal Le Havre (on-line). 
Disponível em: <https://www.
lehavre.fr/espace-presse/pour-ses-
60-ans-lhotel-de-ville-du-havre-
sous-un-nouveau-jour>.

Figura 234: Perspectiva da sede 
da prefeitura, projeto de August 
Perret, inaugurado em 1958. 

 Os registros historiográficos anteriores à Grande 

Guerra apontam a antiga praça como ponto da cena 

cultural da cidade. De desenho paisagístico vinculado à 

tradição francesa da beaux-arts, comumente encontrado 

nas praças urbanas europeias do século XIX, a Place 
Gambetta fora, outrora, ladeada por hotéis e galerias. Na 

face oeste, encontrava-se o teatro principal da cidade, 

ao centro do conjunto urbano, fazendo frente à praça e à 

Bassin du Commerce. No sentido norte-sul, transversal ao 

eixo da Bacia, as galerias da Rue de Paris encaminhavam 

aos jardins do Hôtel de Ville, em frente à sede da prefeitura. 

Praça e entorno imediato foram destruídos durantes os 

bombardeios de setembro de 1944, documentado em 

fotos de época.

 O novo plano urbano de Perret, organizado através 

de dois eixos, um leste-oste, e outro a quarenta e cinco 

graus, quase paralelo à costa marítima, destinou a área 

da antiga Gambetta,  adjacente à terceira aresta da 

implantação triangular, novamente ao espaço público. 

Contudo, a intenção do arquiteto francês de ali instalar, 

outra vez, o centro artístico e cultural viria a se concretizar 

somente na década seguinte, pelo projeto de Oscar 

Niemeyer. 

 Em 1972, Niemeyer, amparado pelos colegas do 

projeto da sede do Partido Comunista Francês e pelo 

amigo, escritor e ex-ministro da Cultura da França André 

Malraux, a quem o arquiteto refere-se como o grande 

responsável por seus trabalhos no país durante os anos 

em que permaneceu no exterior, é convidado a projetar 

o novo Centro Cultural de Le Havre.264 O projeto integra a 

política de descentralização e democratização da cultura 

na França, iniciada anos antes pelo governo de Charles De 

Gaulle265. O trabalho para o Havre insere-se a uma série 

de projetos institucionais e urbanísticos realizados pelo 

264 NIEMEYER, Oscar. As curvas do tempo - Memórias. 9ª. ed. Rio 
de Janeiro: Revan, 2011. p. 155.
265 Niemeyer revela na autobiografia que foi durante o governo de 
Charles De Gaulle que recebeu a autorização para atuar na França 
como se fosse profissional francês. In: NIEMEYER, Oscar. Minha 
arquitetura. 4ª.ed. Rio de Janeiro: Revan, 2012. p. 112.

arquiteto brasileiro na França, como a Sede do Partido 

Comunista Francês, de 1965, o Conjunto Urbanístico em 

Grasse, de 1967 e a Bolsa de Trabalho de Bobigny, de 

1972.

 Ao apresentar o projeto na Módulo, Niemeyer faz 

referência à história multissecular da cidade litorânea e ao 

papel fundamental de Perret, “grande arquiteto e urbanista 

francês”, em sua rápida reconstrução no pós-guerra.266  

Por outro lado, justifica que a cidade reerguida, “sóbria, de 

largas avenidas, simples, repetitiva e pré-fabricada como 

aqueles tempos exigiam”, carecia de “cantos de animação 

e cultura que a vida moderna reclama, o que a tornava triste 

e monótona, como que adormecida pelo clima sombrio de 

chuvas e ventos que a envolve”267. Segundo o arquiteto 

brasileiro, a preocupação inicial ao lançamento do partido 

estava sobre a correta integração da nova arquitetura. 

Criada a partir da exploração das modernas alternativas 

que o concreto armado fornecia, sem concorrer com o 

conjunto estabelecido antes, deveria ser “tão simples e 

abstrata” que pudesse provocar um contraste arquitetural, 

marcando um novo tempo na história da cidade.268 

 Com o coração do conjunto rebaixado a mais 

de três metros em relação ao nível do passeio, como 

alternativa às intempéries da Normandia,  Niemeyer 

relembra em autobiografia que a criação inédita na  

Europa foi  considerada por Bruno Zevi, no Congresso do 

Cairo, como “entre as 10 melhores obras da arquitetura 

contemporânea”269. Do lote quadrilátero, de aproximados 

cento e vinte metros de lado, paralelo ao eixo norte-sul, 

dois monolitos brancos crescem sobre a diagonal do 

quadrado desde a praça rebaixada, abrigando o programa 

multicultural. A distribuição do conjunto dá-se em peças 

autônomas, conectadas por galerias parcialmente 

enterradas sobre os balcões superiores. Arranjo formal 

266 NIEMEYER, Oscar. Centro Cultural - Le Havre, França. Módulo, 
Rio de Janeiro, ed. 74, p. 44, 1983.
267 Ibid.
268 Ibid.
269 NIEMEYER, Oscar. As curvas do tempo - Memórias. 9ª. ed. Rio 
de Janeiro: Revan, 2011. p. 269.



180 181NIEMEYER - PERETTI: relações entre arquitetura e arte NIEMEYER-PERETTI - Centro Cultural Le Havre

À noroeste, no extremo oposto da diagonal, contrapõe-

se um volume mais baixo, horizontalizado. Erguido pela 

revolução circular de uma hiperboloide, conta com estreitas 

aberturas poligonais em sequência junto ao topo. O corpo 

menor é casa para pequeno auditório, sala polivalente, 

salas de reunião e escritórios, distribuídos radialmente 

em planta. Para Roberto Segre, em seu artigo sobre a 

liberdade plástica adotada por Niemeyer no conjunto da 

obra, a forma escultórica dos dois volumes assimétricos 

em concreto do Centro do Havre registra “a superação 

das geometrias elementares e a inspiração nas formas 

complexas da natureza” pelo arquiteto.272 

 O restante do programa, cafés, lojas, restaurantes, 

acessos, bilheterias e salões de exposição, é locado 

ao nível da praça, sob a projeção dos balcões 

superiores. No subsolo, sob a plataforma, encontram-

se os estacionamentos. Em vista aérea, o desenho dos 

parapeitos e marquises balançadas sobre o nível inferior, 

que amarram e interseccionam os dois volumes brancos 

ao nível do passeio, e configuram as galerias que se abrem 

à praça rebaixada, conforma a figura de um pássaro. 

Cabeça e bico apontam em direção à costa litorânea, na 

esquina sudoeste. Enquanto cauda, em formato de funil, 

272 SEGRE, Roberto. Oscar Niemeyer. Tipologias e liberdade 
plástica. Arquitextos, São Paulo, ano 13, n. 151.01, Vitruvius, 
dez. 2012. Disponível em: <https://vitruvius.com.br/revistas/read/
arquitextos/13.151/4604>. Acesso em: 31 mar 2021.

Figura 235: Roger Henrard (?). DR. 
Portal Le Havre, World Heritage Site 
(on-line). Disponível em: <http://
unesco.lehavre.fr/en/multimedia-
gallery?populate=&scald_authors_
tid=&type=All&page=3>.
Figura 236: Portal Famous 
Architects (on-line). Disponível em: 
<https://www.famous-architects.org/
oscar-niemeyer/>.

Figura 235 e 236: A Place General 
De Gaulle, ainda desocupada na 
cidade reconstruída por Perret, e 
Niemeyer no sítio do projeto. Na 
fotografia aérea, nota-se o plano 
urbano geometrizado e de traçado 
regular, desenhado por Perret, e 
a constituição de três das quatro 
faces do entorno ao sítio do Centro 
Cultural por edificações lineares 
de fachadas reticuladas. O plano 
do arquiteto francês previa que o 
quarteirão da antiga Gambetta, 
rebatizado Praça General De 
Gaulle, voltasse a ser de interesse 
cultural, no entanto, foi Niemeyer 
o responsável pelo projeto, quase 
uma década à frente do fim do 
período de reconstrução da cidade.

N

Figura 237 e 238: Redesenho 
esquemático da implantação do 
projeto construído, baseado em 
fotografias aéreas e no material 
do projeto publicado na revista 
Módulo, edição 74, de 1983, e a 
página dos desenhos publicados. 
A implantação do conjunto exibe 
claramente a figura do grande 
pássaro, conformada pelo desenho 
dos balcões balançados sobre 
a praça rebaixada. A rampa 
helicoidal do projeto original exibe 
a continuidade e a fluidez da linha 
do balcão, que se transforma no 
peitoril interno do elemento. 
Figura 237: Autor, 2021.
Figura 238: Módulo, n. 74, p. 50, 
1983. Biblioteca Nacional Digital.

Figura 239: Figura com imagens 
de satélite do conjunto urbano 
da cidade, em aproximação ao 
Centro Cultural. As imagens 
aéreas mostram a malha urbana 
ortogonal e os dois grandes 
eixos, projetados por Perret, que 
organizam o sistema viário e a 
distribuição dos quarteirões da 
cidade. O Centro Cultural, de 
Niemeyer, destaca-se no conjunto 
urbano, no qual a ocupação dos 
quarteirões dá-se, essencialmente, 
no perímetro das quadras, 
enquanto que a disposição 
geométrica do projeto do brasileiro 
concentra os volumes sobre os 
polos da diagonal, liberando o 
centro e o perímetro do lote.
Fonte: Google Earth, 2007.

utilizado por Niemeyer em diversos projetos, como explica 

Edson Mahfuz em O clássico, o poético e o erótico270. 

Segundo Mahfuz, partidos adotados pelo arquiteto 

baseados na composição elementar, apresentam, em 

uma de suas possibilidades de configuração, programa 

decomposto em partes inter-relacionados entre si:

volumes constituintes, decorrentes da 
decomposição do programa em elementos 
formalmente distintos correspondentes a cada 
função diferente, relacionando-se entre si por 
interpenetração ou proximidade, caracterizando o 
objeto resultante como um artefato único composto 
de partes menores do que o todo. Esta variante 
aparece em projetos com programas de porte 
médio, e que sugerem uma conexão direta entre as 
partes como, por exemplo, o Cassino da Pampulha, 
a Biblioteca Pública de Belo Horizonte, o edifício 
Mondadori, o Ministério das Relações Exteriores 
da Argélia e o primeiro projeto para a CESP, SP, o 
qual, de forma brilhante retoma, em escala maior, 
temas já empregados no conjunto da Pampulha 
tais como: interpenetração de volumes, contraste 
entre elementos verticais e horizontais, e o uso de 
uma marquise de forma livre como elemento de 
ligação entre as partes do edifício.271 

 À sudeste, está posicionado o volume mais alto, 

verticalizado. Compacto, opaco, denso e sem fenestrações. 

Gerado por seções hiperboloides-parabólicas, de planta 

circular, domina a composição. Le Volcan, ou o vulcão, 

como batizado, recebe o maior palco para espetáculos. 

270 MAHFUZ, Edson. Lo clásico, lo poético, lo erótico. Arquitextos, 
São Paulo, ano 11, n. 125.03, Vitruvius, out. 2010. Disponível em: 
<https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/11.125/3447>. 
Acesso em: 26 abr. 2021.
271 MAHFUZ, loc. cit.
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em oposição, na esquina nordeste, afina desde o interior 

do miolo em sentido ao centro da cidade. 

 Enquanto projeto a nível urbano, o traçado viário 

perimetral e o entorno imediato do conjunto são relevantes 

para a compreensão da composição. As fachadas 

reticuladas da arquitetura de Perret, que realizam o 

fechamento de três dos quatros lados da quadra, atuam 

como pano de fundo regular para a composição abstrata 

inventiva de Niemeyer. A Rue de Paris, tangente ao Centro 

Cultural na face leste, marca um eixo desde o porto até 

a Place de l’Hôtel de Ville. A perspectiva da rua tem o 

edifício da nova prefeitura, marco arquitetônico do período 

de reconstrução projetado por Auguste Perret, como ponto 

focal. É justamente para a Rua de Paris que aponta a rampa 

afunilada do Centro Cultural em um dos acessos à praça 

rebaixada sobre a diagonal do vazio do conjunto. 

 Importa notar que o projeto de Niemeyer promove 

a extensão dos passeios e calçadas circundantes ao sítio 

de inserção, ao ampliar o plano do pedestre até o limite 

dos balcões balançados sobre a praça rebaixada. Com 

o programa principal disposto nos dois grandes volumes, 

e a infraestrutura enterrada sob a plataforma, a ocupação 

construída sobre o sítio fica concentrada nos polos da 

diagonal, liberando o centro e o entorno das edificações 

para o espaço público. Contraponto visível ao esquema 

urbano de Perret no entorno imediato, onde as massas 

edificadas dominam perimetralmente os quarteirões, a 

Figura 240: O Centro Cultural 
em sua configuração original. O 
volume do auditório, em destaque, 
interseccionado pela figura do 
grande pássaro. A fotografia, em 
vista quase aérea do conjunto, 
mostra a implantação do projeto 
de Niemeyer ao plano urbano 
projetado por Perret, respeitando 
o gabarito das edificações do 
entorno. A praça rebaixada, 
delimitada pela figura do grande 
pássaro, pelos balcões superiores, 
possibilitou com que o volume 
do auditório crescesse em altura, 
sem ultrapassar o gabarito das 
edificações circundantes. A 
escultura de Peretti, nesta imagem, 
aparece em sua posição inicial de 
integração, voltada ao volume do 
Le Volcan, em frente à rampa.
Fonte: DR. Portal Le Havre, 
World Heritage Site (on-line). 
Disponível em: <http://unesco.
lehavre.fr/en/multimedia-
gallery?populate=&scald_authors_
tid=&type=All&page=1>.

Figura 241: A escultura Pássaros 
(1982), de Peretti, vista desde 
o interior da praça rebaixada, 
em sua situação original de 
integração. O balanço dos balcões 
asseguram uma área protegida e 
sombreada ao programa disposto 
nas galerias envidraçadas, semi-
enterradas. A escultura de Peretti 
aparece na fotografia em sua 
situação original de integração, 
ao nível do passeio junto à rampa 
helicoidal, voltada ao volume do 
auditório.
Foto: Jean-Marc Silvestre. 
Disponível em: <https://mapio.net/
pic/p-3952451/>.

praça do Havre acontece, justamente, na ausência da 

matéria construída. Não como espaço central de uma 

implantação cartesiana, como a da vizinhança, mas como 

lugar fundamental ao movimento dos observadores por 

entre as peças artístico-arquitetônicas, no interesse da 

composição.

 O voo do pássaro, a promenade 
architecturale

 Como citado por Carlos Alberto Maciel, o conceito 

de passeio arquitetural, introduzido na modernidade 

por Le Corbusier no projeto síntese dos cinco pontos, a 

Villa Savoye (1929), utilizado como estratégia conceitual, 

ordenadora da composição e meio de compreensão e 

apreensão da obra através do deslocamento pelo espaço, 

propôs uma nova relação de experiência entre a arquitetura 

e o observador.273 A promenade instaura uma nova 

articulação espacial na arquitetura moderna, libertando-

se das diretrizes rigorosas de composição estabelecidas 

pela beaux-arts, como notado por Recena e Castro 

Oliveira.274 O passeio arquitetural nas obras de Niemeyer 

é artifício recorrente, onde elementos excepcionais dentro 

das composições surgem reforçando um percurso de 

deslocamento sugerido.

 O acesso direto à praça rebaixada dá-se, 

prioritariamente, por dois meios. Um pelo acondicionamento 

do passeio em leve declive à cota mais baixa, pela cauda 

da grande figura; outro, na face oeste, na linha média do 

273 MACIEL, Carlos Alberto. Villa Savoye: arquitetura e manifesto. 
Arquitextos, São Paulo, ano 02, n. 024.07, Vitruvius, maio 
2002. Disponível em: <https://vitruvius.com.br/revistas/read/
arquitextos/02.024/785>. Acesso em: 28 abr. 2021.
274 RECENA, Maria Paula Piazza; CASTRO OLIVEIRA, Rogério de. 
Sistema de movimentos e composição arquitetônica: do espaço de 
posições para o espaço de relações. In: ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO 
NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA 
E URBANISMO, III., 2014, São Paulo. Anais [...]. São Paulo: [s. n.], 
2014. Tema: Crítica, Documentação e Reflexão. Disponível em: <http://
anparq.org.br/dvd-enanparq-3/htm/Artigos/SC/ORAL/SC-CDR-061_
RECENA_OLIVEIRA.pdf>. Acesso em: 09 ago. 2021.
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e de circulação pré-determinados279, um percurso inicial 

específico parece evidenciado por entre algumas peças do 

conjunto. O posicionamento de determinados elementos, 

além de cumprirem suas características funcionais 

evidentes, como transpor o observador entre os níveis do 

complexo através de compononentes inclinados, operam, 

ao conceito empregado por Recena e Castro Oliveira 

como “objetos coreográficos”, organizando e orientando 

um determinado “sistema de movimento” pelo conjunto.280 

A integração da escultura da artista plástica e a disposição 

destes elementos arquitetônicos sugerem um caminho 

prévio de acesso ao vazio do nível inferior, sutil, mas pré-

definido pelo projeto. 

 Ao tomar-se o caminho pelo bico do pássaro, 

adentrando a cidade desde o mar, como da chegada 

à cidade portuária, balcão - deslocado em relação à 

continuidade perimetral do desenho da grande figura -, 

mezanino em forma de gota e as aves concebidas por 

Peretti sinalizam e conformam o início de um percurso de 

279 SEGRE, Roberto. Oscar Niemeyer. Tipologias e liberdade 
plástica. Arquitextos, São Paulo, ano 13, n. 151.01, Vitruvius, 
dez. 2012. Disponível em: <https://vitruvius.com.br/revistas/read/
arquitextos/13.151/4604>. Acesso em: 26 abr. 2021.
280 RECENA, Maria Paula Piazza; CASTRO OLIVEIRA, Rogério de. 
Sistema de movimentos e composição arquitetônica: do espaço de 
posições para o espaço de relações. In: ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO 
NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA 
E URBANISMO, III., 2014, São Paulo. Anais [...]. São Paulo: [s. n.], 
2014. Tema: Crítica, Documentação e Reflexão. Disponível em: <http://
anparq.org.br/dvd-enanparq-3/htm/Artigos/SC/ORAL/SC-CDR-061_
RECENA_OLIVEIRA.pdf>. Acesso em: 09 dez. 2021.

Figura 245: Centro Cultural de 
Le Havre, Maison de la Culture, 
atual Espace Oscar Niemeyer, Le 
Havre, França, 1983. A fotografia 
de Michel Moch exibe o conjunto 
do Centro Cultural, projetado por 
Niemeyer, em suas condições 
originais. A escultura de Peretti, 
Pássaros, aparece posicionada 
junto ao acesso à rampa helicoidal, 
volatada ao auditório. A base da 
escultura, em formato de placa, 
compreendia o mesmo grão da 
pavimentação original. A imagem 
mostra, ainda, a extensão dos 
passeios até o limite dos balcões 
e a possibilidade que o arquiteto 
afirmava no partido: a integração 
visual entre os níveis.
Foto: Michel Moch, 1983. 
Portal Arquitectura Viva (on-
line). Disponível em: <https://
arquitecturaviva.com/works/casa-
de-la-cultura-le-havre->.

Foto: Expectmohr, 2010. Disponível 
em: <https://www.flickr.com/
photos/julien-mohr/4924447696/in/
photostream/>.

Figura 246: A fonte escultória 
Mão, feita a partir de molde do 
palmo de Niemeyer, sobre a 
fachada do Le Volcan.

conjunto, por meio de rampa helicoidal. Elemento comum 

ao imaginário e ao repertório formal de Niemeyer, a rampa 

sinuosa já era encontrada em diversos projetos à altura da 

década de 1970, como nos edifícios do Ibirapuera (1951), 

no Palácio do Planalto (1958) e, na versão escadaria, no 

Palácio do Itamaraty (1962), entre outros. A escultura de 

Peretti, Pássaros, datada de 1982, ano de inauguração do 

conjunto, em resina poliéster e pintura branca, aparece 

originalmente instalada junto a este segundo acesso.275 

Um terceiro percurso é possível desde a esquina sudeste. 

Contudo, o acesso dá-se através da área edificada 

semienterrada, passando-se por baixo dos balcões 

superiores, tangente ao volume do auditório. 

 Segundo Segre, a praça afundada em relação ao 

nível do passeio apresenta-se como uma variação das 

esplanadas e plataformas adotadas por Niemeyer em tantos 

projetos.276 Espaço de livre circulação onde a articulação 

entre os elementos compositivos é facilmente reconhecida 

pelos observadores, “ao mesmo tempo, a plataforma é 

imaginada como o espaço público democrático, de convívio 

social, de encontro da comunidade”277. Como referido por 

Niemeyer na apresentação do projeto, “o Centro Cultural 

do Havre supriu essa lacuna. É o ponto de encontro de 

seus habitantes. O lugar dos grandes espetáculos”278.

 A geometria do plano arquitetônico revela 

determinadas amarrações que orientam e organizam as 

grandes peças que compõem o Centro Cultural, a praça 

e a integração da obra de Peretti. Se, conforme Segre, 

a plataforma é o espaço sem um sistema de movimento 

275 Como registrado na fotografia de Michel Moch disponível na 
página do projeto no portal da Fundação Oscar Niemeyer. CENTRO 
Cultural de Le Havre. Fundação Oscar Niemeyer, Rio de Janeiro, 2021. 
On-line. Disponível em: <http://www.niemeyer.org.br/obra/pro157>. 
Acesso em: 24 maio 2021.
276 SEGRE, Roberto. Oscar Niemeyer. Tipologias e liberdade 
plástica. Arquitextos, São Paulo, ano 13, n. 151.01, Vitruvius, 
dez. 2012. Disponível em: <https://vitruvius.com.br/revistas/read/
arquitextos/13.151/4604>. Acesso em: 26 abr. 2021.
277 SEGRE, loc. cit. 
278 NIEMEYER, Oscar. Centro Cultural - Le Havre, França. Módulo, 
Rio de Janeiro, ed. 74, p. 44, 1983.

Figura 243: A rampa afunilada, 
que configura a cauda do grande 
pássaro, vista desde a esquina 
nordeste, e o Le Volcan, ao fundo.
Foto: DU Xin, 2011. Disponível em: 
<https://www.flickr.com/photos/
cindol/5854743338/>.

Foto: Radu Bucata, 2011. Disponível 
em: <https://www.flickr.com/photos/
radu_bucuta/6851240985/in/
photostream/>.

Figura 244: Situação original do 
projeto, com arrimos, rampas 
e escadaria, para acesso ao 
auditório pela esquina sudeste.

Figura 242: O terceiro acesso à 
praça rebaixada, passando-se por 
baixo da marquise, junto ao corpo 
do auditório. 
Foto: LBP Photo, 2011. Disponível 
em: <https://www.flickr.com/photos/
laurenceetnicolas/6022625817/>.
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acesso à praça, através da rampa helicoidal. Um passeio 
arquitetural por entre os elementos, que se inicia com a 

visão ampliada, na diagonal, panorâmica junto ao nível do 

passeio, avistando-se os dois volumes e o largo rebaixado. 

Tem-se o que Niemeyer salienta no projeto: a integração 

visual entre os níveis e a apreensão do conjunto.281 

 Prosseguindo-se em decida pela rampa, em giro 

de sentido horário, o foco de visão é rotacionado em 

direção ao vazio, núcleo da composição. Para então, com 

o campo de visão estreitado e escurecido pela sombra dos 

balcões em balanço, e da própria curva helicoidal, chegar-

se ao coração do conjunto, aberto e iluminado. A mão 

escultórica agigantada de Niemeyer, gerada a partir de 

molde do palmo do arquiteto, que se desprende do volume 

do vulcão como fonte suspensa sobre o espelho d’água, 

é ponto de reflexão: “Um dia, assim como esta água, a 

terra, as praias e as montanhas, a todos pertencerão”282. 

281 NIEMEYER, Oscar. Centro Cultural - Le Havre, França. Módulo, 
Rio de Janeiro, ed. 74, p. 44, 1983.
282 Dizer fixado sobre a superfície externa do corpo do auditório ao 
lado da fonte Mão. Tradução nossa: Un jour, comme cette eau, la terre, 
les plages et les montagnes, à tous appartiendront.

Pássaros

N

Em amarelo, um terceiro 
acesso ao largo rebaixado 
é possível desde a esquina 
sudeste, contudo, passando-
se sob a marquise, adjacente 
ao auditório.

Em verde, o esquema 
geométrico da implantação 
geral sobre as diagonais do 
lote quadrilátero.

LEGENDA

Em vermelho, sinalizado o 
percurso direto à praça que 
parece sugerido entre a 
articulação dos elementos 
arquitetônicos e artísticos. 

Reafirmado o compromisso do espaço público, do 

fórum, do largo, da esplanada. A força da diagonal do 

vazio, estabelecida em sentido espelhado à posição dos 

corpos volumétricos - entre cabeça, bico, corpo e cauda - 

encaminha naturalmente à saída pelo aclive, em direção à 

Rua de Paris e ao centro da cidade.

 Assim como Recena e Castro Oliveira observaram 

que a rampa desenhada por Le Corbusier para a Maison 

La Roche (1923-1935), em Paris, participa ativamente na 

composição e na articulação espacial do projeto como 

importante “objeto coreográfico” no trajeto do passeio 

arquitetural pela galeria da residência, o projeto de Niemeyer 

parece, igualmente, atribuir aspectos próprios e intrínsecos 

aos elementos artisco-arquitetônicos que compõe o Centro 

Cultural, que vão além de suas características plásticas 

como partes integrantes do conjunto escultórico de Le 

Havre. Os aspectos observados são significativos e 

fundamentais na manutenção das diferentes inter-relações 

Figura 248: A escultura Pássaros 
e a rampa helicoidal vistos desde 
o interior da praça rebaixada, 
1983. As fotografias de Michel 
Moch aparecem publicadas na 
Módulo, edição 44, de 1983, 
juntamente com o projeto para o 
Centro Cultural Le Havre. Todavia, 
nenhuma imagem ou referência 
é feita em relação à escultura de 
Peretti. Na imagem, a escultura 
surge em sua posição inicial, junto 
aos blacões que conformam o 
bico do grande pássaro e a rampa 
helicoidal, elemento excepcional de 
acesso à praça rebaixada.
Foto: Michel Moch, 1983. Disponível 
em: <http://verbo.com.br/site/
galeria-de-fotos-marianne-peretti/
escultura-na-praca-do-havre-
franca-foto-michel-moch/>.

Figura 247: Redesenho 
esquemático da implantação 
do projeto construído, baseado 
em desenhos e fotografias 
de satélite, sinalizando o 
esquema de implantação geral 
sobre as duas diagonais do 
lote quadrilátero e o passeio 
arquitetural discutido. A escultura 
de Peretti, Pássaros, de 1982, 
aparece originalmente instalada 
em frente à rampa helicoidal, 
junto ao mezanino em formato 
de gota e o bico dos balcões. 
Voltada em direção ao volume 
do auditório, a base da escultura 
pertencia ao mesmo grão da 
pavimentação original do conjunto. 
A força diagonal da geometria do 
projeto parece sugerir um passeio 
arquitetural, que se inicia junto à 
esquina sudoeste e aos elementos 
ao nível do passeio, descendo 
à praça rebaixada pela rampa 
helicoidal - elemento arquitetônico 
excepcional na composição-, e 
saindo do conjunto, em direção à 
cidade, pela rampa afunilada que 
configura a cauda da figura do 
grande pássaro.
Fonte: Autor, 2021.
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Figura 249: Portal Expedia (on-
line). Disponível em: <https://www.
expedia.com.br/Teatro-Nacional-
Claudio-Santoro-Brasilia.d6207375.
Guia-de-Viagem?gallery=open&pw
aLob=wizard-package-pwa>.
Figura 250: Waldemir Barreto / 
Agência Senado, 2021. Disponível 
em: <https://www.flickr.com/photos/
agenciasenado/51330722654/in/
album-72157719590731157/>.
Figura 251: Portal Agência Brasília 
/ Arquivo (on-line). Disponível em: 
<https://www.agenciabrasilia.df.gov.
br/2020/06/22/museus-da-cidade-
estao-se-adaptando-para-receber-
visitantes/>.

Figuras 249, 250 e 251: Esculturas 
com a figura de pássaros 
realizadas por Marianne Peretti 
para projetos de Oscar Niemeyer 
em Brasília. De cima para baixo, O 
Pássaro (1981), no Teatro Nacional; 
Pássaro (1983), nas dependências 
da Câmara dos Deputados 
(recentemente relocado: imagens 
mais antigas mostram a escultura 
monumental no Salão Verde, como 
comentado); e, a escultura em 
frente ao grande vitral no Panteão 
da Pátria e da Liberdade Tancredo 
Neves (1987).

espaciais no projeto, no qual asseguram e reforçam o 

“sistema de movimento” discutido que se mostra sugerido 

pelo risco original.283

 Pássaros, a escultura de Peretti
 

 A figura do pássaro pertence à fantasia artística de 

Marianne Peretti. Uma de suas primeiras aparições deu-

se na forma de vitral, como revelado por David, no painel 

criado para o Centro de Formação de Aprendizes de 

Equipamento Elétrico de Delépine, em Paris, em 1972, dez 

anos antes do par de aves brancas pousar sobre o Centro 

Cultural de Le Havre.284 Ao longo de trinta anos de intensa 

colaboração com Niemeyer, o pássaro manifestou-se na 

arte de Peretti em diferentes configurações. Como vitral, 

desenhado em ferro laqueado e preenchido com múltiplos 

fragmentos de vidro branco e espelho bronze, como 

as aves do painel-vitral Alumbramento, para o Senado 

Federal, de 1978, atualmente em exposição no Salão 

Branco do Congresso Nacional. Sobreposto à parede-vitral 

como figura escultórica em vidro, ao centro da composição 

do vitral côncavo em azul e branco na Capela do Palácio 

283 O início do desenvolvimento da análise do projeto do Centro Cultural 
de Le Havre e da integração da escultura de Peretti ao conjunto foi 
iniciado nas disciplinas “Notações: representações e apresentações” 
e “Notações: práticas” ministradas pela Profª. Drª. Maria Paula Piazza 
Recena, no Programa de Pesquisa e Pós-gradução em Arquitetura 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PROPAR-UFRGS). 
Através do redesenho do esquema geométrico do projeto e a partir dos 
conceitos abordados pela autora na disciplina, artigos e em sua tese 
doutoral, foi analisada a integração da escultura em relação ao projeto 
arquitetônico e aos elementos que sinalizavam um possível “passeio 
arquitetural” por entre as peças artísticas e arquitetônicas do conjunto, 
reforçando a contribuição do posicionamento inicial de Pássaros para 
a composição do conjunto e para as relações espaciais no projeto. 
Para ver mais sobre os conceitos que embasaram parte desta análise: 
RECENA, Maria Paula Piazza. Notações arquitetônicas: diagramas, 
coreografias, composições. Orientador: Rogério de Castro Oliveira. 
2013, 201 f. Tese (Doutorado) - Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, Porto Alegre, 2013.
284 DAVID, Véronique. E o Vidro Se Fez Poesia: como a placa Boussois 
leva Marianne Peretti ao vitral. In: BRAGA, Tactiana (coord.). Marianne 
Peretti: a ousadia da invenção. Recife: B52 Desenvolvimento Cultural; 
São Paulo: Edições Sesc São Paulo, 2015, p.117.

do Jaburu, de 1979. Como obra escultórica única, sobre 

base ou pedestal, como a ave de quase uma tonelada 

em bronze polido no foyer do Teatro Nacional, de 1981; 

o Pássaro, laqueado branco, contra o painel Ventania 

(1971), de Athos Bulcão, no Salão Verde da Câmara dos 

Deputados, de 1983; a ave com as asas abertas em frente 

ao vitral da fachada, igualmente de autoria da artista, no 

Panteão da Pátria e da Liberdade, de 1987; ou, ainda, em 

sua forma mais abstrata, em bronze, como em Amazônia, 

no salão do Parlamento do Memorial da América Latina, de 

1991.

 Se,  pela articulação entre as partes, o 

posicionamento original de Pássaros parece auxiliar no 

reforço do passeio arquitetural em direção ao centro da 

praça rebaixada, marcando um ponto de interesse em frente 

à rampa helicoidal, por outro, estabelece um contraponto 

na composição, entre figuratividade e abstração. 

 Como explica Cabral, embora tenha-se tentado 

estabelecer um discurso homogêneo na modernidade, 

colocando a arte abstrata como aquela mais adequada 

frente à nova arquitetura que se consolidava, na prática, 

esculturas, murais e painéis figurativos e figurativos-

abstratos serviram a obras de importantes arquitetos 

precursores do movimento.285 E não diferente, os exemplos 

concretos de Niemeyer atestam o mútuo entrosamento 

entre a arquitetura moderna abstrata e a arte figurativa. 

Muito antes da integração das figuras estilizadas de Peretti 

no projeto do Havre, esculturas e painéis figurativos foram 

vistos na Pampulha, com os murais de Portinari na Igreja 

de São Francisco; o nu, Carmela, de Zamoyski, e Figura 
Alada, de Pedrosa, no Cassino. Em Brasília, apareceram 

integrados à arquitetura e ao espaço urbano, como em 

As Banhistas, A Justiça, Os Anjos e Os Evangelistas, 

de Ceschiatti; o gigante Rito dos Ritmos, de Martins; Os 
Candangos, de Giorgi; os motivos, Pomba e Estrela, de 

285 CABRAL, Cláudia Piantá Costa. Arquitetura moderna e escultura 
figurativa: a representação naturalista no espaço moderno. Arquitextos, 
São Paulo, ano 10, n. 117.00, Vitruvius, fev. 2010. Disponível em: 
<https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/10.117/3376>. 
Acesso em: 30 abr. 2021.
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Bulcão; os afrescos religiosos perdidos, de Volpi; ou, 

mesmo, o próprio bando imaginoso de pássaros da artista 

franco-brasileira realizados entre as décadas de 1970 e 

1980. 

Segundo Cabral, em sua análise da persistente 

integração de esculturas figurativas a projetos modernos e 

a busca pela síntese entre as artes no período: 

A síntese, se existe, é de outra natureza; é um 
exercício compositivo de integração que não 
necessariamente pressupõe um universo anterior, 
estável, de elementos homogêneos, e mesmo de 
recursos estratégicos familiares entre si. Não pode 
ser compreendida apenas nos termos de uma 
unidade iconográfica ou estilística. Ao contrário, 
como demonstram as cariátides de Lubetkin, ela 
eventualmente se deleita na produção do contraste, 
na oposição declarada.286

 O que parece se confirmar na obra consolidada é 

que a escolha de Niemeyer por figuratividade ou abstração, 

por escultura, pintura, painel ou mural, não se baseava 

em diretrizes apriorísticas.287 Mas antes, em relações 

possivelmente alcançáveis entre a arquitetura e as artes 

plásticas através da intenção de integração.

Quando um arquiteto projeta um edifício e olha 
seus desenhos na prancheta, vê a planta projetada 
como obra já construída. Em transe, se o projeto 
o apaixona, nele penetra curioso, a examinar 
formas e espaços livres, a considerar os locais 
onde pensou em um painel mural, uma escultura 
ou simplesmente um desenho em preto e branco. 
E nesse passeio imaginário desce a detalhes. A 
considerar se a pintura mural deve ter cores 
vivas e dominar o conjunto, ou ser neutra, 
ampliando-o visualmente; se a escultura deve 
ser leve e abstrata ou representar apenas uma 
bela figura de mulher; se o desenho deve ser 
linear, solto, figurativo. E mais, se as paredes 
externas são de concreto aparente a contrastar 

286 CABRAL, Cláudia Piantá Costa. Arquitetura moderna e escultura 
figurativa: a representação naturalista no espaço moderno. Arquitextos, 
São Paulo, ano 10, n. 117.00, Vitruvius, fev. 2010. Disponível em: 
<https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/10.117/3376>. 
Acesso em: 30 abr. 2021.
287 Id. Arte e arquitetura moderna em três projetos de Oscar Niemeyer. 
In: José Carlos Huapaya Espinoza. (Org.). Revisões e ampliações 
da arquitetura e do urbanismo modernos no Brasil. 1ed.Salvador: 
EDUFBA, 2020, v. 2, p. 85-110.

- imagina - com severos muros de pedra ou a 
singela brancura das alvenarias (grifo nosso).288 

 Para o Centro Cultural de Le Havre, Peretti não 

concebe um pássaro solitário, como os escultóricos de 

Brasília, mas dois. Duas aves brancas, quase abstratas, 

duplicadas, plurais, Pássaros, ou Les Oiseaux, em francês. 

Esculturas em resina poliéster e pintura branca, sobre 

colunas individuais de concreto de seção quadrada, unidas 

pela mesma base em formato de placa. A escultura dupla, 

porosa e leve de Peretti, contrapõe-se às duas massas 

sólidas, densas e compactas da arquitetura de Niemeyer. 

Confronta volumes de geometria complexa como figuras 

inteligíveis de perfil recortado, quase bidimensionais. 

É mais bem apreciada em vista lateral, como desde a 

esquina sudoeste, sobre a diagonal do início do passeio 

arquitetural. Eleva-se do chão através de pedestais, 

liberando o solo para as formas arquitetônicas.

 Mas os Pássaros são, também, consonância. 

Dialogam com as formas desenvoltas e contínuas da 

arquitetura de Niemeyer, integrando-se na materialidade ao 

branco dominante do conjunto sobre o fundo cinzento de 

concreto. Têm o centro perfurado, vazio. São escultóricos, 

288 NIEMEYER, Oscar. As curvas do tempo - Memórias. 9ª. ed. Rio 
de Janeiro: Revan, 2011. p. 219-220.

Figura 252: Pássaros (1982) e o 
volume do auditório, o Le Volcan. 
A escultura, após o restauro, 
reinstalada na face sul do conjunto 
projetado por Niemeyer. As formas 
fluídas e arredondas das aves 
dialogam francamente com os 
volumes de geometria complexa 
do projeto do arquiteto carioca. 
Pássaros marca um importante 
contraponto no projeto, entre 
figuratividade de abstração.
Foto: Marie-Palmyre de Bray / 
Portal Fondation la Sauvegarde 
de l’Art Français (on-line). 
Disponível em: <https://www.
sauvegardeartfrancais.fr/projets/
passaros/>.
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integrados ao conjunto em concreto armado que, pelas 

marcas das formas, parece ter sido esculpido com cinzel. 

Formam par entre elementos artísticos com a fonte figurativa 

Mão. Estes, em um nível, aquela, em outro. Estes, são do 

ar, aquela, da água.

 A figura do pássaro branco permeia a história 

da arte ocidental, em especial, na forma da pomba. 

Tiago Oliveira Bruinelli exemplifica que a ave aparece 

referenciada desde a Grécia Antiga, presente inclusive 

na obra de Homero, comumente vinculada à imagem de 

Afrodite, ou de Vênus, por correspondência, na mitologia 

romana.289 Símbolo longínquo da feminilidade e do 

erotismo, teve sua iconografia reempregada quando, “na 

arte cristã, a pomba figura já nas catacumbas romanas 

nos primórdios do cristianismo. Segundo L. Charbonneau-

Lassay, representou o espírito divino de Jesus, a terceira 

pessoa da Santíssima Trindade: o Espírito Santo”290. Surge, 

então, como imagem da pureza e da vida eterna. Quando 

associada à alegoria de Noé, carrega a mensagem do 

fim do dilúvio, do término do castigo divino, da promessa 

de terra firme, da esperança.291 Torna-se metáfora da paz 

mundial. Na vanguarda moderna, é válido relembrar, por 

exemplo, a celebrada reprentação da pomba branca na 

obra do artista espanhol Pablo Picasso, La Colombe (1949), 
empregada como símbolo da paz no Congrès mondial des 
Partisans de la paix, realizado em 1949, em Paris.292

 As aves de Peretti levantam algumas possibilidades 

quanto à interpretação poética e simbólica da escultura 

no conjunto. Talvez, circunscrevam o símbolo iconográfico 

289 BRUINELLI, Tiago Oliveira. Simbologia animal: a pomba e o 
corvo nos bestiários medievais. Aedos: Revista do Corpo Discente do 
Programa de Pós-graduação em História da UFRGS, Porto Alegre, v. 2, 
n. 2, p. 234, 2009. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/aedos/article/
view/9843/5679>. Acesso em: 29 abr. 2021.
290 BRUINELLI, Tiago Oliveira. Simbologia animal: a pomba e o 
corvo nos bestiários medievais. Aedos: Revista do Corpo Discente do 
Programa de Pós-graduação em História da UFRGS, Porto Alegre, v. 2, 
n. 2, p. 234, 2009. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/aedos/article/
view/9843/5679>. Acesso em: 29 abr. 2021.
291 BRUINELLI, loc. cit. 
292 BOTTINELLI, Girogia. Pablo Picasso, Dove, 1949. TATE, [S. l.], fev. 
2004. On-line. Disponível em: <https://www.tate.org.uk/art/artworks/
picasso-dove-p11366>. Acesso em: 09 dez. 2021.

da paz frente ao vulcão, como sugerido pela fundação 

que recentemente restaurou a obra.293 Ou sejam aves 

migratórias de longa distância, como Lo-Pinto Serra 

acredita “desejarem voar para o ‘Nordeste’ amado” da 

artista.294 Dois pássaros pousados após o voo transatlântico, 

travessia comum a Niemeyer e Peretti, entre a terra natal 

do arquiteto e a terra natal da artista. Entre o Brasil, onde 

Peretti vive radicada e encontrou espaço definitivo para 

expandir sua imaginação artística, e a França, primeira 

escala de importantes trabalhos de Niemeyer durante os 

anos em que esteve fora do país.

 Por outro lado, uma aproximação da escultura 

Pássaros às simbologias mais antigas seria igualmente 

plausível. A representação metafórica da sensualidade, 

da feminilidade, da liberdade artística de Peretti, que 

se afirma em um conjunto dominado pela obra de dois 

arquitetos, Niemeyer e Perret. O pássaro e a efígie 

feminina aparecem intimamente interligados na obra de 

Peretti. Croquis, desenhos, estudos, projetos para vitrais 

e esculturas exibem a fusão entre as figuras, como os 

publicados na obra de Braga295. O risco solto da artista 

muitas vezes transforma braços em asas, conferindo a 

torsos femininos a curvatura imaginosa aerodinâmica 

necessária para voar, algo impraticável ao ser humano. 

Ao analisar o esboço de estudo e a pequena escultura O 
Sonho da Mulher, de Peretti, Jacob Klintowitz sinaliza que 

a figura quase abstrata do pássaro se revela do ventre da 

moça reclinada.296 Para o crítico, a obra parece figurar o 

293 LE HAVRE, Place Oscar Niemeyer, Passaros. Fondation la 
Sauvegarde de l’Art Français, 2020. On-line. Disponível em: <https://
www.sauvegardeartfrancais.fr/projets/passaros/>. Acesso em: 20 jul. 
2020.
294 SERRA, Yves Lo-Pinto. A domadora de luzes. In: BRAGA, Tactiana 
(coord.). Marianne Peretti: a ousadia da invenção. Recife: B52 
Desenvolvimento Cultural; São Paulo: Edições Sesc São Paulo, 2015. 
p. 329.
295 BRAGA, Tactiana (coord.). Marianne Peretti: a ousadia da 
invenção. Recife: B52 Desenvolvimento Cultural; São Paulo: Edições 
Sesc São Paulo, 2015.
296 KLINTOWITZ, Jacob. O Rastro do Pássaro: gênese do método 
Marianne Peretti In: BRAGA, Tactiana (coord.). Marianne Peretti: 
a ousadia da invenção. Recife: B52 Desenvolvimento Cultural; São 
Paulo: Edições Sesc São Paulo, 2015, p. 21.Fonte: BRAGA, 2015, p. 304-305.

Figuras 255, 256 e 257: Desenhos, 
de Marianne Peretti, da figura 
híbrida da mulher-pássaro.

Figura 253: Escultura em 
terracota de Afrodite sentada 
sobre a pedra, século III a. C. 
A pequena escultura do período 
grego helenístico mostra a figura de 
Afrodite com uma pomba pousada 
sobre o joelho esquerdo. A 
representação da deusa grega está 
comumente associada à figura do 
pássaro branco. A obra pertence 
ao acervo do The Metropolitan 
Museum of Art, de Nova York.
Fonte: Acervo do The Met Museum 
(on-line). Disponível em: <https://
www.metmuseum.org/art/collection/
search/248711>.

Figura 254: O Batismo de Cristo, 
de Andrea del Verrocchio e 
Leonardo da Vinci, c. 1470-1475. 
A cena do Batismo de Cristo, 
pintada por del Verrocchio, com 
a ajuda do jovem da Vinci, exibe 
a figura da pomba descendo 
dos Céus pelas mãos de Deus, 
simbolizando a presença do 
Espírito Santo. O painel pertence ao 
acervo da Le Gallerie Degli Uffizi, 
em Florença, Itália.
Fonte: Acervo da Le Gallerie Degli 
Uffizi (on-line). Disponível em: 
<https://www.uffizi.it/en/artworks/
verrocchio-leonardo-baptism-of-
christ>.
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sonho da mulher por liberdade, pelo voo livre, ou o desejo 

“simples de transcendência, como se a alma da artista 

saísse da terra para o espaço aéreo”, declarados na forma 

híbrida da mulher-pássaro.297 Segundo o escritor, o tema 

do pássaro marca, igualmente, a interpretação da natureza 

comum a seu trabalho, “principalmente pela visão cósmica 

e sideral do céu, pela vegetação, pelo pássaro e pelo voo 

do pássaro”298.

 Ademais, é importante relembrar que Peretti foi 

a única artista mulher a colaborar continuamente com 

Niemeyer em Brasília.299 Como afirma Luciana Santos, é 

preciso recuperar e dar mais visibilidade à obra de Peretti 

que registra a participação da mulher na construção da 

Capital moderna, que “constitui-se como um foco de 

resistência, um ponto de partida para a redescoberta do 

papel da mulher em momentos estruturantes da vida do 

nosso país”300. 

 A remodelação do Centro Cultural

 Carente de manutenção e desgastado pela ação 

do tempo, o Centro Cultural de Le Havre passou por uma 

grande intervenção na década passada. A renovação e 

a adaptação de determinadas circunstâncias de projeto 

aos novos usos contemporâneos, como a transformação 

do volume menor em biblioteca, levaram a expressivas 

modificações em relação ao projeto original. Mudanças em 

questões simbólicas, de desenho, nos elementos artísticos 

297 KLINTOWITZ, Jacob. O Rastro do Pássaro: gênese do método 
Marianne Peretti In: BRAGA, Tactiana (coord.). Marianne Peretti: 
a ousadia da invenção. Recife: B52 Desenvolvimento Cultural; São 
Paulo: Edições Sesc São Paulo, 2015, p. 21.
298 Ibid., p.25.
299 Igualmente importante destacar as contribuições, por exemplo, 
de Maria Martins com as obras escultóricas Rito dos Ritmos (1959), 
para o Palácio da Alvorada, e A mulher e sua Sombra (1950) e Canto 
da Noite (1968), instaladas no Palácio do Itamaraty.
300 SANTOS, Luciana. Implícita declaração de amor à vida. In: 
BRAGA, Tactiana (coord.). Marianne Peretti: a ousadia da invenção. 
Recife: B52 Desenvolvimento Cultural; São Paulo: Edições Sesc São 
Paulo, 2015, p. 13.

e arquitetônicos que reforçavam o sistema de movimento, 

e na configuração do passeio arquitetural - fundamental 

para o presente argumento, podem ser observadas.

 Destruída a rampa helicoidal de sentido horário 

descendente, e substituída por uma versão espelhada, 

engrossada, alongada e com menor grau de inclinação, 

a continuidade do traço dos balcões, que conformava o 

parapeito central e conduzia naturalmente o observador à 

descida, foi corrompida. O encaixe do novo elemento, com 

nós angulados, mostra-se na contramão da fluidez e da 

continuidade das linhas da versão original construída.301 

O movimento de descida foi invertido. O momento inicial, 

articulado entre o bico dos balcões, a escultura de Peretti 

e o mezanino em formato de gota, que antes antecedia o 

percurso ao nível inferior, foi enfraquecido com a retirada 

da obra de arte. No lugar da escultura, foi adicionado um 

volume cúbico em vidro esverdeado que abriga elevadores 

e dá acesso aos níveis de estacionamento, um contraste 

entre materialidades dissonante em relação à composição 

original, na qual somente o concreto armado e o branco 

pareciam elementares para manter a unidade compositiva, 

em especial, ao nível do passeio. O piso, antes malha fixa 

301  Os primeiros estudos de Niemeyer para o Centro Cultural de Le 
Havre registram a disposição espelhada dos dois grandes volumes 
e a rampa helicoidal em sentido de descida anti-horário. A figura 
completa do grande pássaro, conformada pelos balcões balançados, 
também só aparece no projeto avançado, de acordo com o material 
gráfico disponível na página do projeto no portal da Fundação Oscar 
Niemeyer. CENTRO Cultural de Le Havre. Fundação Oscar Niemeyer, 
Rio de Janeiro, 2021. On-line. Disponível em: <http://www.niemeyer.
org.br/obra/pro157>. Acesso em: 24 maio 2021.

Figuras 259 e 260: Justaposição 
de fotografias da rampa helicoidal 
do Centro Cultural antes e 
depois da remodelação do 
conjunto, ocorrida na década 
passada. As fotografias mostram 
as substituições da pavimentação 
original, de módulos aquadrados, 
por pequenos blocos e da rampa 
helicoidal, inicialmente de sentido 
horário descendente, destruída 
e reconstruída espelhada, mais 
alongada e em sentido anti-horário. 
O encaixe do novo elemento, 
de giro invertido, não garante a 
continuidade da fluidez do desenho 
dos balcões superiores, que 
conformavam o peitoril interno da 
rampa e convidavam, naturalmente, 
à descida, desde a esquina 
sudoeste, do início do passeio 
arquitetural discutido.

Figura 259: Maarten Mutters, 
2010. Disponível em: <https://
www.flickr.com/photos/37559852@
N07/5819358996/>.
Figura 260: Mario Ferrara, 2018. 
Disponível em: <https://divisare.
com/projects/392576-oscar-
niemeyer-mario-ferrara-le-volcan>. 
(ampliada e recortada)

Figura 258: Redesenho 
esquemático da implantação do 
projeto após as intervenções 
da década de 2010, baseado 
em fotografias de satélite, 
sinalizando a relocação e o 
sentido da escultura Pássaros. 
Dentre as modificações, a rampa 
helicoidal foi substituída por versão 
espelhada, uma escadaria tipo 
anfiteatro foi adicionada na face 
norte, o acesso ao Le Volcan foi 
alargado, na esquina sudeste, e 
a escultura Pássaros foi retirada e 
posteriormente reinstalada na face 
sul, na mesma posição em que já 
se encontrava antes do projeto de 
remodelação do conjunto.
Fonte: Autor, 2021.

Pássaros
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e regular de peças aquadradadas, que orientava a própria 

integração da escultura de Peretti ao conjunto, cuja base 

pertence, ainda hoje, ao mesmo grão da pavimentação 

original, foi substituído por blocos pequenos. O diálogo sutil 

entre o xadrez do pano horizontal do conjunto concebido 

por Niemeyer com os planos-fachadas geométricos do 

entorno racional projetado por Perret foi interrompido.

 A saída do percurso, antes inequívoca, direcionada 

pelo aclive da rampa na cauda do grande pássaro, sobre 

disposição geométrica da diagonal, aparece hoje bifurcada 

em duas alternativas. Uma, mantida com a preservação 

do elemento inclinado. Outra, justaposta, estabelecida por 

nova escadaria e arquibancada a céu aberto. O desenho 

da cauda da figura já não se justifica e parece mantido 

apenas como pro forma. O acesso ao nível inferior do Le 
Volcan foi ampliado com escadaria na esquina sudeste. 

Um pequeno largo, agora, antecede a entrada. Uma longa 

rampa, na borda sul, realiza a conexão entre os diferentes 

níveis do passeio fragmentado. 

 Os elementos que pareciam garantir as condições 

necessárias para o passeio arquitetural e para o sistema 

de movimento observados foram comprometidos. Com o 

resultado das novas intervenções, os pássaros batem em 

revoada.

A revoada, a relocação da escultura

 Segundo Houaiss e Villar, a definição de revoada 

está ligada ao ato de voltar a voar, o “voo da ave que volta 

ao local de onde partira”302. 

 Pássaros, que pertencia ao início do passeio 

arquitetural discutido junto aos elementos arquitetônicos, 

hoje aparece relocada. Desprendida das condições 

originais de integração, as intenções de relação 

estabelecidas entre a arquitetura e a arte, aqui observadas, 

302 REVOADA. In: HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. 
Dicionário Houaiss da língua portuguesa. 1ª. reimp. Rio de Janeiro: 
Objetiva, 2001. p. 2454.

perderam força. Registros ao nível do observador e 

fotografias por satélite revelam que ao longo das últimas 

décadas a obra escultórica de Peretti foi reposicionada em 

outra área do conjunto, à medida que novas intervenções 

foram realizadas no rebatizado Espace Oscar Niemeyer. 
Reposicionadas tangentes ao volume do vulcão, na 

face sul, por vezes as aves, originalmente instaladas em 

sentido ao corpo do auditório, apareceram rotacionadas, 

em direção invertida. Foram movidas da organização 

geométrica sobre a diagonal, da articulação entre os 

elementos arquitetônicos e, mais recentemente, da própria 

inserção na grelha do piso.303

 Le Corbusier, no manifesto de 1936, já proclamava 

que o lugar da escultura na obra arquitetônica deveria 

responder a condições de integração estrategicamente 

estabelecidas dentro da composição, onde pudessem 

evocar discursos:

Em torno do edifício, dentro do edifício, há lugares 
precisos - lugares matemáticos que integram o 
conjunto e constituem tribunas onde a voz de um 
discurso encontrará seu eco em derredor. Tais são 
os lugares da estatuária. E isso não terá nada a ver 
com métopa, tímpano ou pórtico. É muito mais sutil 
e preciso [...] Lugares porta-vozes, porta-palavras, 
alto-falantes.304

 É evidente que a obra arquitetônica de Niemeyer 

independe da obra de arte de Peretti, e concentra, em 

grande parte em si mesma, a força e a expressão plástica 

do conjunto. Em contrapartida, a escultura elevada 

sobre suporte basal está suscetível a movimentos de 

deslocamento, inclusive, do primeiro transporte, do ateliê 

do artista a seu local de destino. A questão fica explícita na 

303 Como revelam as fotografias de Michel Moch, de 1983, a escultura 
Pássaros foi originalmente instalada voltada ao volume do auditório, 
em frente à rampa helicoidal, na face oeste. Disponíveis na página do 
projeto no portal da Fundação Oscar Niemeyer e no livro organizado 
por Tactiana Braga (2015). CENTRO Cultural de Le Havre. On-line. 
Disponível em: <http://www.niemeyer.org.br/obra/pro157>. Acesso 
em: 15 maio 2021.
304 LE CORBUSIER. A arquitetura e as Belas-Artes. Revista do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Rio de Janeiro, n. 19, p. 
65, 1984.

Figura 264 e 265: A escultura 
reloacada, pertecendo, ainda, à 
grelha do piso original, mas em 
sentido invertido. Nas fotografias, 
a escultura Pássaros aparece 
relocada e reinstalada em sentido 
inverso na face sul do conjunto. 
Percebe-se que a pavimentação 
original encontrava-se ainda 
inalterada e a obra escultórica 
estava inserida no desenho de 
piso. Um grande volume em vidro, 
em tom esverdeado, anterior ao 
atual elevador, continha o acesso 
ao subsolo, e aparece ocupando o 
local inicial da escultura.
Figura 264: Jacques Mossot, 2008. 
Disponível em: <https://structurae.
net/de/bauwerke/le-volcan>.
Figura 265: Passaros - œuvre avant 
restauration. Portal Fondation la 
Sauvegarde de l’Art Français (on-
line). Disponível em: <https://www.
sauvegardeartfrancais.fr/projets/
passaros/>.

Figura 261 e 262 : Intervenção na 
face norte com nova escadaria 
e arquibancada. Na face norte, a 
extensão do passeio, que ia até 
o limite dos balcões em balanço, 
foi transformada em escadaria e 
arquibancada, adjacente ao início 
da rampa afunilida desde o interior 
da praça. O desenho de Niemeyer, 
da cauda do grande pássaro, 
par mantido com a criação de 
uma passarela-ponte ao nível do 
passeio.

Fotos: Mario Ferrara, 2018. 
Disponível em: <https://divisare.
com/projects/392576-oscar-
niemeyer-mario-ferrara-le-volcan>.

Figura 263: Volume de vidro 
no local inicial da escultura 
Pássaros, contendo elevador para 
acesso aos subsolos. Anterior 
à remodelação, a escultura de 
Peretti já havia sido relocada para 
a face sul, quando no local original, 
um volume, ainda maior, em vidro 
esverdeado, ocupava o lugar da 
obra.
Foto: Mario Ferrara, 2018. 
Disponível em: <https://divisare.
com/projects/392576-oscar-
niemeyer-mario-ferrara-le-volcan>.
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análise de Cabral sobre a integração da escultura naturalista 

Alba, de Georg Kolbe, no Pavilhão de Barcelona (1929), de 

Mies Van de Rohe.305 Não há dúvida de que o Pavilhão, 

originário de uma nova arquitetura abstrata, sustente-se, 

por si só, sem a presença da figura feminina. Por outro lado, 

“isso não quer dizer que a escultura não tenha um papel 

ativo na concepção arquitetônica do pavilhão, e que seja 

indiferente ao lugar onde está colocada”306. Compondo 

com vários enquadramentos entre planos e pilares e, por 

sua excepcionalidade no conjunto, é o único elemento sem 

par dentro da obra canônica do arquiteto alemão.307

 O que, talvez, esteja implícito ao reposicionamento 

da obra Pássaros é, justamente, a interpretação de que 

a obra de arte moderna, ainda que sobre pedestal, não 

pertença ao plano da composição arquitetônica. Não 

esteja integrada e amarrada às condições de projeto, 

relacionando-se francamente com o objeto arquitetônico e 

ao interesse global do conjunto. Ainda que em condição 

diferente de integração da Mão escultórica de Niemeyer, 

que se vincula à arquitetura também por sua função 

como fonte junto ao espelho d’água, a obra Pássaros 
possui papel relevante na configuração do conjunto do 

Centro Cultural de Le Havre. A relação estabelecida neste 

projeto entre escultura e arquitetura mostrava-se tão 

mais forte, interconectada, significativa e simbólica em 

suas condições originais de integração do que após as 

relocações. Fora parte de uma expressão unitária onde 

a obra de arte dialogava com o arranjo plástico-formal 

inserida à geometria de projeto, pertencendo, inclusive, à 

articulação do início do passeio arquitetural discutido e a 

uma narrativa lírica subjetiva.

305 CABRAL, Cláudia Piantá Costa. Arquitetura moderna e escultura 
figurativa: a representação naturalista no espaço moderno. Arquitextos, 
São Paulo, ano 10, n. 117.00, Vitruvius, fev. 2010. Disponível em: 
<https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/10.117/3376>. 
Acesso em: 30 abr. 2021.
306 CABRAL, Cláudia Piantá Costa. Arquitetura moderna e escultura 
figurativa: a representação naturalista no espaço moderno. Arquitextos, 
São Paulo, ano 10, n. 117.00, Vitruvius, fev. 2010. Disponível em: 
<https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/10.117/3376>. 
Acesso em: 30 abr. 2021.
307 CABRAL, loc. cit.

Mas, por outro lado, o diálogo figurativo-abstrato 
entre escultura e arquitetura foi também um 
discurso sobre o que a síntese moderna possa ser. 
De acordo com esse discurso, a ideia de síntese 
não depende de uma iconografia compartilhada, 
mas de uma conexão poética. A síntese moderna 
não foi necessariamente a lingua franca falada 
por todas as artes ao mesmo tempo, embora 
este também tenha sido um desejo legítimo, mas 
poderia estar relacionada com o que Joseph Frank 
presumiu como a marca distinta do modernismo: 
a ‘capacidade de formar novos todos’, ou ‘a fusão 
entre experiência aparentemente opostas em uma 
unidade orgânica’. Portanto, como um processo 
artístico, a síntese moderna estaria relacionada, 
não tanto na fidelidade à abstração, como na força 
de combinar arte e arquitetura em novos conjuntos; 
e não tanto no compromisso com o espírito 
da época, como na habilidade de livremente 
construir relações significativas entre componentes 
livremente escolhidos.308

 Se uma síntese entre o desenho urbano e a 

arquitetura foi alcançada pelo projeto de reconstrução 

da cidade de Le Havre, de Perret, como apontado no 

portal da UNESCO/WHC309, no Centro Cultural de Oscar 

Niemeyer, a Gesamtkunstwerk, ao modo wagneriano, se 

308 CABRAL, Cláudia Piantá Costa. Modern Architecture and 
Figurative Sculpture in Latin America. Apresentado em: ANNUAL 
CONFERENCE OF THE SOCIETY OF ARCHITECTURAL HISTORIANS, 
67., 2014, Austin, Texas, Estados Unidos. Tema: Architecture and Art: 
Latin America and Plastic Integration. Não publicado.
309 LE HAVRE, the City Rebuilt by August Perret. UNESCO/WHC, 
2021. On-line. Disponível em: <https://whc.unesco.org/en/list/1181/>. 
Acesso em: 31 mar. 2021.

Figura 266, 267 e 268: A escultura 
Pássaros  (1982) guardada 
danificada antes do restauro de 
2019.
Fonte: Passaros - œuvre avant 
restauration. Portal Fondation la 
Sauvegarde de l’Art Français (on-
line). Disponível em: <https://www.
sauvegardeartfrancais.fr/projets/
passaros/>.

Figura 269 e 270: Pássaros, 
restaurada e reinstalada na face 
sul, e a placa do restauro sobre 
a base da escultura, 2019. (na 
página seguinte)
Figura 269: Philippe Bréard. 
Disponível em: <https://www.
lehavreseine-patrimoine.fr/
patrimoines/le-havre-patrimoine-
mondial/volcan>.
Figura 270: Portal Fondation la 
Sauvegarde de l’Art Français (on-
line). Disponível em: <https://www.
sauvegardeartfrancais.fr/projets/
passaros/>.
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fora conquistada, parecia mais garantida nas condições 

originais de projeto e de integração da escultura de Peretti 

do que após as relocações. Uma das afirmações do órgão 

mundial de proteção ao patrimônio da humanidade referente 

ao tombamento da cidade de Le Havre é, justamente, o 

estado de preservação e de originalidade que o conjunto 

projetado por Perret mantém desde sua construção.310 

 É indiscutível a necessidade de manutenção e 

preservação, e de garantir o pleno uso do equipamento 

cultural e da praça projetados por Oscar Niemeyer. Bem 

310 LE HAVRE, the City Rebuilt by August Perret. UNESCO/WHC, 
2021. On-line. Disponível em: <https://whc.unesco.org/en/list/1181/>. 
Acesso em: 31 mar. 2021.

Figura 272: Vista do Centro 
Cultural a partir da esquina 
sudoeste com a escultura 
Pássaros em sua posição 
original, 1984. Desde a esquina, 
o desenho dos balcões, o 
posicionamento do mezanino, em 
formato de gota, e a integração 
da escultura de Peretti parecem 
sugestionar e articular o início 
do passeio arquitetural, através 
da rampa helicoidal, em direção 
ao centro rebaixado do conjunto. 
Como figuras escultóricass 
praticamente planares, os 
Pássaros são melhor apreciados 
lateralemente, como desde a 
diagonal geométrica do conjunto. 
O desenho estilizado das aves 
brancas e o posicionamento de 
uma figura frente à outra parecem 
reforçar, ainda mais, um sentido 
de direção, que aponta para o 
volume do Le Volcan e para a praça 
rebaixada. (nas páginas seguintes)
Foto: Gabriele Basilico, 1984. 
Acervo do Portal do Musée d’art 
moderne André Malraux (on-line). 
Disponível em: <http://www.muma-
lehavre.fr/fr/expositions/le-havre-
images-sur-commande/en-images>.

como, restaurar e conservar a obra de arte de Marianne 

Peretti como meio de salvaguardar o patrimônio artístico da 

cidade para as gerações futuras. Contudo, as modificações 

no projeto e a relocação da escultura mostram-se ainda 

mais surpreendentes quando se tem registrado que 

Pássaros foi somente restaurada e, outra vez, reinstalada 

à face sul quatro anos após a reinauguração do conjunto 

remodelado, pela iniciativa e arrecadação de fundos de 

um grupo de estudantes franceses através da Fundação 

que realizou o trabalho de recuperação.311 Acreditando no 

aguçado sentido de orientação dos Pássaros, espera-se 

que em breve eles possam retornar a seu local de origem.

311 LE HAVRE, Place Oscar Niemeyer, Passaros. Fondation la 
Sauvegarde de l’Art Français, 2020. On-line. Disponível em: <https://
www.sauvegardeartfrancais.fr/projets/passaros/>. Acesso em: 20 jul. 
2020.

1980

Eric Scheuble, 2007. Disponível em: https://www.flickr.
com/photos/ericscheuble/2700497189/.

Marie-Palmyre de Bray, 2019. Disponível em: https://
www.sauvegardeartfrancais.fr/projets/passaros/.

Michel Moch / Fundação Oscar Niemeyer. Disponível 
em: http://www.niemeyer.org.br/obra/pro157.

Erik Levilly, La Cigone. Disponível em : http://archipos-
talecarte.blogspot.com/2013/11/le-havre-est-moins
-bresilien.html.

Google Earth, 2007. Google Earth, 2020.

2000 2010 déc.

Figura 271: Quadro com 
redesenhos esquemáticos da 
implantação do conjunto e linha 
cronológica do reposicionamento 
da escultura Pássaros. Através 
de fotografias de satélite e ao 
nível do observador de diferentes 
anos, pôde-se identificar o 
reposicionamento da escultura 
Pássaros no Centro Cultural ao 
longo das últimas décadas. O 
redesenho esquemático, a partir de 
fotografias aéreas da implantação 
do conjunto, antes e depois da 
remodelação de 2015, auxiliou na 
compreenção das modicações 
no projeto e na identificação dos 
deslocamentos da escultura. Ainda, 
pôde-se verificar a retirada da obra 
do desenho geométrico do piso e 
da articulação entre os elementos 
arquitetônicos, que no projeto 
original mostravam-se fundamentais 
para o presente argumento, e para 
a relação estabelecida constatada, 
entre o objeto arquitetônico e a obra 
de arte. (na página ao lado)
Fonte: Autor, 2021.
Fontes das imagens na figura.
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A Passarela do Samba
(1983-1984)

Figura 274: Fotografia do eixo 
dos desfiles desde a cabeceira 
sul, 1984. A fotografia do complexo 
da Passarela do Samba, recém 
finalizado, exibe o mesmo ponto 
de vista utilizado por Niemeyer 
no croqui prespectivo do projeto. 
O muralem baixo-relevo em 
concreto, de Peretti, aparece em 
primeiro plano na face frontal do 
Museu do Samba, sob o Arco da 
Apotese. A imagem mostra as 
condições originais de inserção do 
megaequipamento, justaposto à 
antiga fábrica de cervejas.
Fonte: Fundação Oscar Niemeyer. 
Disponível em: <http://www.
niemeyer.org.br/obra/pro187>.

Figura 273: O projeto da 
Passarela do Samba, no centro do 
Rio de Janeiro, recém finalizado, 
em 1984. A vista área mostra a 
inserção do megaequipamento 
no tecido urbano do centro da 
cidade do Rio Janeiro. Ao leste, 
os viadutos da Avenida Trinta 
e Um de Março delimitam uma 
das faces longitudinais, onde 
aparecem dispostos os blocos 
de arquibancada. Ao oeste, o 
enorme bloco em fita de camarotes 
é justaposto à antiga fábrica de 
cervejas, implodida, em 2011, 
durante as obras de ampliação 
do projeto. Ao norte, a Avenida 
Presidente Vargas marca o início 
do percurso dos desfiles. Ao sul, 
o conjunto excepcional da Praça 
da Apotesose, com o grande arco 
parabólico, o Museu do Samba e 
o mural de Peretti, Samba (1984), 
voltado à Rua Frei Caneca. (na 
página anterior)
Fonte: Odebrecht (on-line), 1984. 
Disponível em: <https://www.
archdaily.com.br/br/01-32045/
passarela-professor-darcy-ribeiro-
sambodromo-do-rio-de-janeiro-
oscar-niemeyer/32045_32146?next_
project=no>.

Um novo caminho para o Carnaval

 É improvável dissociar a imagem do 

internacionalmente famigerado Carnaval brasileiro da 

cidade do Rio de Janeiro. Embora a comemoração tenha se 

tornado a maior festa popular nacional e pertença às ruas 

de todo o país, do norte ao sul, foi na capital fluminense 

que uma tipologia arquitetônica própria da cultura e da 

identidade brasileira foi concretizada através do projeto 

de Niemeyer para A Passarela do Samba, em 1983. 

Como explica Guilherme de Figueiredo, é reconhecida a 

influência cultural e arquitetônica carioca, em especial na 

modernidade, na propagação de tipos arquitetônicos que 

se espalharam pelo país.312 Mesmo temporalmente afastado 

do fomento do movimento moderno, o projeto inédito do 

conjunto arquitetônico de estrutura formal, topológica 

e, por condição basilar, antropológica – palco do festejo 

popular secular e da celebração ao ritmo musical autóctone 

brasileiro, o samba –, concebido para receber os desfiles 

abertos das escolas de samba, originou um equipamento 

urbano e cultural, batizado de Sambódromo, replicado 

pelo país ao longo das últimas décadas. Nesta conjuntura, 

o projeto de Niemeyer erguia-se não somente como uma 

nova tipologia arquitetônica tipicamente brasileira, como 

também um monumento à cultura nacional: o estádio 

moderno do samba.313 

 A criação do termo Sambódromo é atribuída ao 

312 FIGUEIREDO, Guilherme Araújo de. A Passarela do Samba de 
Oscar Niemeyer: o abrigo e o monumento do carnaval das escolas de 
samba do Rio de Janeiro. In: Anais do 9º SEMINÁRIO DOCOMOMO 
BRASIL, 2011, Brasília. 13 p. Tema: Interdisciplinaridade e experiências 
em documentação e preservação do patrimônio recente. Disponível 
em: <https://docomomo.org.br/wp-content/uploads/2016/01/125_
M04_RM-APassarelaDoSamba-ART_guilherme_figueiredo.pdf>. 
Acesso em: 1 jun. 2021.
313  FIGUEIREDO, loc. cit.
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Figura 275: Oscar Niemeyer e o 
antropólogo Darcy Ribeiro com a 
maquete do projeto piloto para os 
CIEPs.
Fonte: Portal Mauro Zacher (on-
line). Disponível em: <https://www.
maurozacher.com.br/images/
Maio_2018/85_CIEP11.jpg>.

Figura 276 e 277: Fachadas de um 
dos CIEPs no Rio de Janeiro. As 
imagens mostram o esquema de 
alvéolos de cantos arredondados 
que compõe as fachadas do projeto 
piloto dos 500 Centros Integrados 
de Educação Pública, construídos 
no Estado do Rio de Janeiro.
Fotos: Leonardo Finotti. Disponível 
em: <http://www.leonardofinotti.
com/projects/cieps/image/15582-
070810-006d>.

Figura 278, 279 e 280: Croqui 
perspectivo, planta baixa do 
térreo e esquema de corte/
fachada do projeto piloto para os 
CIEPs, de Oscar Niemeyer, 1984. 
O projeto piloto para as escolas 
dos CIEPs utiliza peças pré-
fabricadas, como lajes de sentido 
transversal ao comprimento do 
edifício, apontadas no desenho do 
corte/fachada de Oscar Niemeyer. 
O projeto prevê o térreo livre e 
aberto nas faces longitudinais, 
configurando um pátio coberto, 
delimitado pelas arcadas de cantos 
superior boleados que compõem as 
fachadas.
Fonte: Fundação Oscar Niemeyer. 
Disponível em: <http://www.
niemeyer.org.br/obra/pro192>.

antropólogo, educador e político Darcy Ribeiro, catalisador 

do projeto durante sua vice-governança do Estado do 

Rio de Janeiro durante o primeiro mandato de Leonel 

Brizola, entre 1983 e 1987. Ribeiro teve papel definitivo 

na concepção do equipamento destinado aos desfiles de 

carnaval e na escolha por Niemeyer para concretizá-lo. 

Niemeyer lembra em autobiografia que sua relação com 

Ribeiro havia iniciado décadas antes dos projetos para 

o Rio de Janeiro, pela determinação do antropólogo na 

criação da Universidade de Brasília, da qual foi o primeiro 

reitor, em 1961, e Niemeyer, o arquiteto encarregado 

pelo projeto, datado do ano de inauguração da Capital 

Federal.314

 Na mesma época do projeto para o Sambódromo, 

Ribeiro, responsável pela Secretaria de Ciência e Cultura 

do Estado, criou o programa educacional de escolas de 

ensino básico em tempo integral.315  Conhecido como CIEPs 

– Centros Integrados de Educação Pública –, o projeto 

visava “proporcionar educação, esportes, assistência 

médica, alimentos e atividades culturais variadas, em 

instituições colocadas fora da rede educacional regular”316. 

A premissa da padronização das estruturas escolares 

através da criação de um tipo arquitetônico que pudesse 

ser multiplicado, atendendo à demanda do programa que 

compreendia a construção de mais de 500 unidades pelo 

Estado, ficou também a cargo de Niemeyer. 

O projeto piloto para o CIEP, de 1984, utilizava-

se da pré-fabricação, da estrutura modular e do detalhe 

arquitetônico como condição fundamental para a 

replicabilidade e adaptabilidade do equipamento aos 

diferentes sítios de inserção, como descrito pelo arquiteto 

314 NIEMEYER, Oscar. As curvas do tempo - Memórias. 9ª. ed. Rio 
de Janeiro: Revan, 2011.
315 FUNDAÇÃO Darcy Ribeiro. Cronologia. On-Line. Disponível em: 
<https://www.fundar.org.br/darcy/cronologia>. Acesso em 08 jun. 
2021.
316 MENEZES, Ebenezer Takuno de. Verbete CIEPs (Centros 
Integrados de Educação Pública). Dicionário Interativo da Educação 
Brasileira - EducaBrasil. São Paulo: Midiamix Editora, 2001. Disponível 
em: <https://www.educabrasil.com.br/cieps-centros-integrados-de-
educacao-publica/>.  Acesso em: 08 jun. 2021.

na “Explicação necessária” do projeto317. A questão 

programática educacional, o emprego da pré-fabricação 

e a construção serial aparecem, de mesmo modo, 

entrelaçadas na concepção e no projeto da Passarela do 

Samba, do ano anterior.

A Passarela

A Passarela do Samba apresenta a meu ver dois 
aspectos fundamentais. Um, é a sua transformação 
numa obra cultural com escolas para 16 mil 
alunos, creches, zonas artesanais e a grande 
praça destinada a espetáculos de teatro, música, 
balé etc. Metamorfose que devemos ao espírito 
inquieto e criativo de Darcy Ribeiro, que elaborou 
o programa, permitindo levar para aquela área não 
apenas a Passarela do Samba que afinal sempre lhe 
pertenceu, mas também os instrumentos de lazer 
e cultura que lhe faltavam. Com isso a Passarela 
do Samba assumiu outro conteúdo, e se fez mais 
humana como toda obra de caráter coletivo deveria 
ser.318

O híbrido de Ribeiro, Sambódromo, tem sua 

etimologia na junção das palavras “samba” e “dromos”, do 

grego, de acordo com Houaiss e Villar.319  Na Grécia Antiga, 

o dromo correspondia ao espaço destinado à prática de 

corridas e exercícios olímpicos.320 Refere-se, de mesmo 

modo, no campo da arquitetura e do urbanismo, à via da 

antiguidade ladeada por árvores ou estatuária que tinha a 

entrada de um edifício, templo, ou túmulo como desfecho 

317 NIEMEYER, Oscar. Centro Integrado de Educação Pública – CIEP. 
[s.d.]. Fundação Oscar Niemeyer. Coleção Oscar Niemeyer. On-line. 
Disponível em: <http://www.niemeyer.org.br/obra/pro192>. Acesso 
em: 08 jun. 2021.
318 NIEMEYER, Oscar. In: REVISTA SEARJ. Rio de Janeiro: SEARJ, 
fev. 1984. 19 p. Edição Especial. apud Fundação Oscar Niemeyer. 
Passarela do Samba – Sambódromo. On-line. Disponível em: <http://
www.niemeyer.org.br/obra/pro187>. Acesso em: 08 jun. 2021.
319 SAMBÓDROMO. In: HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de 
Salles. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. 1ª. reimp. Rio de 
Janeiro: Objetiva, 2001. p. 2507.
320 DROMO. In: HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de 
Salles. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. 1ª. reimp. Rio de 
Janeiro: Objetiva, 2001. p. 1086.
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Figura 281: Antigo Desfile das 
Escolas de Samba na Avenida 
Presidente Vargas, centro do Rio 
de Janeiro, via transversal, na 
cabeceira norte, à Rua Marquês 
de Sapucaí.
Fonte: Portal Diário do Rio (on-line). 
Disponível em: <https://diariodorio.
com/historia-do-samba-e-contada-
atraves-de-filmes/>.

Figura 282: Montagem das 
estruturas efêmeras de 
arquibancadas ao longo da Rua 
Marquês de Sapucaí para os 
desfiles de carnaval de 1978.
Fonte: Portal Acervo O Globo 
(on-line). Disponível em: <https://
acervo.oglobo.globo.com/
incoming/20959481-918-4e0/
imagemHorizontalFotogaleria/
carnaval-sapucai-1978.jpg>.

Figura 284 e 285: Antiga fábrica 
da cervejaria Brahma e casarão 
eclético na Rua Marquês de 
Sapucaí, fotografia da década de 
1940.
Figura 284: Portal Blog Saudades 
do Rio (on-line). Disponível em: 
<http://saudadesdoriodoluizd.
blogspot.com/2017/11/fabrica-da-
brahma.html>.
Figura 285: Portal Blog Saudades 
do Rio (on-line). Disponível em: 
<http://saudadesdoriodoluizd.
blogspot.com/2017/11/fabrica-da-
brahma.html>.

Figura 283: Implantação urbana 
da região da Rua Marquês de 
Sapucaí, com demarcação da 
área ocupada pela edificação da 
antiga fabrica de cervejas.
Fonte: Portal Blog Saudades do Rio 
(on-line). Disponível em: <http://
saudadesdoriodoluizd.blogspot.
com/2017/11/fabrica-da-brahma.
html/>.

do percurso.321

O projeto para A Passarela do Samba é previsto 

para a Rua Marquês de Sapucaí, área central da cidade 

envolta por casarios ecléticos típicos do século XIX, onde 

o carnaval urbano do Rio ocupa as ruas do bairro desde o 

início do século passado. Eixo linear levemente rotacionado 

a noroeste, a via é definida perpendicularmente à Avenida 

Presidente Vargas, na cabeceira norte, e à Rua Frei Caneca, 

no extremo sul, totalizando aproximados setecentos 

metros de extensão. O edifício industrial histórico da 

antiga cervejaria Brahma, datado de 1888, impunha-se322 

em grande parte da margem oeste, enquanto ao leste, a 

estreita faixa edificável ocorria contida entre o espaço dos 

desfiles e os viadutos da Avenida Trinta e Um de Março. 

O terreno não “ideal” e a preservação inicial do edifício 

histórico vizinho foram posteriormente creditados por 

Niemeyer como um impedimento para uma “solução mais 

perfeita” para o projeto.323

O programa principal à atividade-objeto do projeto 

define, fundamentalmente, a configuração de um caminho 

plano para a passagem dos desfiles e a locação de 

arquibancadas e camarotes para acomodar a plateia do 

espetáculo. É importante ter em mente que a exploração 

comercial dos desfiles das escolas de samba surge ainda 

no início dos anos 1960, quando estruturas efêmeras eram 

construídas ao longo das vias públicas garantindo melhor 

visibilidade dos cortejos de rua aos espectadores.324 

321  Ibid.
322 O edifício da antiga fábrica da Brahma, cuja preservação foi 
exigida a Niemeyer na elaboração do projeto, foi “destombado” no 
início da década de 2010, quando o Sambódromo passou por grande 
ampliação para receber os Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, bem 
como para aumentar a capacidade de público para assistir aos mega 
espetáculos.
323 NIEMEYER, Oscar. Minha arquitetura. 4ª.ed. Rio de Janeiro: 
Revan, 2012. p.79.
324 A primeira disputa entre Escolas de Samba acontece em 1932, 
com o patrocínio do Jornal Mundo Sportivo, dirigido por Mário Filho, 
“jornalista que colaborou decisivamente para que o samba e o futebol 
conquistassem de vez as ruas do Rio de Janeiro”. SIMAS, Luiz Antônio. 
A origem das escolas de samba. In: ITAÚ CULTURAL. Ocupação: 
Cartola – Palácio do Samba. São Paulo: Itaú Cultural, 2016. Disponível 
em: <https://www.itaucultural.org.br/ocupacao/cartola/palacio-do-
samba/?content_link=2>. Acesso em: 2 jun. 2021.

Somado à função primordial do Sambódromo, um complexo 

educacional dedicado a ocupar a estrutura no restante do 

ano foi idealizado por Darcy Ribeiro.325 Escolas, creches, 

centros de saúde e ateliês são previstos sob as estruturas 

das “arquibancadas-escola”, como foi denominado o 

invento por Niemeyer.326

Na revista Módulo, número 78, de 1983, Niemeyer 

inicia o texto de apresentação fazendo referência ao caráter 

popular do carnaval, afirmando que “o projeto devolve ao 

povo os desfiles das Escolas de Samba”327. O programa 

é decomposto em blocos independentes dispostos 

paralelamente ao grande eixo. A combinação entre dois 

elementos excepcionais dentro da composição serial - o 

grande arco parabólico e o edifício do Museu do Samba - é 

locada na cabeceira sul, centralizada ao fim do arranjo axial. 

A leste, sete blocos de arquibancadas, espaçados entre 

si em trinta metros, registram a intenção do arquiteto na 

criação das “praças populares”, originalmente destinadas 

ao povo sem custo de ingresso.328 O bloco-tipo é elevado 

do chão em três metros por meio de pilares centrais, e 

tem suas bordas balançadas nas fachadas longitudinais, 

liberando o térreo para a festa popular.329 Contabilizam 

cinco, das sete peças desta face. Cada cabeceira recebe, 

ainda, outro bloco de arquibancada, sendo o da face sul 

o maior.

A oeste, adjacente ao antigo edifício da Brahma, 

o delgado bloco longilíneo em fita é a solução em três 

pavimentos para os camarotes. A fachada em concreto 

aparente com aberturas modulares, retangulares de 

325 Desde a inauguração do Sambódromo, em 1984, o desfile 
das Escolas de Samba do Rio de Janeiro ocorre em duas noites 
consecutivas, tradicionalmente no domingo e na segunda-feira 
anteriores à terça-feira de Carnaval.
326 NIEMEYER, Oscar. As curvas do tempo - Memórias. 9ª. ed. Rio 
de Janeiro: Revan, 2011. p. 38.
327 Id. A Passarela do Samba. Módulo, Rio de Janeiro, ed. 78, p. 18, 
dez. 1983.
328 Ibid.
329 Com o passar do tempo, as “praças populares” e os vãos térreos 
sob as arquibancadas foram ocupados pelas chamadas “frisas”, um 
dos lugares mais valorizados para se assistir aos desfiles das Escolas 
de Samba.
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Figura 286: Redesenho da 
implantação, baseado na planta 
de situação, apresentada na 
Módulo, ed. 78, p.  20, de 1983.

Em vermelho, o Museu do 
Samba e o mural Samba 
(1984), de Peretti. 
Em amarelo, as “praças 
populares”, previstas no 
projeto original. 
Em verde, a “Praça da 
Apoteose”, ao fim da 
percurso.
Em pontilhado azul, o 
percurso linear dos desfiles 
e o livre trajeto na Praça da 
Apoteose.

Fonte: Autor, 2021.

Figura 287 e 288: O projeto do 
Sambódromo em construção. 
O Museu do Samba e o Arco 
da Apoteose foram elementos 
concretados in loco, ao contrário 
da maior parte do complexo, 
executada com peças pré-
moldadas. Na imagem, as placas 
verticais que compõem o mural 
Samba ainda não aparecem 
instaladas sobre a fachada.

Figura 287: Portal Diário do Rio 
(on-line). Disponível em: <https://
diariodorio.com/historia-do-
sambodromo-do-rio/>.
Figura 288: Agência O Globo. Portal 
Diário do Rio (on-line). Disponível 
em: <https://diariodorio.com/
historia-do-sambodromo-do-rio/>.

Figura 289: Bloco dos camarotes. 
A fachada do bloco longitudinal 
dos camarotes assemelha-
se à composição dos CIEPs, 
com aberturas retangulares e 
cantos inferiores arredondados. 
Diferentemente daqueles, 
no Sambódromo, o térreo da 
edificação é fechado, ocupado 
pelos módulos de camarote. A 
fotografia mostra a situação original 
de implantação do projeto, na qual 
o enorme bloco de camarotes 
aparece justaposto à edificação da 
antiga cervejaria.
Foto: Leonardo Finotti. Disponível 
em: <http://www.leonardofinotti.
com/projects/sambodromo-rio>.

cantos inferiores arredondados, correspondente à tripla 

sobreposição e à múltipla justaposição das unidades 

celulares das cabines nobres, assemelha-se ao esquema 

compositivo das fachadas dos CIEPs. Este, entretanto, 

aparece com o térreo fechado, edificado, enquanto o 

projeto base dos Centros Integrados prevê o térreo poroso, 

com pilares que chegam diretamente ao solo, criando uma 

espécie de loggia, aberta nas laterais e coberta pelos dois 

pavimentos superiores.

A utilização de peças pré-fabricadas para as 

arquibancadas e planos longitudinais, como lajes e 

coberturas, e a concretagem in loco dos apoios verticais e 

das conexões entre as partes é destacada pelo engenheiro 

responsável José Carlos Sussekind, que assina ao lado 

de Niemeyer a apresentação do projeto no periódico.330 A 

conclusão de Sussekind é de ter-se encontrado “graças à 

correta integração entre arquitetura, estrutura e técnica 
de construção, uma solução de conciliou beleza [...] com 

economia (grifo nosso)”, permitindo a realização da obra 

em apenas 110 dias, a tempo do Carnaval de 1984.331

Ao fim do conjunto, na ponta sul, um par de 

arquibancadas agigantadas espelhadas, afastadas e 

defasadas em relação aos alinhamentos das sequências 

de blocos que as antecedem, em ambos os lados, 

configura duas, das três faces, da batizada “Praça da 

Apoteose”. Espaço que foi idealizado por Darcy Ribeiro 

como destinado à dispersão das Escolas de Samba e à 

festa apoteótica, triunfante, popular, do final dos desfiles.332 

O ponto focal do percurso ao fim do longo dromo. 

A terceira face é constituída pela fachada norte do 

volume paralelepípedo do Museu do Samba, situado abaixo 

do grande arco parabólico de concreto que, segundo 

Niemeyer, é o fechamento da composição ao fim da 

330 SUSSEKIND, José Carlos. A Passarela do Samba. Módulo, Rio de 
Janeiro, ed. 78, p. 19, dez. 1983.
331 Ibid. 
332 NIEMEYER, Oscar. As curvas do tempo - Memórias. 9ª. ed. Rio 
de Janeiro: Revan, 2011.

perspectiva.333 A cobertura do Museu retrai-se em planos 

ondulados, criando um palco em diferentes níveis aberto 

ao grande eixo. Uma placa em concreto armado sobre 

este terraço, suspendida ao centro do arco parabólico e 

conectada em um dos terminais à cobertura do Museu, 

atua como placa de som para os espetáculos acústicos 

menores, previstos para a praça em outras épocas do ano. 

A estrutura escultórica é assinalada por Figueiredo como a 

forma originária da marquise metálica em balanço, pintada 

em vermelho, do projeto construído para o auditório do 

Parque do Ibirapuera, projeto adicional de Niemeyer, de 

2002.334

Deu Samba! O mural de Peretti

No que concerne à arquitetura, o mais importante 
foi, primeiro, encontrar uma solução inusitada para 
a integração das salas de aula e das tribunas. 
Uma solução simples e funcional com o objetivo 
de não comprometer a unidade. Em seguida, 
dar ao conjunto um sentido plástico, inovador, 
qualquer coisa capaz de marcá-lo como o novo 
símbolo dessa cidade. Isso explica o Museu do 
Samba, o painel de Marianne Peretti, os mosaicos 

333 NIEMEYER, Oscar. A Passarela do Samba. Módulo, Rio de Janeiro, 
ed. 78, p. 18, dez. 1983.
334 FIGUEIREDO, Guilherme Araújo de. A Passarela do Samba de 
Oscar Niemeyer: o abrigo e o monumento do carnaval das escolas de 
samba do Rio de Janeiro. In: Anais do 9º SEMINÁRIO DOCOMOMO 
BRASIL, 2011, Brasília. 13 p. Tema: Interdisciplinaridade e experiências 
em documentação e preservação do patrimônio recente. Disponível 
em: <https://docomomo.org.br/wp-content/uploads/2016/01/125_
M04_RM-APassarelaDoSamba-ART_guilherme_figueiredo.pdf>. 
Acesso em: 1 jun. 2021.
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Figura 290, 291 e 292: A Praça 
da Apoteose, o arco parabólico 
e o palco na cobertura do Museu 
do Samba. As fotografias mostram 
a franca relação entre o palco na 
cobertura do Museu e a Praça 
da Apoteose, ao fim do eixo dos 
desfiles. O elemento plissado 
em concreto, engastado em uma 
extremidade e suspendido ao 
centro pelo grande arco, atua 
como placa de som para eventos 
acústicos que podem ali ser 
realizados em outras épocas do 
ano. As empenas cegas laterais do 
Museu são revestidas por azulejos 
criados por Athos Bulcão, enquanto 
o mural Samba, de Peretti, ocupa 
a fachada pública frontal do 
equipamento cultural, voltada à Rua 
Frei Caneca.
Fotos: Leonardo Finotti. Disponível 
em: <http://www.leonardofinotti.
com/projects/sambodromo-rio>. 

Figura 293: Carnaval em 
Madureira (1924), de Tarsila do 
Amaral. Em técnica cubista, Tarsila 
do Amaral retratou o monumento 
francês - a Torre Eiffel - no Rio de 
Janeiro, no óleo sobre tela, que 
aborda as celebrações do carnaval 
carioca no bairro Madureira. A obra 
pertence à fase Pau-Brasil (1924-
1928) da pintora brasileira.
Fonte: Tarsila do Amaral Site Oficial, 
2021. Disponível em: <http://tarsi-
ladoamaral.com.br/obra/pau-bra-
sil-1924-1928/>.

Figura 294: Samba (1956), de 
Cândido Portinari. O painel a óleo 
Samba , de 198 X 168 centímetros, 
faz parte da série de 12 painéis 
das Cenas Brasileiras, criada pelo 
mestre pintor para decorar a sede 
da revista O Cruzeiro, projeto de 
Oscar Niemeyer, no Rio de Janeiro, 
de 1949.
Fonte: Projeto Portinari. Disponível 
em: <http://www.portinari.org.br/#/
acervo/obra/2556>.

de Athos Bulcão, o grande arco, esbelto e 
elegante, lançado no espaço como o concreto 
armado permite. E tudo isto conferiu à Praça da 
Apoteose, o que os grandes espaços tornam 
monumental, uma nova dimensão arquitetônica, 
e esse nível de bom gosto, fantasia e invenção 
inerente a toda obra de arte (grifo nosso).335

Segundo Michelle Pinheiro, o dito popular “vai dar 

samba” refere-se a algo que vai dar certo, “expressando 

afirmação, evolução no desenrolar de um processo”336. O 

surgimento do gênero musical e ritmo de dança remonta ao 

início do século XX, no Rio de Janeiro, “com base na mistura 

de manifestações sociais e culturais de origem africana 

e afro-baiana [sic] com estilos em voga na então capital 

federal” 337. Hoje, no Brasil contemporâneo, samba designa 

“um conjunto de expressões musicais que constituem a 

principal vertente da música popular do país”338. 

A importância cultural do tema que cerca o samba 

e o carnaval para a arte nacional revela-se nas obras de 

inúmeros artistas da vanguarda moderna do país que 

retrataram o ritmo popular e a festa ao longo do século 

passado. Para nomear alguns, Tarsila do Amaral, durante 

a fase Pau Brasil, recém vinda de Paris, pintou a célebre 

cena do Carnaval em Madureira (1924)339 com a figura 

da Torre Eiffel em meio às festividades do bairro da zona 

norte carioca; Heitor do Prazeres, pintor e compositor 

335 NIEMEYER, Oscar. In: PETIT, Jean. Niemeyer poeta da arquitetura. 
Lugano: Fidia Edizioni d’Arte, 1998. p. 46. apud Fundação Oscar 
Niemeyer. Passarela do Samba – Sambódromo. On-line. Disponível 
em: <http://www.niemeyer.org.br/obra/pro187>. Acesso em: 08 jun. 
2021.
336 PINHEIRO, Michelle Girão. Descrição e análise dos culturemas 
do português brasileiro. Orientador: Rosemeire Selma Monteiro-
Plantin. 2017. p. 57. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal 
do Ceará, Fortaleza, 2017. Disponível em: <http://www.repositorio.ufc.
br/bitstream/riufc/30401/1/2018_dis_mgpinheiro.pdf>. Acesso em: 22 
jun. 2021.
337 SAMBA. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura 
Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2021. On-line. Disponível em: 
<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo14337/samba>.  Acesso 
em: 10 jun. 2021. 
338 Ibid.
339 CURIOSIDADES sobre a obra Carnaval em Madureira. In: TARSILA 
do Amaral Site Oficial, São Paulo, 2021. On-line. Disponível em: <http://
tarsiladoamaral.com.br/curiosidades-sobre-a-obra-carnaval-em-
madureira/>. Acesso em: 22 jun. 2021.

carioca ligado às raízes das escolas de samba do Rio, 

teve o samba de roda, o carnaval e os bailes como tema 

em diversas obras;340 Emiliano Di Cavalcanti, ao longo 

de sua vasta produção, retratou o carnaval, o samba, os 

músicos e as figuras carnavalescas em pinturas, gravuras 

e desenhos; Cândido Portinari abordou o festejo popular 

em aquarelas, guaches e pintura a óleo, como no painel 

Samba, de 1956, concebido para decorar o edifício-

sede da revista O Cruzeiro, no Rio de Janeiro, projeto de 

Niemeyer, de 1949.341

A integração de painéis artísticos revestindo muros, 

paredes e planos verticais não era prática incomum na 

arquitetura de Niemeyer quando Peretti realiza o painel-

mural Samba para a face pública do Museu homônimo, no 

projeto do Sambódromo, em 1984. Tampouco é a primeira 

vez que Peretti manipula uma superfície de fachada, como 

verificado nos trabalhos iniciais realizados em concreto 

para arquitetos como Geraldo Santana e Adauto Ferreira, 

ou mesmo em vitral, considerando aqueles que podem ser 

vistos do exterior das edificações e que atuam também 

sobre os planos externos. Em contrapartida, Samba 
registra o primeiro de apenas dois trabalhos em concreto 

para fachadas desenvolvidos pela artista para obras do 

arquiteto carioca. Seguido pela interpretação abstrata das 

colunas clássicas dos tribunais intercaladas em vidro, em 

Floresta Imaginária, para a fachada principal do Superior 

Tribunal de Justiça, em Brasília, uma década mais tarde.342 

Há uma mudança expressiva de materialidade, 

superfície e técnica comparada às obras já consolidadas 

até este momento pela parceria Niemeyer-Peretti. Após os 

exitosos painéis em vidro para o Jaburu e para o Congresso, 

340 HEITOR dos Prazeres. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte 
e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2021. Disponível em: 
<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa10428/heiros-dos-
prazers>. Acesso em: 06 jul. 2021.
341 SAMBA, 1956. In: PROJETO Portinari, São Paulo, 2018. On-
line. Disponível em: <http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/2556/
detalhes>.  Acesso em: 22 jun. 2021.
342 PERETTI, Marianne. Painel na fachada do STJ. In: BRAGA, 
Tactiana (coord.). Marianne Peretti: a ousadia da invenção. Recife: 
B52 Desenvolvimento Cultural; São Paulo: Edições Sesc São Paulo, 
2015. p. 82-87.
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Figura 296: Operários removendo 
os moldes do mural em baixo-
relevo, 1984. A fotografia da 
execução do mural revela que a 
obra é composta por painéis pré-
moldados que foram instalados 
sobre a fachada, voltada à Rua 
Frei Caneca, do Museu do Samba. 
A obra criada por Peretti vale-
se de condições próprias do 
vocabulário arquitetônico, como 
a materialidade, em concreto, 
a replicabilidade da matriz e a 
possibilidade de parte da execução 
ser feita in loco.
Fonte: BRAGA, 2015, p. 220.

Figura 295: O mural Samba (1984) 
na fachada do Museu do Samba, 
complexo do Sambódromo.
Fonte: Portal Prefeitura da Cidade 
do Rio de Janeiro / SMC, 2017 
(on-line). Disponível em: <http://
www.pcrj.rj.gov.br/web/smc/
exibeconteudo?id=7518213>.

Figura 297 O segundo trabalho 
de Peretti em concreto para 
Niemeyer, a fachada em concreto 
e vidro, Floresta Imaginária 
(1994), criada para o projeto do 
Superior Tribunal de Justiça 
(1989), em Brasília.
Figura 297: Rafael Luz / STJ, 
2021. Disponível em: <https://
www.flickr.com/photos/
stjnoticias/51178990668/in/
album-72157647854558468/>.

que conquistaram a crítica de Campofiorito343 e Barata344, 

vitrais e esculturas para projetos em Brasília, na Itália e 

na França, Peretti concebe o mural figurativo-abstrato em 

baixo-relevo sobre o tema central do programa ao qual é 

dedicado o objeto arquitetônico.

Samba, executado em placas de concreto 

distribuídas lado a lado ao longo dos quarenta metros 

da fachada retangular horizontalizada do Museu, 

compreendendo dois metros e meio de altura entre as 

vergas longitudinais, superior e inferior, exibe o traço solto, 

sinuoso e livre característico das linhas de Peretti, que se 

transformam em figuras femininas dançantes estilizadas. 

O livro de Braga345 traz um importante registro documental 

do desenho de concepção e da execução do mural que 

complementam o material anteriormente incluído sobre a 

obra na apresentação do projeto da Passarela do Samba 

na Módulo346. As fotografias sugerem a realização do baixo-

relevo através do uso de moldes removíveis que aparecem 

sendo retirados do concreto pelos trabalhadores do canteiro 

de obra. As placas unitárias de concreto, aparentemente 

pré-moldadas ou executadas anteriormente à fixação 

343 CAMPOFIORITO, Quirino. As artes plásticas na arquitetura 
moderna brasileira. Módulo, Rio de Janeiro, ed. 44, p. 55-64, 1976.
344 BARATA, Mario. Integração das artes plásticas nos espaços de 
Brasília. Módulo, Rio de Janeiro, ed. 89/90, p. 92-97, jan.-abr. 1986.
345 BRAGA, Tactiana (coord.). Marianne Peretti: a ousadia da 
invenção. Recife: B52 Desenvolvimento Cultural; São Paulo: Edições 
Sesc São Paulo, 2015.
346 NIEMEYER, Oscar; SUSSEKIND, José Carlos. A Passarela do 
Samba. Módulo, Rio de Janeiro, ed. 78, p. 18-22, dez. 1983.

vertical, são vistas nas imagens já instaladas revestindo a 

fachada.347

O croqui da artista revela a criação de uma matriz 

compositiva que é formada pela sequência de silhuetas de 

perfis femininos sinuosos, figurativos estilizados, seguida 

por linhas onduladas, distintas entre si, elencadas por 

letras do alfabeto. Tem-se a impressão visual de que o 

desenho abstrato da artista registra um tipo de eco, ou 

rastro de movimento, deixado para trás após a passagem 

das passistas348. A primeira figura de cada seção é o único 

perfil representado em seu lado direito, acompanhado pela 

disposição de corpos retratados, invariavelmente, em perfil 

de lado esquerdo. Como se orientasse o caminho pela 

passarela às dançarinas, os braços da primeira corporatura 

parecem conduzir, puxando o samba – à expressão dos 

desfiles de Carnaval – o restante do grupo. As figuras têm 

os braços inclinados para o alto e para trás, em posição 

corporal semelhante àqueles que dançam o ritmo musical. 

Os braços alongados e afinados da última figura parecem 

se transformar na representação de estreitas e delicadas 

asas. A associação da imagem de perfil à forma pitoresca 

da mulher-pássaro encontrada na obra de Peretti mostra-

se verossímil nesta última personagem, logo antes da ala 

desfazer-se em traços abstratos.

A matriz compositiva é repetida quatro vezes ao 

longo da constituição da fachada sul. O primeiro bloco é 

disposto à esquerda da porta de acesso ao Museu, única 

abertura nesta face do volume, seguido por três repetições 

até a aresta limítrofe do paralelepípedo, no extremo oposto. 

A repetição sequencial do mesmo arranjo heterogêneo, 

formado pelos dois momentos – figurativo estilizado e 

abstrato – confere à totalidade do mural um movimento 

rítmico que parece reforçar o mesmo conjunto inteligível de 

figuras. Constitui-se, deste modo, uma espécie de anáfora 

347 BRAGA, op. cit., p. 218-221.
348 Passista refere-se a “que ou aquele que dança o samba com 
muita desenvoltura e graça, especialmente nos desfiles de escolas 
de samba”. PASSISTA. In: HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de 
Salles. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. 1ª. reimp. Rio de 
Janeiro: Objetiva, 2001. p. 2145.
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Figura 300: Detalhe, de Oscar 
Niemeyer, da porta do Museu 
do Samba, 1983. No desenho 
detalhado da “porta de entrada 
blindex” do Museu, os riscos 
sinuosos do arquiteto parecem 
sinalizar possíveis silhuetas de 
figuras humanas em ambos os 
lados do portal, como que em 
alusão ao tema do mural criado por 
Marianne Peretti.

Fonte: Fundação Oscar Niemeyer. 
Disponível em: <http://www.
niemeyer.org.br/obra/pro187>.

Figura 299: Estudo de Niemeyer 
da planta baixa do Museu do 
Samba, 1983. A planta baixa 
do Museu mostra o invólucro do 
paralelepípedo totalmente opaco e 
com apenas duas perfurações: a 
escadaria de acesso ao palco na 
cobertura, na lateral esquerda, e a 
porta de entrada ao Museu.
Fonte: Fundação Oscar Niemeyer. 
Disponível em: <http://www.
niemeyer.org.br/obra/pro187>.

Figura 298: Painéis de azulejo 
(1983), de Athos Bulcão, para as 
empenas laterais do Museu do 
Samba.
Foto: Tuca Reinés / Fundação Athos 
Bulcão. Disponível em: <https://
www.fundathos.org.br/abreGaleria.
php?idgal=117>.

Figura 301: Matriz compositiva 
do mural Samba e os painéis 
unitários instalados sobre a 
fachada do Museu, publicados no 
livro Marianne Peretti: A Ousadia 
da Invenção, de Tactiana Braga 
(coord.), de 2015. O desenho 
de Peretti revela a criação de 
uma matriz compositiva que 
aparece repetida quatro vezes na 
extensão da fachada do Museu. 
A composição é dividida em 
dois momentos, um com figuras 
femininas de perfil estilizado, e 
outro, abstrato, com linhas sinuosas 
sequenciais. Percebe-se que a 
silhueta da última figura dançante 
tem os braços alongados, como 
se se transformassem em asas, 
à semelhança dos desenhos da 
artista sobre o tema da mulher-
pássaro. A repetição do mesmo 
esquema compositivo e o baixo-
relevo conferem efeitos visuais de 
ritmo, dinamismo e profundidade 
ao macroplano linear do muro 
arquitetônico.
Fonte: BRAGA, 2015, p. 221.

escrita na forma de desenho, onde os contornos figurativos, 

facilmente reconhecíveis pelo observador, ganham maior 

destaque através dos hiatos abstratos, enigmáticos, que 

os intercalam. A composição concebida por Peretti para 

a fachada-mural aproxima-se em sua configuração a 

princípios musicais, com melodia, harmonia e ritmo.349

Importa ressaltar que o mural divide as fachadas 

do Museu com os painéis abstratos de azulejos de Athos 

Bulcão, datados de 1983, que ocupam a totalidade das 

duas empenas laterais. Esta convivência harmoniosa com 

outros artistas e outras obras de arte são observadas 

não somente neste projeto como em diversos trabalhos 

da parceria de Niemeyer e Peretti, como visto nos salões 

do Congresso Nacional, no Memorial JK, na Catedral de 

Brasília, no Palácio do Jaburu e no Teatro Nacional, dentre 

outros. A última fachada do volume, voltada ao grande eixo, 

é conformada essencialmente pelas formas arquitetônicas 

excepcionais, dada pela relação direta entre palco, placa 

de concreto e Arco da Apoteose, que podem ser vistos e 

apreciados a grande distância, desde o início do percurso 

do desfile. Samba é a obra que corresponde, e enuncia, a 

fachada pública do espaço cultural. Esta relação especial 

com o espaço coletivo pode ser verificada já nos riscos 

iniciais de Niemeyer.

Embora o tamanho monumental do baixo-relevo em 

concreto de quarenta metros, este responde a uma escala 

mais aproximada de observação, como desde o recuo que 

antecede o acesso ao Museu, junto à Rua Frei Caneca, 

na cabeceira sul. Os desenhos de Niemeyer mostram a 

atenção do arquiteto com o detalhamento do projeto do 

Museu e, em especial, da porta de entrada, planejada em 

vidro tipo blindex.350 Em cada lado do detalhe ampliado 

349 Na música, a melodia é definida pela sequência de notas musicais. 
A harmonia caracteriza-se pela sobreposição de duas ou mais notas, 
como a formação de um acorde, e pela progressão destas formações 
ao longo da composição. Ritmo é definido pela duração de cada nota 
ou conjunto de notas, aonde a marcação de tempo forte e fraco se 
alterna em intervalos regulares.
350 A PASSARELA do Samba - Sambódromo. In: Fundação Oscar 
Niemeyer, Rio de Janeiro, 2021. On-line. Disponível em: <http://www.
niemeyer.org.br/obra/pro187>. Acesso em: 07 jul. 2021.

do portal, rabiscos voluptuosos sugerem a presença de 

figuras humanas integradas à face externa da parede. 

Embora não haja nestes croquis menção à obra de Peretti, 

eles parecem registrar a relação direta estabelecida entre a 

fachada, um possível mural decorativo, a porta de acesso 

ao Museu, indicada pelas iniciais “MC”, e a rua. Neste 

ponto de vista, a integração do mural de Peretti à fachada 

pública do Museu concorda e alinha-se às intenções de 

Niemeyer para o projeto do Sambódromo, devolvendo o 

carnaval, e o Samba, ao povo.

O tom da integração 

No sentido figurado da linguagem, tom pode ser 

compreendido como “o modo de encarar um assunto”, um 

“ponto de vista”, o jeito de se expressar.351 Na música, tom 
refere-se à altura de um som na escala de notas.

351 TOM. In: HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário 
Houaiss da língua portuguesa. 1ª. reimp. Rio de Janeiro: Objetiva, 
2001. p. 2731.
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Figura 302: O campus da Cidade 
Universitária da UNAM, Cidade 
do México, no livro Art in Latin 
American Architecture, de Paul 
Damaz, de 1963. O livro traz 
fotografias dos prédios do campus,  
como a Biblioteca Central e o 
enrome mural do arquiteto e artista 
Juan O’Gorman, e dos mosaicos 
em pedra, de Diego Rivera, no 
Estádio da Universidade. Damaz 
dedica seis páginas de seu livro 
à Cidade Universitária da UNAM, 
na Cidade do México. O autor 
critica o conjunto do campus 
ao se referir à falta de unidade 
entre as edificações, a cargo de 
diferentes arquitetos, e à ausência 
de cooredenação entre os murais 
e as arquiteturas nas quais estão 
integrados: “Esssas fraquezas 
não se devem tanto à má relação 
entre a arquitetura e os murais 
quanto a suas diferenças de estilo 
e conteúdo espiritual, fato que já 
apontamos ao falarmos sobre os 
muralistas mexicanos e arquitetura 
funcional”.
Fonte: DAMAZ, 1963, p. 135.

Cabral relembra, em artigo que coloca em 

perspectiva três projetos de Niemeyer nos quais murais 

aparecem sugeridos e integrados à arquitetura, as 

condenações a esses elementos artísticos em suas formas 

figurativas e figurativo-abstrato pela crítica moderna. 

Cita as censuras do arquiteto suíço Max Bill durante a 

vinda à II Bienal de São Paulo, em 1953, aos murais do 

Ministério; o julgamento de Max Cetto dos muralistas 

mexicanos; e as considerações de Paul Damaz, uma 

década à frente, quanto à arte abstrata mostrar-se mais 

apropriada à arquitetura moderna e que, embora tenha 

incluído em seu livro - prefaciado por Niemeyer - diversos 

exemplos de integrações de murais a arquiteturas na 

América Latina, criticava as enormes obras artísticas na 

Cidade Universitária do México.352 Em demonstração, na 

conclusão, a autora recupera o posicionamento de Lucio 

Costa frente às críticas de Max Bill às obras de Portinari 

para recordar que o mestre brasileiro defendia a integração 
das artes plásticas com a arquitetura à busca pela síntese, 

assumindo “um certo grau de autonomia entre as artes, 

que autoriza um diálogo não fatalmente limitado pelo 

paradigma da unidade estilística”353.

Marques e Naslavsky, no artigo sobre os vitrais de 

Peretti na síntese moderna, retomam as críticas de Mário 

Pedrosa, ao início dos anos 1950, quanto ao revestimento 

de paredes em mosaico e azulejaria na modernidade, 

que não haviam, segundo o crítico, atingido resultados 

satisfatórios de integração com a arquitetura.354 Abordam 

como na época dos ativos debates sobre a síntese e a 

integração das artes a questão sobre figuratividade e 

352 CABRAL, Cláudia Piantá Costa. Arte e arquitetura moderna em 
três projetos de Oscar Niemeyer. In: ESPINOZA, José Carlos Huapaya. 
(Org.). Revisões e ampliações da arquitetura e do urbanismo 
modernos no Brasil. 1ed.Salvador: EDUFBA, 2020, v. 2, p. 85-110.
353 Ibid., p. 109.
354 PEDROSA, Mário. 1953. apud MARQUES, Sônia; NASLAVSKY, 
Guilah. O vitral na síntese da arquitetura moderna. In: 8º. Seminário 
DOCOMOMO, 2009, Rio de Janeiro. Brasil: Cidade Moderna 
e Contemporânea: Síntese e Paradoxo das Artes, 2009. 13 p. 
Disponível em: <https://scholar.google.com.br/citations?view_
op=view_citation&hl=pt-BR&user=nacPTR8AAAAJ&citation_for_
view=nacPTR8AAAAJ:qjMakFHDy7sC>. Acesso em: 24 mar. 2020.

abstração estava:

associada à questão da arte social, na medida 
em que num determinado momento, chegou-
se a considerar que o realismo figurativista era 
politicamente mais correto, era uma arte para as 
massas enquanto a abstração seria uma expressão 
de elite. Este debate foi muito vivo com a ascensão 
Stalinista na URSS e o repúdio aos construtivistas 
e demais vanguardas considerados representantes 
da arte ocidental burguesa decadente, tendo 
consequentemente repercutido no Brasil, onde 
muitos artistas e arquitetos simpatizavam com o 
comunismo, numa sensibilidade semelhante àquela 
dos muralistas mexicanos.355

De outro lado, ressaltam a manifestação contrária 

de Lucio Costa quanto à aceitação de um discurso 

teórico homogêneo que endossava a arte abstrata como 

a mais adequada à nova arquitetura. Pelas palavras de 

Costa, destacadas pelas autoras, “a presunção de ser a 

arte pela arte antítese da arte social, é tão destituída de 

sentido como a antinomia arte figurativa – arte abstrata, 

não passando, em verdade, de uma de formação teórica 

inexplicavelmente aceita pela crítica de arte”356. Ainda, 

assinalam que para o arquiteto a controvérsia referente ao 

emprego da arte figurativa ou abstrata na arquitetura era 

“destituída de sentido do ponto de vista plástico”357. 

Baseado nestas colocações, o que parece estar 

sobre a integração do mural figurativo-abstrato de Peretti à 

fachada do Museu do Samba, tanto pelo próprio histórico de 

realizações de Niemeyer quanto pela autonomia garantida 

à artista pelo arquiteto – revelado no livro dedicado à sua 

obra358 – é que nem Niemeyer nem Peretti limitavam-se a 

restrições teóricas ou a modelos pré-fixados. A questão 

355 MARQUES, Sônia; NASLAVSKY, Guilah. O vitral na síntese 
da arquitetura moderna. In: 8º. Seminário DOCOMOMO, 2009, 
Rio de Janeiro. Brasil: Cidade Moderna e Contemporânea: 
Síntese e Paradoxo das Artes, 2009. p. 5. Disponível em: 
<ht tps : / /scho lar.goog le .com.br /c i ta t ions?v iew_op=v iew_
c i t a t i o n & h l = p t - B R & u s e r = n a c P T R 8 A A A A J & c i t a t i o n _ f o r _
view=nacPTR8AAAAJ:qjMakFHDy7sC>. Acesso em: 24 mar. 2020.
356 COSTA, Lucio, 1952. apud Ibid., p. 6.
357 COSTA, loc. cit. 
358 BRAGA, Tactiana (coord.). Marianne Peretti: a ousadia da 
invenção. Recife: B52 Desenvolvimento Cultural; São Paulo: Edições 
Sesc São Paulo, 2015.
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quanto à escolha, ou não, pela figuratividade não parece 

ser obstáculo na parceria. Ao contrário, mostra-se, 

como no caso do mural Samba, como ponto equilibrado 

do entrosamento entre arquitetura e arte, podendo ser 

comparado às observações de Marques:

Pintura, escultura, vitral, o trabalho de Marianne 
Peretti conseguiu ultrapassar, na prática, o 
debate teórico sobre a síntese das artes com o 
qual se enredaram as vanguardas modernistas 
do Pós-guerra [...] Seu trabalho nos demonstra 
que um grande arquiteto e uma grande artista 
podem trabalhar juntos, atingindo um nível de 
colaboração que transgrida qualquer hierarquia 
profissional ou dogmas estéticos (grio nosso).359

A capacidade de integração da obra de Peretti 

ao edifício do Museu do Samba, e ao conjunto do 

Sambódromo, assim como conclui Cabral em relação à 

inclusão de outros murais nas obras do arquiteto carioca, 

não depende exclusivamente da obediência a uma 

unidade estilística comum entre as artes plásticas e a arte 

maior, a arquitetura.360 A decisão abraçada pela artista 

pela abordagem figurativa sobre o tema do programa 

principal do megaequipamento, como tópico central de 

sua criação, não se mostra como a única característica 

que parece garantir a devida integração entre o mural e a 

obra arquitetônica. 

Peretti concebe uma obra que se adapta e se integra, 

também, a condições próprias da linguagem arquitetônica 

do projeto, ao mesmo tempo que mantém atributos 

inerentes ao mural artístico, concebido especialmente, e 

exclusivamente, para tal plano arquitetônico. A concepção 

do mural considera questões tecno-construtivas e de 

materialidade, e conceitos de replicabilidade e de pré-

359 MARQUES, Sônia. Luz, cor e transparência na arquitetura 
moderna brasileira: o vitral e a modernidade brasileira. In: BRAGA, 
Tactiana (coord.). Marianne Peretti: a ousadia da invenção. Recife: 
B52 Desenvolvimento Cultural; São Paulo: Edições Sesc São Paulo, 
2015. p. 207
360 CABRAL, Cláudia Piantá Costa. Arte e arquitetura moderna em 
três projetos de Oscar Niemeyer. In: ESPINOZA, José Carlos Huapaya. 
(Org.). Revisões e ampliações da arquitetura e do urbanismo 
modernos no Brasil. 1ed.Salvador: EDUFBA, 2020, v. 2, p. 85-110.

fabricação que são referidos na publicação de Niemeyer 

e Sussekind como fundamentais à solução de projeto.361 O 

projeto artístico se aproxima a um projeto de detalhamento 

arquitetônico, com a criação de uma matriz compositiva 

que possibilita a materialização da obra final, a cargo 

dos mesmos trabalhadores do canteiro de obras. Neste 

sentido, também estreita relações entre a construção do 

objeto arquitetônico e a execução do mural, revelado nas 

fotografias da obra civil. 

Como relembra Fernandes, Le Corbusier afirmara 

em seu manifesto em Veneza, em 1952, a importância da 

colaboração entre arquitetos e artistas nos Canteiros de 
Síntese das Artes Maiores.362 O mestre suíço convocava 

aos artistas o emprego de materiais e técnicas próprias 

da realidade arquitetônica dos canteiros de obra, 

afirmando que esta atividade em conjunto levaria a novas 

possibilidades e ao encontro de um produto de um espírito 

novo. Ao fim do congresso, como assinalado pela autora, 

Le Corbusier endossou a posição de Lucio Costa quanto à 
integração das artes sobre a busca pela síntese.363

Cabe recuperar, novamente, as colocações de 

Lucio Costa em Razões, de 1936.364 Costa afirmava que a 

produção industrializada contava com qualidades próprias 

como “a pureza das formas, a nitidez dos contornos, a 

perfeição do acabamento”365. Mas contra-argumentava 

que o processo industrial havia vulgarizado o “ornato”, 

transformando-o em produto em série, “tirando-lhe assim a 

principal razão de ser – a intenção artística, e despindo-o 

361 SUSSEKIND, José Carlos. A Passarela do Samba. Módulo, Rio de 
Janeiro, ed. 78, p. 19, dez. 1983.
362 FERNANDES, Fernanda. Arquitetura no Brasil no segundo pós-
guerra – a síntese das artes. In: PESSÔA, José, et. al. Anais do 6º 
Seminário Docomomo Brasil, Moderno e Nacional: Arquitetura e 
Urbanismo, Niterói: 2005. 16 p.  Disponível em: <http://docomomo.org.
br/wp-content/uploads/2016/01/Fernanda-Fernandes.pdf>. Acesso 
em: 20 jul. 2020.
363 FERNANDES, loc. cit.
364 COSTA, Lucio. Razões da Nova Arquitetura, 14 p., 1936. On-line. 
Disponível em: <https://aprender.ead.unb.br/pluginfile.php/188916/
mod_resource/content/3/Razoes_da_nova_arquitetura.pdf>. Acesso 
em: 20 jun. 202.
365 Ibid., p. 11.
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Figura 303: Detalhes dos murais 
de Peretti e Bulcão para o Museu 
do Samba, revelados na Módulo, 
edição 78, de 1938. A legenda da 
obra de Peretti traz a informação: 
“Marianne Peretti. Baixo-relevo. 
Parede de fundo, do Museu”.
Fonte: Módulo, de. 78, p.22, dez. 
1983. Biblioteca Nacional Digital.

de qualquer interesse como documento humano”366. Costa 

afirmava que o correto emprego dos processos industriais 

poderiam, por outro lado, levar “a formas superiores de 

expressão” quando completados com a integração da 

“verdadeira arte”:

contando para tanto com a indispensável 
colaboração da pintura e da escultura – não no 
sentido regional e limitado do ornato, porém num 
sentido mais amplo, os grandes panos de parede 
tão comuns na arquitetura contemporânea são 
verdadeiros convite à expansão pictórica, aos 
baixos-relevos, à estatuária como expressão 
plástica pura (grifo nosso).367

Nesta perspectiva, a exploração do concreto como 

material de trabalho – opaco, denso e rígido – e o emprego de 

processos e técnicas semelhantes à obra arquitetônica na 

execução do mural não parecem limitar ou inibir a liberdade 

criativa e a manifestação de qualidades plásticas comuns 

às obras de arte de Peretti. Encontradas em trabalhos 

anteriores e subsequentes, abstratos ou figurativos, em 

vidro ou em composições escultóricas. Composto por tantas 

figuras, formas distintas e linhas sinuosas, o baixo-relevo 

aufere ao muro arquitetônico - vertical, linear, longitudinal, 

pesado e estático - efeitos visuais que garantem ritmo, 

dinamismo, leveza, profundidade e movimento à fachada 

planar. A composição artística parece extrair do concreto 

armado, com a mesma facilidade que Niemeyer esculpe 

o material, as curvas que o arquiteto emprega em seus 

projetos. A exemplo do próprio Sambódromo, no qual o 

arquiteto concebeu o gigantesco arco parabólico, de trinta 

metros de altura, sobre o volume do Museu do Samba, 

apoiado apenas pelos dois pontos da base ancorados no 

chão. 

Ademais, o mural Samba ressignifica a face pública 

de acesso ao Museu, marcando um ponto de interesse 

e atração, anunciando aos que passam o programa ao 

qual é dedicado o espaço cultural. A capacidade de 

integração da obra de Peretti dá-se, assim, pelo diálogo 

366 Ibid., p. 10 -11.
367 Ibid., p. 11.

franco e inter-relacionado, ao tom de Lucio Costa, com 

a obra arquitetônica. Transcendendo questionamentos 

puramente estilísticos, adaptando-se a questões técnico-

construtivas arquitetônicas, enriquecendo, enobrecendo e 

completando, como a “verdadeira arte”, a arquitetura.368

O mural na “parede de fundo, do Museu” 

As escolas de samba que desfilam pela Passarela 

da Marquês de Sapucaí, hoje rebatizada de Passarela 

Professor Darcy Ribeiro, em homenagem seu idealizador, 

dividem-se em seções denominadas alas. Cada ala ajuda 

a contar parte da história do tema do samba-enredo 

apresentado pela escola. A ala introdutória é denominada 

de “comissão de frente”. O grupo formado por dançarinos 

e artistas é responsável por apresentar a agremiação ao 

grande público e “definir o tom para a apresentação de 

sua escola”.369

O baixo-relevo de Peretti é apresentado na Módulo 

através de fotografias da maquete do conjunto, de Gilberto 

Antunes, longo colaborador de Niemeyer.370 As imagens 

exibem em detalhe as figuras estilizadas e a totalidade 

do plano-fachada do Museu voltado à Rua Frei Caneca. A 

legenda da foto da fachada faz referência à autoria da artista 

plástica e situa a localização da obra dentro do complexo 

do Sambódromo: “Marianne Peretti. Baixo-relevo. Parede 

de fundo, do Museu”371. Uma sutil dualidade parece, deste 

modo, estabelecida na apresentação do projeto na revista, 

entre o croqui autoral de Niemeyer, de todo o conjunto 

368 COSTA, Lucio. Razões da Nova Arquitetura, p. 11., 1936. On-line. 
Disponível em: <https://aprender.ead.unb.br/pluginfile.php/188916/
mod_resource/content/3/Razoes_da_nova_arquitetura.pdf>. Acesso 
em: 20 jun. 202.
369 ELEMENTOS das Escolas de Samba do Rio: A história das Escolas 
de Samba do rio e seus elementos. In: RioCarnaval.org. Rio de Janeiro: 
Bookers International, 2021. On-line. Disponível em: <https://www.
riocarnaval.org/pt/escolas-de-samba-do-rio/elementos-das-escolas-
de-samba>. Acesso em: 07 jul. 2021.
370 NIEMEYER, Oscar; SUSSEKIND, José Carlos. A Passarela do 
Samba. Módulo, Rio de Janeiro, ed. 78, p. 21-22, dez. 1983.
371 Ibid., p. 22.
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Figura 304: Croqui perspectivo 
do conjunto do Sambódromo, de 
Oscar Niemeyer, apresentado na 
Módulo. O ponto de vista aéreo, 
escolhido por Niemeyer para 
representar o conjunto completo 
da Passarela do Samba, exibe 
o Museu e o Arco da Apoteose 
em primeiro plano, seguidos 
pela Praça e então pelos blocos 
de arquibancadas e camarotes. 
Mesmo de forma simplificada e 
gestual, o arquiteto integra ao 
desenho a referência ao mural 
Samba, com pequenas linhas 
verticais curvadas junto à fachada 
do Museu.
Fonte: Módulo, n. 78, p. 18, dez. 
1983. Biliboteca Nacional Digital. 
(Imagem clareada pelo autor)

Figura 305: Página da revista 
Módulo com fotografias da 
maquete do projeto A Passarela 
do Samba, corte e planta-baixa do 
bloco dos camarotes. A maquete 
do conjunto, de autoria de Gilberto 
Antunes, traz o mural baixo-relevo 
de Peretti integrado à fachada do 
Museu do Samba.
Fonte: Módulo, n. 78, p. 21, dez. 
1983,. Biblioteca Nacional Digital.

da Passarela do Samba, em evidência na introdução da 

matéria, ocupando meia página, e os detalhes divulgados 

do mural, na última folha. A explanação e o projeto 

do arquiteto demonstram como o sentido do percurso 

dos desfiles, norte-sul, e a disposição dos elementos 

arquitetônicos ao longo da passarela culminam, ao término 

do eixo, no conjunto da Praça da Apoteose, “o fecho da 

composição que o grande arco assinala”372. 

Em contrapartida, o desenho em perspectiva do 

conjunto traz o volume do Museu e o Arco parabólico em 

primeiro plano, seguidos pela Praça da Apoteose, pelos 

blocos de arquibancadas e camarotes, alcançando, por 

fim, o ponto de fuga. O traçado em vista aérea de sentido 

sul-norte subverte a narrativa lógica e natural do projeto, 

dando ênfase à combinação excepcional de elementos 

que configura a cabeceira sul. De forma simplificada 

e gestual, pelo desenho repetido de linhas verticais 

levemente curvadas, o mural de Peretti para a fachada do 

Museu aparece referenciado no croqui de Niemeyer. O que 

este ângulo escolhido para representar o conjunto pode 

significar é, justamente, a relevância destas peças para 

o complexo do Sambódromo. É o ponto onde o arquiteto 

atua com maior liberdade plástica e arquitetônica, no 

qual concentra os elementos que garantem, como cita, 

o caráter monumental desejado ao novo equipamento 

372 NIEMEYER, Oscar. A Passarela do Samba. Módulo, Rio de Janeiro, 
ed. 78, p. 18, dez. 1983.

cultural, transformando-o, também, em marco arquitetônico 

da cidade.373 Não por acaso, a alusão ao mural de Peretti 

complementa o desenho como elemento contribuinte à 

monumentalidade e à plasticidade aspiradas pelo arquiteto.

De acordo com Figueiredo, o emprego de grandes 

arcos em espaços monumentais como elementos urbanos 

remete aos históricos arcos do triunfo, reintroduzidos, 

com certa frequência, em obras de diversos arquitetos 

modernos e contemporâneos. Erguidos graças às 

alternativas técnicas de engenharia, caracterizam-se como 

marcos urbanos por destacarem e emoldurarem objetos 

excepcionais na paisagem das cidades.374 Segundo o autor, 

o arco monumental é também carregado de simbolismos 

intrínsecos:

Além disso, ao conduzir o olhar dos transeuntes para 
o alto, o arco moderno efetiva-se como um símbolo 
que cinge os lugares significativos da cidade porque 
demarca fronteiras, coroa edificações e espaços 
livres importantes e materializa espacialmente os 
ritos de passagem que se estabelecem no devir 
das sociedades humanas.375

A serem consideradas as colocações de 

Figueiredo, a liberdade plástica adotada por Niemeyer 

nesta seção, a relação compositiva estabelecida entre o 

volume longitudinal de planta retangular e o grande Arco 

da Apoteose que se lança em altura sobre o Museu, a 

localização desta configuração excepcional dentro do 

todo da composição axial do projeto, seu posicionamento 

em face à via pública, a integração de murais artísticos 

373 NIEMEYER, Oscar. In: PETIT, Jean. Niemeyer poeta da arquitetura. 
Lugano: Fidia Edizioni d’Arte, 1998. p. 46. apud Fundação Oscar 
Niemeyer. Passarela do Samba – Sambódromo. On-line. Disponível 
em: <http://www.niemeyer.org.br/obra/pro187>. Acesso em: 08 jun. 
2021.
374 FIGUEIREDO, Guilherme Araújo de. A Passarela do Samba de 
Oscar Niemeyer: o abrigo e o monumento do carnaval das escolas de 
samba do Rio de Janeiro. In: Anais do 9º SEMINÁRIO DOCOMOMO 
BRASIL, 2011, Brasília. 13 p. Tema: Interdisciplinaridade e experiências 
em documentação e preservação do patrimônio recente. Disponível 
em: <https://docomomo.org.br/wp-content/uploads/2016/01/125_
M04_RM-APassarelaDoSamba-ART_guilherme_figueiredo.pdf>. 
Acesso em: 1 jun. 2021.
375 Ibid., p. 8.
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Figura 306: Maquete do Museu do 
Samba e do Arco da Apoteose, 
realizada por Gilberto Antunes. 
Na fotografia da maquete, o 
mural Samba, de Peretti, aparece 
integrado à fachada do Museu. 
Mesmo em escala reduzida, e 
em materialidade distinta da 
realidade, o mural confere efeito 
de profundidade e ritmo ao plano 
linear, compreendendo a totalidade 
da face sul do volume. A única 
porta de acesso ao equipamento 
cultural aparece como uma 
perfuração transversal, recuada 
do plano da fachada. O conjunto 
figurativo-abstrato é facilmente 
reconhecível entre os hiatos 
abstratos, configurando uma 
espécia de anáfora na forma de 
desenho, com o reforço do mesmo 
conjunto de figuras.
Fonte: Página do Pinterest Gilberto 
Antunes Maquetes (on-line). 
Disponível em: <https://br.pinterest.
com/pin/448178600411764436/>.

Figura 307: A Passarela do Samba 
em sua configuração atual, 
após a ampliação de 2011. Após 
as obras na década passada, o 
Sambódromo tornou-se equivalente 
em ambos os lados longitudinais, 
à exceção da cabeceira norte, 
que permaneceu apenas com o 
megabloco de arquibancadas na 
margem leste. A imagem mostra a 
ocupação das “praças populares” 
e das faixas sob as arquibancadas 
elevadas pelas frisas, que haviam 
sido, originalmente, projetadas 
para o uso do povo sem custo de 
ingresso. 
Foto: Fernando Maia / Riotur. 
Disponível em: <https://
fotospublicas.com/sambodromo-do-
rio-de-janeiro/>.

Figura 308: Imagens do 
cercamento do Museu do Samba, 
2021. Atualmente, o Complexo 
do Sambódromo e o Museu do 
Samba encontram-se cercados por 
alto gradil metálico. Com o Museu 
desativado, e pela barreira física 
que impossibilita a aproximação, o 
mural Samba, de Peretti, quase não 
pode ser avistado desde o passeio. 
Fonte: Google Maps, 2021.
Disponível em: <https://www.goo-
gle.com.br/maps/@-22.9141216,
-43.1960564,3a,75y,354.71h,89.5
8t/data=!3m7!1e1!3m5!1s5C4Ht-
Jq8KfZXWoxaqevZmQ!2e0!6sht-
tps:%2F%2Fstreetviewpi-
xels-pa.googleapis.
com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoi-
d%3D5C4HtJq8KfZXWoxaqevZm-
Q%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%-
3D203%26h%3D100%26yaw%3D37.62948%-
26pitch%3D0%26thumbfov%-
3D100!7i16384!8i8192>.

Figura 309: A Passarela do Samba 
iluminada em 12 de fevereiro de 
2021. Devido à situação sanitária 
mundial atual, o desfile das Escolas 
de Samba do Rio de Janeiro foi 
cancelado em 2021. A imagem 
mostra a Marquês de Sapucaí e o 
Sambódromo iluminados, em cores 
em homenagem à festa e à cultura 
popular brasileira do carnaval e 
das escolas de samba. A imagem 
que registrou o evento coloca o 
mural Samba, o Museu, o Arco e a 
Praça da Apoteose como no croqui 
perspectivo de Oscar Niemeyer, 
em primeiro plano, em consonância 
com o argumento do conjunto da 
cabeceira sul ser, na realidade, 
o ponto de maior interesse 
da composição. (nas páginas 
seguintes)
Fonte: AFP. Portal Semana.com 
(on-line). Disponível em: <https://
www.semana.com/mundo/articulo/
rio-de-janeiro-agoniza-de-saudade-
por-su-carnaval-sambodromo-y-
calles-vacias/202141/>.

de colaboradores às fachadas da edificação, e o ponto 

de vista adotado por Niemeyer para representar o 

Sambódromo no croqui mencionado, Arco e Museu não 

estariam tão somente relacionados ao ponto máximo da 

perspectiva do cortejo do Carnaval, ao fim do dromo. 

Mas estariam também ligados à introdução, à entrada, 

ao acesso ao monumento cultural fundado, sobretudo na 

maior parte do ano que não nos dias específicos em que 

ocorre o megaespetáculo. 

Nesta visão, o grande portal de acesso ao estádio 

moderno do samba poderia assinalar o templo que 

guarda a história e a memória do Carnaval – o Museu. 

A obra de Peretti frente à rua pública assumiria, então, 

outro significado. Demarcando a conexão permanente, 

poética, humana e social, entre arquitetura e monumento, 

música e arte, festa e tradição, entre os dias de Carnaval 

e o restante do ano. Um mural que se revelaria como a 

“comissão de frente” do complexo da Passarela do Samba, 

ao vocabulário dos desfiles, e não exatamente como “de 

fundo” do conjunto. 

A obra celebra, registra e pronuncia a cultura popular 

do Carnaval brasileiro e do ritmo nacional na fachada 

pública do Museu. Como conclui Figueiredo, que aponta 

a integração do mural de Peretti como um dos elementos 

que “reafirmam a personalidade do arquiteto e explicitam-

se como rubricas niemeyerianas [sic] aderidas ao espaço 

do samba”, o projeto de Niemeyer é palco para a formação 

de memórias coletivas, reconhecido como patrimônio pelos 

órgãos de proteção:376

A Passarela do Samba agrega valores simbólicos 
de identidade que justificam suas iconicidade 
e unicidade, reconhecidas pelos órgãos de 
tombamento, pois suas múltiplas leituras resultam 
tanto das experimentações estéticas que ocorrem 
em função dos eventos populares que contém, 
quanto da monumentalidade moderna de Oscar 
Niemeyer. Mesmo vazia, a Passarela e seu arco 
confirmam a presença do carnaval carioca no 
Centro da cidade do Rio de Janeiro.377

Em 2011, o Sambódromo passou por grande 

ampliação que tinha como parte dos objetivos sediar 

atividades dos Jogos Olímpicos realizados no Rio de 

Janeiro, em 2016, e ampliar a capacidade de público para 

assistir ao maior desfile de Escolas de Samba do país. O 

bloco longilíneo de camarotes e a antiga fábrica de cerveja 

foram destruídos. No lugar, ocupam hoje novos blocos de 

arquibancadas, camarotes e frisas. O novo conjunto tornou-

se equivalente em ambos os lados do eixo axial, à exceção 

da cabeceira norte - o início do percurso dos desfiles - que 

permanece com a grande arquibancada original apenas 

no lado leste.

Atualmente, o conjunto monumental e excepcional da 

face sul encontra-se cercado por muro e alto gradil metálico. 

A relação direta, outrora estabelecida, entre o espaço 

público, o largo e o Museu, e por convergência, o mural de 

Marianne Peretti, surge abruptamente interrompida. Nem 

de fundo, nem de frente, o espaço cultural, de razão social 

e coletiva, já não convive abertamente com o passeio e 

com a cidade do Rio de Janeiro. Com o Museu desativado, 

Samba espera, prontamente, para ser visto e apreciado 

em novos carnavais.

376 FIGUEIREDO, Guilherme Araújo de. A Passarela do Samba de 
Oscar Niemeyer: o abrigo e o monumento do carnaval das escolas de 
samba do Rio de Janeiro. In: Anais do 9º SEMINÁRIO DOCOMOMO 
BRASIL, 2011, Brasília. p. 7. Tema: Interdisciplinaridade e experiências 
em documentação e preservação do patrimônio recente. Disponível 
em: <https://docomomo.org.br/wp-content/uploads/2016/01/125_
M04_RM-APassarelaDoSamba-ART_guilherme_figueiredo.pdf>. 
Acesso em: 1 jun. 2021.
377 Ibid., p. 11.
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Considerações
finais

Nas ocasiões em que Oscar Niemeyer manifestou-se 

diretamente sobre as questões relacionadas à síntese ou à 

integração das artes, em especial no prefácio de Art in Latin 
American Architecture378, de Paul Damaz, de 1963, e nos 

dois artigos já comentados para o jornal Folha de S. Paulo, 

o primeiro de 1988, republicado uma década mais tarde no 

livro de memórias As Curvas do Tempo379, e o segundo em 

2005380, perto de seu centenário, o arquiteto frisava como 

era um arquiteto que oportunizava, e realizava, na prática, 

o diálogo entre a arquitetura e as artes plásticas. Muito 

antes dos textos para o periódico, nos quais, francamente, 

dirigia-se ao público geral sobre o que ponderava como 

o “problema da integração”, já demonstrava nos riscos, 

memoriais descritivos e Explicações Necessárias, que a 

inclusão das artes em suas obras pertencia ao próprio 

processo de projeto e ao fazer arquitetura. 

Ao relembrar sua participação no projeto do 

Ministério de Educação, e de como a preocupação da 

equipe de arquitetos quanto à expressão plástica e à 

correta ornamentação daquele edifício monumental foi 

importante para a concepção do que se tornaria um dos 

maiores marcos arquitetônicos da modernidade brasileira, 

Niemeyer afirmava que “tratava-se de completar uma 

obra de arquitetura” com a integração das obras de arte 

de Portinari, Celso Antônio, Bruno Giorgi e Lipchitz.381 

Nas entrelinhas, parecia deixar entrever que aquela obra 

paradigmática não estaria completa, ou por assim dizer, 

inteira, sem a participação dos artistas plásticos. 

A questão reavivada na modernidade brasileira, 

notadamente através do projeto do Ministério e pelos 

ideários dos mestres Le Corbusier e Lucio Costa, ainda 

levanta importantes discussões na crítica contemporânea. 

378 NIEMEYER, Oscar. Preface, 1962. In: DAMAZ, Paul. Art in Latin 
American Architecture. Nova York: Reinhold Publishing Corporation, 
1963. 
379 Id. As curvas do tempo - Memórias. 9ª. ed. Rio de Janeiro: Revan, 
2011.
380 Id. O encontro das artes. Folha de S. Paulo, São Paulo, 30 jan. 
2005. Opinião, p. 44-47. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.
br/fsp/opiniao/fz3001200508.htm>. Acesso em: 4 ago. 2020.
381 Id., op. cit., p. 218.
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O mais reconhecido e celebrado trabalho de Peretti junto 

a Niemeyer, na Catedral de Brasília, é exemplo expressivo 

de que a inclusão das artes plásticas à arquitetura pode 

ser, ainda, alvo de contestações.

Mas, se motes de ordem plástica, compositiva 

e sobretudo artística são dificilmente indiscutíveis ou 

inquestionáveis, por outro lado, como verificado na revisão, 

parte significativa da arquitetura moderna brasileira 

construiu-se sobre uma identidade cultural nacional 

própria, em que a integração das artes plásticas se mostrou 

distintiva e valiosa na criação de exemplares arquitetônicos 

que angariaram a crítica e o reconhecimento internacional 

moderno e contemporâneo. Não por acaso, atualmente, 

muitos destes projetos de autoria de Oscar Niemeyer estão 

resguardados pelos órgãos de proteção ao patrimônio 

arquitetônico e artístico nacionais e mundiais, como a 

inscrição de Brasília na UNESCO World Heritage e, mais 

recentemente, do Conjunto da Pampulha:

As edificações foram projetadas pelo arquiteto 
Oscar Niemeyer, em colaboração com artistas 
inovadores. O Conjunto compreende formas 
arrojadas que exploram o potencial do 
concreto armado, enquanto fusiona arquitetura, 
paisagismo, escultura e pintura em um todo 
harmonioso. O projeto reflete a influência de 
tradições locais, o clima brasileiro e o entorno 
natural nos princípios da arquitetura moderna (grifo 
nosso).382

O que parece estar sobre a distância que Niemeyer 

manteve das considerações que rondaram, e de certo 

modo, ainda cercam o tema da síntese e da integração 
das artes no período moderno é que, como apontado por 

382 O Conjunto Moderno da Pampulha foi inscrito no UNESCO World 
Heritage em 2016. PAMPULHA Modern Ensemble. UNESCO/WHC, 
2021. On-line. Disponível em: <https://whc.unesco.org/en/list/1493/>. 
Acesso em: 20 jul. 2021. Tradução nossa: The buildings were designed 
by architect Oscar Niemeyer, in collaboration with innovative artists. 
The Ensemble comprises bold forms that exploit the plastic potential 
of concrete, while fusing architecture, landscape design, sculpture 
and painting into a harmonious whole. It reflects the influence of 
local traditions, the Brazilian climate and natural surroundings on the 
principles of modern architecture.

Cabral, o arquiteto não se restringia a doutrinas prescritas.383 

Por outro lado, suas obras mais notórias demonstram 

um profundo conhecimento teórico multidisciplinar que 

revela a postura do arquiteto frente à constante intenção 

de integração. E como a participação das artes plásticas 

era, na prática, parte significativa de sua produção autoral. 

Seu reconhecimento das contribuições da integração 

das artes à arquitetura fica demonstrado nos memoriais, 

autobiografias, artigos e textos, por exemplo, ao declarar 

sua admiração por períodos do passado, como o 

Renascimento italiano, ao qual também equiparou, pelo 

trabalho, grandiosidade e monumentalidade, a obra de 

Peretti na Catedral384, e o Barroco brasileiro. Sobre os quais, 

assinalava que o entrelaçamento entre arte e arquitetura 

resultara em conjuntos arquitetônicos memoráveis.385

 Niemeyer afirmava, de mesmo modo, que àquele 

que tem a visão global do projeto e da obra cabia 

solucionar os problemas inerentes à síntese e à integração 

na arquitetura.386 Buscava nos projetos a correta 

articulação entre os espaços arquitetônicos e os elementos 

artísticos, refletindo, cogitando e considerando qual tipo 

de arte imaginava para determinado local e como melhor 

compô-la com o arranjo projetual. Os projetos analisados 

evidenciam a procura pela unidade integral do conjunto 

arquitetônico e a efetiva integração entre as partes, em seu 

conceito mais fundamental. Exemplificando, os estudos, 

desenhos e projetos para Brasília mostram como diferentes 

alternativas para a integração das esculturas de Ceschiatti 

e Giorgi foram consideradas até, por fim, serem instaladas 

383 CABRAL, Cláudia Piantá Costa. Arte e arquitetura moderna em 
três projetos de Oscar Niemeyer. In: ESPINOZA, José Carlos Huapaya. 
(Org.). Revisões e ampliações da arquitetura e do urbanismo 
modernos no Brasil. 1ed.Salvador: EDUFBA, 2020, v. 2, p. 85-110.
384 NIEMEYER, Oscar. Carta para Marianne, 1991. In: BRAGA, 
Tactiana (coord.). Marianne Peretti: a ousadia da invenção. Recife: 
B52 Desenvolvimento Cultural; São Paulo: Edições Sesc São Paulo, 
2015, p. 10-11.
385 Id. O encontro das artes. Folha de S. Paulo, São Paulo, 30 jan. 
2005. Opinião, p. 44-47. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/
fsp/opiniao/fz3001200508.htm. Acesso em: 4 ago. 2020.
386 Id. As curvas do tempo - Memórias. 9ª. ed. Rio de Janeiro: Revan, 
2011. 
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como se encontram, ainda hoje, após sessenta anos da 

inauguração da Capital, oportunamente inter-relacionadas 

com a Praça dos Três Poderes e com os palácios.

Com esta consciência, Niemeyer criava espaços, 

lugares e as condições para a participação das artes 

em suas obras, como confirmado em tantos projetos 

nos quais elementos artísticos aparecem sugestionados 

desde os riscos iniciais. Descia “a detalhes”, como se 

referia, buscando projetar obras equilibradas, harmônicas 

e dentro de uma lógica de concepção e ordenamento, 

estabelecendo uma dialética entre a arquitetura e a arte: 

“o ato da criação”387. Da posição avocada de coordenador 

do todo, o arquiteto conservou longas parcerias com 

diversos artistas plásticos brasileiros que, igualmente, 

comprometeram-se com a retomada do tema sobre a 

participação das artes na arquitetura moderna e abraçaram 

o espaço aberto por ele, e outros arquitetos, percursores 

do movimento.

Tudo isso influencia o arquiteto na escolha de seus 
colaboradores, inclusive – por que negá-lo? – o desejo 
de manter velhos companheiros, colaborações e 
amizades tantas vezes comprovadas nas angústias 
e alegrias que o trabalho provoca.388

A relação entre arquiteto e artista, e a mútua 

compreensão da dimensão de seus fazeres e trabalhos, 

foi ressaltada em depoimentos como imprescindíveis na 

busca pela síntese e pela “unidade indispensável” na obra 

final.389 Este ponto de reflexão aparece, substancialmente, 

sobre a parceria com Marianne Peretti.

Primeiramente, é importante reconhecer que as 

contribuições de Peretti à arquitetura e à arte moderna 

e contemporânea brasileira não estão restritas às 

colaborações com Niemeyer. Ainda que, sobretudo nas 

obras em Brasília, tais colaborações tenham alcançado 

novas oportunidades, grandes proporções e maior 

387 Ibid., p. 220.
388 NIEMEYER, Oscar. As curvas do tempo - Memórias. 9ª. ed. Rio 
de Janeiro: Revan, 2011. p. 220.
389 Id. Preface, 1962. In: DAMAZ, Paul. Art in Latin American 
Architecture. Nova York: Reinhold Publishing Corporation, 1963. p. 13.

visibilidade no cenário nacional e internacional. O diálogo 

profícuo com a arquitetura, iniciado pela artista ainda na 

década de 1960 junto a importantes arquitetos modernos 

do país, demonstra como as obras de Peretti, ao longo 

de várias décadas, atuaram em múltiplas frentes na 

arquitetura, abarcando meios distintos e apresentando 

diferentes alternativas de integração. As obras analisadas 

confirmam como a compreensão da artista dos contextos 

de inserção, sua “sensibilidade moderna” e capacidade 

criativa, resultaram em trabalhos que complementam, 

enriquecem e ressignificam os objetos arquitetônicos aos 

quais foram integradas. 

Transitando pela pluralidade de técnicas, 

materialidades e formas, criando, concebendo e 

elaborando murais, painéis, vitrais e esculturas, integrados 

a obras emblemáticas no Brasil e no exterior, a parceria 

colaborativa de Niemeyer e Peretti revela como o princípio 

da integração das artes à arquitetura poderia alcançar, e 

que de fato se confirmou, exemplos bem-sucedidos, que 

despertam, ainda hoje, o interesse, o debate, a pesquisa e a 

consequente valorização da herança artístico-arquitetônica 

moderna brasileira. Cabe destacar a importância do 

Documento Marianne Peretti na recuperação e no 

registro, em publicação pioneira, da trajetória de Peretti 

e das colaborações ao lado de Niemeyer até o momento 

pouco discutidas.390 O livro, assim como os artigos de 

pesquisadores e críticos brasileiros, fundamentais para o 

desenvolvimento deste trabalho, reintroduziram à crítica e 

às observações contemporâneas o que parte das revisões 

e produções modernas se absteve de comentar. Novas 

interpretações ampliaram o campo de conhecimento 

sobre estas realizações. Dos mais de vinte trabalhos 

concretizados, os estudos de caso da Catedral de Brasília 

e dos vitrais, do Centro Cultural de Le Havre e da escultura 

Pássaros, da Passarela do Samba e do mural Samba, 
puderam fornecer uma amostragem consistente de como 

390   BRAGA, Tactiana (coord.). Marianne Peretti: a ousadia da 
invenção. Recife: B52 Desenvolvimento Cultural; São Paulo: Edições 
Sesc São Paulo, 2015.
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se deu a inclusão das obras de Peretti à arquitetura de 

Niemeyer em três distintos programas, soluções e técnicas 

nos anos da década de 1980. 

Na Catedral, a intervenção tardia demonstra como 

os vitrais artísticos somaram-se em comunhão ao exemplar 

arquitetônico já consagrado, e vastamente estudado, de tal 

modo que suscitam a questão se Niemeyer possa ter, em 

algum momento, durante o processo projetual que remonta 

à concepção de Brasília, cogitado a integração de vitrais 

ao domo de cobertura translúcida. A síntese alcançada 

no conjunto criou uma interdependência entre a obra 

artística e a obra arquitetônica que hoje, passados trinta 

e dois anos da complementação, mostra-se indissociável. 

Talvez se possa, ainda, aproximar a criação de Peretti 

para a coroa de concreto armado e vidro de Niemeyer ao 

conceito contemporâneo de site specific. O termo refere-

se a obras e intervenções artísticas que se relacionam 

diretamente com o ambiente e com o espaço para os quais 

foram desenvolvidas, “trabalhos planejados - muitas vezes 

fruto de convites - em local certo, em que os elementos 

esculturais dialogam com o meio circundante”391. 

Os expoentes dessa vertente artística ficaram 

mais conhecidos por trabalhos que modificaram, de um 

modo ou de outro, paisagens urbanas e naturais. Como 

os americanos, Richard Serra, com os gigantescos planos 

em aço, e artistas que abordaram a denominada land 
art, como Robert Smithson.392 Ainda que sobre o espaço 

construído, se um dos princípios fundamentais da obra 

de sítio específico é ser idealizada especialmente para 

determinado local e sobre ele diretamente intervir, sendo 

assim os vitrais de Peretti, camadas sobrepostas em 

391 SITE Specific. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura 
Brasileira. São Paulo: Itaú Cultural, 2021. Disponível em: <http://
enciclopedia.itaucultural.org.br/termo5419/site-specific>. Acesso em: 
20 de julho de 2021.
392 A land art explora a paisagem não como tema central de expressão 
plástica e representação artística do ambiente natural, mas como meio 
e local para o trabalho artístico. EARTHWORK. In: ENCICLOPÉDIA Itaú 
Cultural de Arte e Cultura Brasileira. São Paulo: Itaú Cultural, 2021. 
Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3649/
earthwork>. Acesso em: 20 de julho de 2021.

vidro colorido, concebidos a pedido de Niemeyer para o 

ambiente litúrgico da Catedral, modificaram a percepção 

da espacialidade e a plasticidade do interior da nave. 

Intimamente relacionada com o objeto arquitetônico e com 

o programa ao qual é destinada a edificação, a obra propôs 

uma nova experiência sensorial aos usuários, instigando 

e suscitando interpretações simbólicas, atuando sobre 

a atmosfera do espaço religioso, despertando emoções 

àqueles que a visitam. Através da exploração moderna 

e autoral de uma técnica tradicional multissecular e da 

observação dos atributos inerentes à obra arquitetônica 

excepcional, a colaboração de Peretti na Catedral 

de Brasília confirma, como assinalado por Marques e 

Naslavsky, que a síntese ou a integração dependem 

sobretudo da qualidade dos trabalhos e não do momento 

em que são realizadas:

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.393

 Os Pássaros do Centro Cultural de Le Havre 

revelam como um único elemento artístico integrado ao 

conjunto arquitetônico – à exceção da fonte escultórica 

– pode concentrar em si questões que ultrapassam 

características plásticas, interpretativas, de apreciação 

e de contemplação, próprias às obras de arte. Como 

argumentado, nas circunstâncias originais de integração, 

a escultura participava ativamente da composição 

arquitetônica, relacionando-se com elementos singulares 

que articulavam e insinuavam o início de um possível 

passeio arquitetural sugerido pelo projeto pelo conjunto. 

A obra de escala monumental figura o tema considerado 

393 MARQUES, Sônia; NASLAVSKY, Guilah. O vitral na síntese 
da arquitetura moderna. In: 8º. Seminário DOCOMOMO, 2009, 
Rio de Janeiro. Brasil: Cidade Moderna e Contemporânea: 
Síntese e Paradoxo das Artes, 2009. p. 12. Disponível em: 
<ht tps : / /scho lar.goog le .com.br /c i ta t ions?v iew_op=v iew_
c i t a t i o n & h l = p t - B R & u s e r = n a c P T R 8 A A A A J & c i t a t i o n _ f o r _
view=nacPTR8AAAAJ:qjMakFHDy7sC>. Acesso em: 24 mar. 2020.
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pela crítica como símbolo representativo da liberdade 

artística de Peretti. As duas aves brancas, ainda que 

muito menores que as sofisticadas formas arquitetônicas 

que compõem o complexo, definem um importante 

contraponto de reflexão dentro do projeto de proporções 

quase urbanas, do arquiteto brasileiro no país de origem 

da artista. A análise da relocação da obra pôde observar 

como o posicionamento original da escultura garantia uma 

melhor situação de integração ao conjunto. A inserção no 

esquema geométrico sobre a diagonal do vazio, o arranjo 

entre os elementos ao nível do passeio antecedendo à 

rampa helicoidal, a instalação das figuras em sentido de 

voo ao corpo do auditório e o embasamento em formato 

de placa, correspondente à grelha ortogonal formada 

pela pavimentação original, estabeleciam condições que 

justificavam a posição inicial destinada e reforçavam a 

relação da obra de arte com o conjunto arquitetônico. 

Embora questões simbólicas e de leitura subjetiva 

continuem ligadas ao projeto de Niemeyer e aos pássaros 

de Peretti, a implantação da escultura mostrou-se sensível 

na integração e na manutenção da unidade artístico-

arquitetônica do Centro Cultural de Le Havre. A melhor 

compreensão das relações constituídas entre arte e 

arquitetura poderiam permitir que, em outras circunstâncias, 

a obra tivesse permanecido em sua situação original de 

integração, mesmo com as necessidades mandatórias 

de revitalização do conjunto. Não obstante, as recentes 

modificações garantiram a recuperação e o restauro dos 

Pássaros, salvaguardando o patrimônio artístico da cidade 

francesa para as futuras gerações. Independentemente 

de ter sido reinstalada em posição impertinente para o 

presente argumento, a escultura voltou a enriquecer um 

dos mais reconhecidos projetos de Niemeyer no exterior.

A ociosidade do conjunto da cabeceira sul do 

complexo da Passarela do Samba, lamentavelmente, 

ainda impossibilita um maior reconhecimento do museu 

destinado à história do Carnaval carioca e do mural Samba, 

de Peretti. O conjunto monumental que foi projetado em 

face à via pública para abrigar parte do programa que 

manteria o funcionamento do complexo durante o restante 

do ano encontra-se, atualmente, apartado de sua função 

social e cultural. A integração do mural de Peretti ao extenso 

plano de concreto de quarenta metros de comprimento 

possibilitou que a arquitetura austera, monocromática, 

densa e compacta do volume do Museu adquirisse efeitos 

de movimento, leveza, ritmo e profundidade na fachada 

voltada ao largo e ao passeio público. A obra confirma 

como a arte de Peretti atinge a mesma fluidez, graciosidade, 

criatividade, sutiliza e dinamismo, mesmo quando extraída 

de materialidade com características radicalmente opostas 

às obras vítreas e escultóricas comuns a seu trabalho. 

A adaptabilidade e o entrosamento de Samba com 

técnica, materiais e condições de execução próprias do 

vocabulário arquitetônico demonstram a versatilidade e a 

capacidade de integração da arte de Peretti à arquitetura 

de Niemeyer, independentemente do meio e do contexto 

aos quais são inseridas. Por outro lado, questões técnico-

construtivas não parecem limitar a subjetividade artística 

da obra, que através do traço expressivo e sinuoso de 

Peretti, em concordância ao enorme Arco da Apoteose, faz 

clara referência ao tema central do equipamento urbano, 

ao samba e ao carnaval. A representação figurativa-

abstrata de um dos mais significativos símbolos da cultura 

nacional aproxima a arte de Peretti ao caráter social que 

Lucio Costa ansiava na inclusão de murais e painéis à 

arquitetura moderna, transgredindo barreiras puramente 

estilísticas.394 O mural confere novo significado à edificação 

projetada por Niemeyer, devolvendo a escala humana ao 

megaequipamento, convidando o observador a entrar no 

Museu e demarcando que o Samba pertence ao povo 

brasileiro e às ruas do país, como desde o princípio fora 

assinalado pelo arquiteto carioca.395

O que se pode reiterar sobre a parceria Niemeyer-

394 COSTA, Lucio. Razões da Nova Arquitetura, 12 p., 1936. On-line. 
Disponível em: <https://aprender.ead.unb.br/pluginfile.php/188916/
mod_resource/content/3/Razoes_da_nova_arquitetura.pd>f. Acesso 
em: 20 jun. 202.
395 NIEMEYER, Oscar; SUSSEKIND, José Carlos. A Passarela do 
Samba. Módulo, Rio de Janeiro, ed. 78, p.18-22, dez. 1983.
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Peretti é que a análise das obras sugere um recíproco 

entrosamento entre arquiteto e artista, entre arquitetura e 

arte. Os três exemplares estudados revelam não somente 

leituras interpretativas e simbólicas, despertadas pelo 

potencial diálogo entre as obras monumentais do mestre 

carioca e as intervenções excepcionais  da franco-

brasileira, como também apontam que o “problema da 

integração” na arquitetura mostra-se distinto em cada 

caso, relacionado às intenções de relação almejadas e aos 

contextos de cada projeto. 

Ao mesmo tempo, pode-se observar que as 

relações entre arquitetura e arte em tais obras, sejam 

ao nível de síntese ou integração, alcançam ainda 

superior distinção e especial relevância quando o projeto 

arquitetônico mostra-se de maior grau de complexidade, 

despertando o virtuosismo da artista, a grandiosidade  e 

a monumentalidade de seus trabalhos, e a fundamental 

capacidade de inserção no conjunto arquitetônico. Ao 

ponto que a retirada, o deslocamento ou a supressão das 

obras, ainda que temporários, convocam a reintegração 

da arte de Peretti na arquitetura de Niemeyer.

Se, como afirmado por Marques e Naslavsky, as 

questões sobre síntese ou integração são um debate 

datado e cabem hoje como categorias analíticas das obras 

realizadas,396 o que se mostra fundamental é expandir e 

oportunizar novos estudos e discussões que possam 

vir a ampliar o campo de conhecimento e, de algum 

modo, auxiliar no reconhecimento, na valorização, na 

divulgação e na proteção às contribuições que Niemeyer 

e Peretti oportunizaram à arquitetura e à arte moderna, e 

contemporânea, brasileira.

396 MARQUES, Sônia; NASLAVSKY, Guilah. O vitral na síntese 
da arquitetura moderna. In: 8º. Seminário DOCOMOMO, 2009, 
Rio de Janeiro. Brasil: Cidade Moderna e Contemporânea: 
Síntese e Paradoxo das Artes, 2009. 13 p. Disponível em: 
<ht tps : / /scho lar.goog le .com.br /c i ta t ions?v iew_op=v iew_
c i t a t i o n & h l = p t - B R & u s e r = n a c P T R 8 A A A A J & c i t a t i o n _ f o r _
view=nacPTR8AAAAJ:qjMakFHDy7sC>. Acesso em: 24 mar. 2020.
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