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RESUMO: O presente artigo procura estabelecer uma relação entre as bases do 
neoconcretismo e seus correspondentes legados, especificamente a sua estreita correlação 
com a produção artística da construção de Brasília. Por volta da formação do movimento 
neoconcreto em 1957, inicia-se a seleção dos projetos para a construção de Brasília. 
Brasília se inseriu no meio do debate que envolveu a sua criação e a discussão sobre o que 
significaria a proposta da arquitetura moderna dentro do lugar problemático da modernidade 
brasileira.  Mais do que contextualizar a produção artística da construção de Brasília em 
uma determinada categoria e/ou herdeira do movimento neoconcreto, busca-se atribuir ao 
legado do movimento o intercâmbio das ideias e produções artísticas daquele momento 
(1957 em diante). 

Palavras-Chave: Brasília, Neoconcretismo, Modernidade.  

 

ABSTRACT: This article establishes the relationship between Neoconcretismo and their 
legacies, in particular its correlation with the artistic production of the construction of Brasilia. 
The formation of the movement took place in 1957 along with the selection of projects for the 
construction of Brasilia. More than contextualize the artistic production of the construction of 
Brasilia in a particular category and / or heiress neoconcreto movement, we seek to assign to 
the legacy of the movement of exchange of ideas and artistic productions that time (1957 
onwards). 
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Ainda que não se tenha comprovado por documentos ou testemunhos orais a 

relação do neoconcretismo com a produção artística da construção de Brasília, se 

faz pertinente levantar a hipótese sobre a afinidade entre as duas experiências. 

Brasília surgiu a partir de uma experiência inovadora, pensada e articulada por meio 

dos seus principais projetistas, o arquiteto e urbanista Lucio Costa (1902 – 1998) e o 

também arquiteto Oscar Niemeyer (1907 – 2012).  O traçado urbanístico de Lucio 

Costa dialogou com as ideias da arquitetura moderna de Niemeyer, sendo integrado 

a estes projetos, componentes da arte moderna. Para Kamita (2009), tanto a 

arquitetura moderna quanto o neoconcretismo foram vistos como desvios ao 

racionalismo europeu. O formalismo dos projetos brasileiros e o excesso de 
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subjetividade da produção neoconcreta podem ser vistos como objeções bem 

conhecidas.  

O embate com as formas geométricas foi realizado pela arquitetura moderna e pelo 

neoconcretismo. O que se pretende é correlacionar as formas figurativas da 

construção de Brasília ao horizonte móvel do espaço-tempo do neoconcretismo. O 

neoconcretismo estava interessado em uma espécie de positividade que estava no 

centro da tradição construtiva, a arte como instrumento de construção da sociedade.  

Os efeitos do neoconcretismo no Brasil surgiram a partir da década de 1930 com a 

formação da arquitetura moderna brasileira e teve sua explosão nos anos 1960.   

No intercâmbio das ideias construtivas, Lucio Costa dava ao traço urbanístico de 

Brasília o direcionamento artístico. Nas intermediações e no diálogo com diversos 

artistas e arquitetos, entre eles Le Corbusier (1887-1965) que disseminou “a poética 

e construção” ou “espiral e construção”, a ideia pretendia ressaltar valores 

tradicionais do humano na modernidade, apresentando a arquitetura como obra de 

arte e organismo vivo da sociedade. Para Lucio Costa, a função e intenção da arte 

era a de criar formas significativas para o entendimento social. Mais do que 

contextualizar a produção artística da construção de Brasília em uma determinada 

categoria e/ou herdeira do movimento neoconcreto, busca-se atribuir ao legado do 

movimento o intercâmbio das ideias e produções artísticas daquele momento (1957 

em diante). 

1.  Os antecedentes e a aproximação com as vanguardas  

No debate anterior ao concretismo e ao neoconcretismo, e para reforçar as bases 

dos movimentos de vanguarda construtiva no Brasil, o purismo foi elemento 

participativo da formação da arquitetura moderna brasileira. Os frutos do purismo no 

Brasil, foram trazidos então pela arquitetura de Le Corbusier. O purismo abriu 

caminhos para a arte funcional, carregado de racionalidade, era subjetivo e avesso 

ás qualidades decorativas. Também voltado para a racionalidade o concretismo 

pretendia estabelecer um vínculo entre a arte e a indústria e dar um sentido 

funcional ao caráter performático.  
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A arte concreta não foi resultado de uma atitude simples em face da arte 

contemporânea, não foi tampouco a mera reação de um grupo de artistas a 

determinada tendência estética dominante. Trata-se de uma atitude que se insere na 

visão geral dos problemas artísticos modernos, numa espécie de filosofia da arte 

que se esboça inicialmente no manifesto da Bauhaus (GULLAR, 1985). A 

perspectiva estava na compreensão da atividade artística intimamente ligada aos 

novos meios de produção, as novas técnicas e noções cientificas. A arte concreta 

deriva de um compromisso da época moderna com a sociedade industrial, dentro do 

qual o planejamento e o conhecimento teórico contam fatores relevantes. No Brasil a 

arte moderna só passou a ser compreendida e praticada dentro dos termos da 

vanguarda construtiva, foi na década de 1950 que a arte brasileira estreitou relações 

com os conceitos da arte moderna europeia (período entreguerras), e é partir da 

relação com esses conceitos que se produziu os discursos concretos e 

neoconcretos. É o postulado da integração da arte na cidade.  

2. Modernismo e Modernidade  

Para Leonídio (2013) com o advento do concretismo o modernismo brasileiro deixa 

de ser reconhecido como vanguarda. O modernismo não possuiu condições 

estruturais para perceber os movimentos construtivos. No Brasil, com o passar dos 

anos o modernismo acabou se revestindo de sentidos mais específicos, 

sobrepondo-se inclusive a ideia de vanguardas. O modernismo tornou-se um 

conceito articulador para as diversas expressões estéticas no Brasil contemporâneo, 

se estabelecendo como um marco fundador de uma ideia de brasilidade (Faria, 

2009)1.  

Para Faria (2009), a ideia de modernismo no Brasil se sobrecarregou. O termo 

surgiu em meio a conflitos e polêmicas e se confirmou apenas em lugares sociais 

particulares. O modernismo foi a linguagem estética assumida por agentes do 

Estado do século XX, foi a tomada de consciência de uma elite esclarecida sobre a 

construção cultural do cidadão brasileiro. A construção de Brasília também se insere 

nesse contexto, na utopia de um Brasil moderno. Os conceitos fundamentais da arte 

moderna só vieram a ser compreendidos a partir da vanguarda construtiva. A 

historiografia definiu o neoconcretismo como uma etapa do projeto construtivo 
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brasileiro, como uma via de acesso das artes visuais brasileiras ao espaço da 

contemporaneidade, a passagem do moderno para o contemporâneo. 

Por volta da formação do movimento neoconcreto em 1957, inicia-se a seleção dos 

projetos para a construção de Brasília. Brasília se inseriu no meio do debate que 

envolveu a sua criação e a discussão sobre o que significaria a proposta da 

arquitetura moderna dentro do lugar problemático da modernidade brasileira. A 

imagem da Brasília Modernista de Lucio Costa e Oscar Niemeyer foi certamente a 

imagem que se concretizou. Porém o conceito “Modernista” se insere na 

problemática questão do lugar da modernidade brasileira. 

 Isto porque a modernidade iniciou os novos rumos que o modernismo tomava 

naquele momento. O neoconcretismo e a construção de Brasília compunham o 

quadro geral do modernismo tardio, questão que vem sendo revisada dentro do 

quadro geral e conceitual. Com a inauguração de Brasília em 1960, concluía-se 

então o grande ato da modernidade brasileira (HERKENHOFF, 2009)2. Para Mário 

Pedrosa (1900-1981) Brasília seria a mais radical realização da modernidade 

brasileira. A partir de então Brasília sediaria decisivas manifestações da 

consolidação do pós moderno. 

3. Neoconcretismo: legados e postulados. 

O neoconcretismo obedecia ás prescrições do sistema acerca da atividade cultural: 

se proclamava apolítico, mantinha-se no terreno reservado, era tímido e desconfiado 

com relação à participação da arte na produção industrial. O neoconcretismo 

pretendia romper com o racionalismo do concretismo e foi uma ruptura em relação a 

arte moderna brasileira. O neoconcretismo foi uma tentativa de renovação da 

linguagem geométrica, contra o caráter racionalista e mecanicista. A ideia central era 

revitalizar as propostas construtivas, e de certa via foi uma importante manobra da 

produção da arte brasileira no sentido de conquistar uma autonomia mais ampla em 

face aos modelos culturais dominantes.  

Seguindo os referenciais teóricos de Ronaldo Brito, o neoconcretismo foi 

representado pelo vértice da consciência construtiva no Brasil, sendo evidente o fato 

de que foi o último movimento plástico de tendência construtiva no país e que 
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inevitavelmente, encerrou um ciclo. De certo, havia uma tradição construtiva local, 

especificamente no Rio de Janeiro, que permita aos artistas neoconcretos uma 

segurança suficiente para que colocassem as questões mais avançadas e 

produtoras de rupturas da época. O concretismo seria fase dogmática, a fase de 

implantação e o neoconcretismo seria a fase de ruptura. 

Sendo na sua origem uma reação a linguagem impressionista, cuja dissolução 

opunha um novo sentido construtivo a arte dita geométrica, se deixando influenciar 

pelas novas concepções da física e da mecânica, tendendo naturalmente para uma 

racionalização cada vez maior dos problemas estéticos.  

A obra de arte não poder ser uma mera ilustração de conceitos primários. A arte 

neoconcreta pretende ter aberto a questão fundamental colocada pela arte 

contemporânea: a questão de uma linguagem visual e autônoma (GULLAR, 1985). 

Os neoconcretos rejeitavam qualquer formulação que considerasse a obra de arte 

como máquina ou como objeto, para assim aproximá-la a uma noção orgânica.  

Os artistas neoconcretos optavam por mergulhar na natural ambuiguidade do mundo 

para descobrir nele novas significações, rejeitavam o primado da razão sobre a 

sensibilidade. A arte neoconcreta reconheceu a necessidade de uma reintegração 

das formas em um contexto de significações que rompe com uma cisão mais 

especializada. Os artistas não tinham por meta negar as experiências passadas 

(concretismo), e sim abrir novas possibilidades de interpretação e reintegração. Não 

é uma rejeição aos postulados concretistas, é o postulado da forma significativa. O 

artista entregue a si mesmo e a sua linguagem potencial. 

Teles (1987), pontuou que o neoconcretismo nascido de uma necessidade de 

exprimir, dentro da linguagem estrutural da nova plástica, a complexa realidade do 

homem moderno, nega a validez das atitudes cientificistas e positivistas em arte e 

repõe o problema da expressão, incorporando as novas dimensões verbais criada 

pela arte não figurativa. Sendo assim, a obra de arte não se limita a ocupar um lugar 

no espaço objetivo, mais o transcende ao fundar nele uma significação nova que as 

noções objetivas de tempo, espaço e forma, não são suficientes para compreender a 
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obra de arte, para assim dar conta da sua realidade. A arte neoconcreta fundou um 

novo espaço expressivo. 

4. Brasília e o Neoconcretismo de fato. 

A construção de Brasília coroa um processo radical representado pela eclosão do 

neoconcretismo.  A construção de Brasília é contemporânea ao desenvolvimento do 

neoconcretismo, porém pode se considerar que o movimento foi mantido ao mesmo 

espaço tempo ao período da construção. Para Herkenhoff (2009) desde a sua 

construção Brasília foi associada à aposição a arte abstrata graças ao poder 

decisório de Oscar Niemeyer de implantar obras de arte nos espaços públicos.  

Até nos azulejos de Athos Bulcão se encontra traços da correspondência com o 

neoconcretismo. Athos compreendeu que a azulejaria não se reduziria a um suporte 

para imagem, mas seria uma estrutura em si.  

Entendia o azulejo como parte constitutiva da carnalidade dos muros. A aplicação 

dos azulejos submetia o espaço á regras de inscrição de signos de linguagem na 

arquitetura. Bulcão criava desenhos abstratos nos azulejos e não mais definiu a 

conformação final a ser seguida. A composição final dos painéis caberia aos 

operários.  

Para Ferreira e Bandeira (2009)3 discutir as formas de Brasília implica em dois 

aspectos importantes, o desenho arquitetônico e urbanístico da cidade, que se 

configura na extensão do Plano Piloto, atende a pressupostos modernos e redefine 

as funções próprias da capital. Brasília foi criada a partir de uma lógica 

completamente avessa as formas tradicionais de organização urbana no Brasil, 

tradicionalismo calcado nos modelos portugueses da cidade colonial. Teve como 

traço principal a forma de um avião dividida segundo os quatro pontos cardeais, 

cortados por uma imensa linha reta denominada eixo monumental. Em um dos 

extremos desse eixo tem-se a praça central ocupada pelos poderes (executivo, 

legislativo e judiciário), em uma clara intenção ao seu papel de cidade-capital.  

Pode se supor que o projeto inicial de Lucio Costa para o Plano Piloto possuiu 

algumas aproximações com os postulados do neoconcretismo, influenciado pelos 
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ares da arquitetura moderna, espaços e ideias do purismo advindos de Le 

Corbusier.  Assim como o Neoconcretismo o projeto de Lucio Costa é rico em 

ângulos visuais e formas projetadas para interpretação do público espectador.  

Sua articulação espacial é límpida, condensada e rítmica, enquanto a circulação fluí 

sem tropeços, nos capilares, e nos vai e vem das extremidades. Para Mário Pedrosa 

(1981), Brasília é na essência uma obra de arte que se constrói. Edificar a cidade 

nova é a maior obra de arte que se possa fazer no século. Brasília é uma obra de 

arte tanto quanto os grandes projetos industriais da engenharia civil da nossa 

civilização. 

Considerações finais 

Ao proclamar Brasília como uma obra de arte coletiva, Mário Pedrosa (1981) 

enfatizou que a arte se introduz na vida de nossa época e não mais como uma obra 

de arte isolada, mas como um conjunto de atividades criadoras do homem. 

 Quando se faz uma cidade nas condições de Brasília, partindo do novo, é por assim 

dizer um ensaio de uma utopia. Nossa época é a época em que a utopia se 

transforma em plano e é principalmente aí que se encontra a mais alta atividade 

criadora do homem e da planificação. Para Gabo Pevsner (1890 – 1977), somente 

as construções espaciais tocaria os corações das massas humanas futuras, 

rejeitando assim uma visão permanente e ótica. Para Lygia Clarck (1927-1988) o 

espectador deveria ser jogado para dentro da obra, para assim entender todas as 

possibilidades espaciais sugeridas pela obra.  

Mesmo que não se tenha associado oficialmente a aproximação do neoconcretismo 

com a produção artística da construção de Brasília, as análises demostram as 

possíveis relações no traçado do projeto inicial do Plano Piloto de Lucio Costa. O 

projeto de 1957 nasceu de um gesto primário de quem assinala um lugar onde ele 

toma posse: dois eixos cruzando-se em ângulo reto, ao final, representando o sinal 

da cruz. Arte e arquitetura se fundem, sugerindo as diversas interpretações, assim 

como o neoconcretismo que não rejeita as diversas interpretações e pretende 

colocar o espectador dentro da obra de arte. 
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 Brasília representa o postulado da integração da arte na cidade. Lucio Costa propôs 

a integração da arte na cidade, assim também como Oscar Niemeyer, do desenho a 

conclusão dos monumentos, todos inspirados a integrar os moradores e visitantes 

no espaço visual da cidade, seguindo assim uma das lógicas do neoconcretismo, 

integrar o espectador na obra de arte. 
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