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RESUMO: O presente trabalho analisa o significado do projeto moderno de síntese das 
artes e da construção de Brasília na perspectiva dos participantes do Congresso 
Extraordinário Internacional de Críticos de Arte, realizado em 1959. Foi realizada uma 
comparação dos textos de crítica de arte de Mário Pedrosa sobre as vanguardas de 
tendência construtiva com as posições dos convidados do congresso, a fim de discutir as 
mudanças ocorridas no panorama artístico internacional deste período. 
 
Palavras-chave: Brasília. Concretismo. Congresso Extraordinário Internacional de Críticos 
de Arte 1959. Mário Pedrosa. Síntese das Artes. 
 
 
ABSTRACT: This paper analyses the significance of the modern synthesis of the arts and 
the construction of Brasília in the perspective of the participants of the International 
Extraordinary Congress of Art Critics, held in 1959. A comparison was conducted between 
Mário Pedrosa's avant-garde constructive trends and the congress invitees opinions, having 
as goal to discuss the changes on the international artistic landscape regarding that period. 
 
Keywords: Brasília. Concrete art. Extraordinary Congress of Art Critics 1959. Mário Pedrosa. 
Syntehsis of the arts. 

 
 
 
 

Introdução 

O evento congressista, intitulado “Congresso Internacional Extraordinário de Críticos 

de Arte”, teve como foco o debate sobre a possibilidade de realização da síntese das 

artes, foi realizado em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, em setembro de 1959, 

com participações de historiadores da arte, tais como: Giulio Carlo Argan e Meyer 

Schapiro; os considerados estetas modernos Tomás Maldonado e Gillo Dorfles; o 

prestigiado urbanista e arquiteto Bruno Zevi, os intelectuais e críticos de arte Sérgio 

Milliet e Mário Barata, além de outros profissionais da área das artes. 

A organização do congresso foi realizada pela Associação Brasileira de Críticos de 

Arte e teve o crítico Mário Pedrosa como principal articulador. Entre os objetivos do 

Evento estava o de promover, no plano internacional, a tendência construtiva da arte, 

coroada pela construção da nova capital. 

O empenho de Pedrosa, pela difusão da arte de tendência construtiva, no meio 



 

   
 

3808 

 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

artístico brasileiro, baseava-se tanto em inovações formais ligadas à arte quanto no 

compromisso de renovação social que visava à estimulação de muitos artistas e 

críticos brasileiros. Com isso a arte parecia apontar para um caminho suscetível de 

ser seguido por outros campos de atividade humana, em uma verdadeira 

antecipação da utopia social realizada. 

Ao propor o tema da síntese das artes no congresso, às vésperas da inauguração 

de Brasília, Pedrosa retomava a uma série de questões ligadas ao projeto moderno 

da arquitetura e das artes. Por isso, este artigo visa a analisar o significado de tal 

projeto, comparando o ponto de vista de Pedrosa com o dos demais convidados do 

evento da Associação Internacional de Críticos de Arte (AICA), a fim de investigar o 

significado do projeto de síntese das artes e da construção de Brasília. 

Para a realização da pesquisa foram analisadas as atas do Congresso da AICA, 

identificando os principais pontos discutidos durante as sessões, examinando 

também os textos de Pedrosa sobre a arte na década de 1950 de modo a esclarecer 

sua visão acerca da vertente construtiva e cotejá-la com a opinião dos participantes 

do congresso. Por fim, acrescentou-se mais referências bibliográficas referentes ao 

período em que o evento ocorreu com o intuito de melhor compreender o contexto 

em que ele foi realizado.  

Nesse processo, foram acrescentadas publicações que tratavam das propostas das 

vanguardas construtivas europeias, incluindo textos produzidos por alguns dos 

convidados do Congresso da AICA, tais como: Meyer Schapiro e Giulio Carlo Argan. 

 

Síntese das Artes e a Tendência Construtiva no Brasil 

  

Ao avaliar o significado do projeto moderno tem-se que levar em conta as 

transformações artísticas e sociais que aconteciam não só no Brasil, mas no mundo, 

naquele período. Tanto o rumo político e social, seguido pela URSS como o 

capitalismo no Ocidente, cujo centro encontrava-se nos Estados Unidos, solapavam 

a convergência imediata entre produção artística novíssima e dimensão social. 

Assim, a defesa incondicional, feita por Pedrosa, da tendência construtiva nas artes 

tinha por seu turno uma prospecção social e política muito específica, isto é, havia 
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uma confluência entre o programa artístico moderno e as diretrizes políticas 

assentadas nos valores democráticos e socialistas.  

Para Arantes (2004), a defesa de Pedrosa em favor de tais tendências baseava-se 

na crença do poder regenerador da arte, princípio este adotado pelas vanguardas 

artísticas do início do século XX. A partir desse pensamento, a arte abstrata seria 

capaz de produzir formas novas que alterariam a sensibilidade da sociedade e 

conduziriam a superação das questões ligadas ao nosso atraso social. 

Dessa forma, alinhada a essa possibilidade de reconstrução social por meio da arte 

estava à noção de síntese. Maria da Silveira Lobo e Roberto Segre (2009, p. 16) 

observam que após o período que sucedeu a Primeira Guerra Mundial as chamadas 

vanguardas construtivas conceberam uma síntese das artes na qual as “formas 

geométricas puras, as cores básicas, os elementos, a grade e a estrutura 

construiriam os objetos, as casas e as cidades novas do novo homem e do novo 

mundo”. 

A influência dessas vanguardas chegou ao Brasil em momentos distintos. Na 

arquitetura, Freitas (2007), atribui à construção do prédio do Ministério da Educação, 

projetado por Lúcio Costa, como marco inicial da arquitetura moderna no Brasil. A 

realização desse projeto confirmaria a influência que Le Corbusier teve sobre uma 

geração de arquitetos brasileiros, entre eles Lúcio Costa, Oscar Niemeyer e Affonso 

Reidy, na década de 1930.  

No caso das artes plásticas, Arantes (2004) comenta o advento da arte abstrata 

dentro de um processo maior de modernização. Tal processo compreendia o 

surgimento de instituições como o Museu de Arte de São Paulo, em 1947, e os 

museus de arte moderna de São Paulo e Rio de Janeiro, em 1948, além de uma 

série de exposições e conferências de artistas estrangeiros. Para Freitas (2007), um 

dos acontecimentos mais significativos desse período é a premiação do suíço Max 

Bill, fundador do Instituto de Design de Ulm, na Primeira Bienal de Artes de São 

Paulo. Esse fato contribuiu na difusão das ideias acerca da arte abstrata entre os 

grupos de artistas e intelectuais. 

Segundo Arantes (2004), em 1945, o crítico Pedrosa seria um dos primeiros 
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intelectuais a defender a arte abstrata no país. Ao longo da década de 1950, com o 

desenvolvimento do debate em torno da arte abstrata, reconheceria na arquitetura 

moderna a possibilidade de realização da “síntese das artes”, algo que seria 

impulsionado pela construção de Brasília. 

Assim, segundo Lobo e Segre (2009), a realização do Congresso de Críticos de Arte, 

em 1959, reforçava o debate em torno da síntese das artes que vinha ocorrendo em 

âmbito internacional desde a década de 1930, com destaque para a conferência da 

UNESCO na XXVI Bienal de Veneza. 

 

O Congresso da AICA 

  

Durante as sessões do congresso é possível notar que não havia um consenso 

sobre o conceito de síntese das artes entre os participantes. No entanto, ao analisar 

os debates é possível notar que a síntese, ao contrário do que muitos convidados 

defendiam, não se tratava apenas da mistura da pintura e da escultura na 

arquitetura, mas do papel que a arte desempenhava na sociedade. 

O crítico e historiador americano, Meyer Schapiro (apud LOBO; SEGRE, 2009, p. 

85), foi um dos participantes a enfatizar, durante as sessões do congresso, a 

necessidade de uma postura crítica para com a síntese das artes. Ele classificava 

tais propostas como carregadas de ideologias, argumentando que elas “são 

tentativas de dar nova forma à nossa vida, e não apenas às nossas artes”.  

Entretanto, essa parecia ser uma visão partilhada por outros participantes do evento, 

como o artista mexicano Flores Sanchez (apud LOBO; SEGRE, 2009, p. 96), que 

denunciava a maneira como a ideia de síntese estava sendo discutida, dizendo da 

seguinte forma: “observo que os congressistas tendem a ser analíticos e falam da 

síntese das artes completamente isolada do resto da existência”.  

 Ao apresentar suas ideias no congresso, Schapiro (apud LOBO; SEGRE, 

2009), denunciava à proposta de síntese como uma reação do campo artístico as 

transformações ocorridas na sociedade em decorrência do desenvolvimento 

tecnológico e econômico. Ele identificava essas transformações em duas direções: a 
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primeira dizia respeito à crescente especialização e o isolamento do indivíduo, e a 

segunda, à concentração de poder em torno das grandes organizações. Partindo 

dessas considerações, ele chamava atenção para a tomada de posição que a 

síntese das artes implicava, tais como, a negação da arte individual e a necessidade 

de se estabelecer certa ordem no modo de viver. 

Tais declarações feitas pelo crítico americano seriam comprovadas pelas falas de 

outros congressistas, que identificavam o advento do individualismo como um 

entrave para a realização da síntese das artes. Esse era o caso do filósofo italiano 

Gillo Dorfles e do historiador turco Kemal Yetkin (apud LOBO; SEGRE, 2009) que 

criticavam a postura dos artistas daquele período, argumentando que se 

comportavam como células isoladas. Refletindo a partir dessa problemática, era 

compreensível que durante os debates do congresso defendessem-se ideias como a 

criação de uma fé comum, a colaboração das artes, ou ainda, como propunha o 

crítico brasileiro, Mário Pedrosa, a criação de uma obra de arte coletiva. 

Sobre a colaboração das artes, muitos participantes argumentavam que esse tipo de 

processo colaborativo deveria ser realizado de forma igualitária, defendendo que 

assim era fundamental para se chegar à síntese. Essa abordagem parecia alinhada 

com alguns dos ideais do Neoplasticismo pensados por Theo Van Doesburg, Argan 

(1992, p. 406) os define como 

[…]  a justa convicção de que a colaboração entre arquitetos, 

pintores e escultores (ou, já não se admitindo uma distinção entre as 

artes, a colaboração entre técnicos da construção e técnicos da visão) 

deve se iniciar nos primeiros momentos do projeto. 

A defesa de tais ideias gerou certa polêmica acerca do projeto de construção de 

Brasília, concebido por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, que visava a um projeto sem 

o envolvimento inicial com outros artistas. O crítico mexicano Crespo de La Serna 

(apud LOBO; SEGRE, 2009, p. 95) foi um dos participantes a comentar tal proposta 

como um problema, expressando-se da seguinte forma: 

 Como fazer de uma obra como a de Brasília, por exemplo, uma 

realização comum se se começa por fazer um plano sem levar 

absolutamente em conta os outros artistas, sem os chamar para 

preparar uma obra em comum? É impossível. Eles são chamados 

quando o plano já está feito, se há um espaço a decorar, um muro a 

ser pintado, mas imediatamente se estabelece uma relação de 



 

   
 

3812 

 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

subordinação do artista, uma alienação das ideias que os artistas 

plásticos poderiam desenvolver. 

 

Ainda no enfoque sobre a igualdade das artes, enquanto muitos participantes 

defendiam a proposta de colaboração igualitária, outros se declaravam contra 

talproposta, tais como: os arquitetos Aero Saarinen e André Wogensky, entre outros, 

pois eles entendiam que no início de um projeto existiam muitos problemas 

específicos da arquitetura e do urbanismo. Wogensky (apud LOBO; SEGRE, 2009, p. 

61) comentou a dificuldade de tal colaboração com um exemplo de Oscar Niemeyer 

[…]  ele está diante de um problema terrível que é o de modificar as gaiolas 

dos elevadores nos arranha-céus de Brasília, quando toda a estrutura 

destes está construída. Que viriam fazer, nesse momento, o pintor e o 

escultor? 

 

Nesse sentido, havia quem acreditasse em uma hierarquia das artes, em que era 

entendido que a função da arquitetura consistia em coordenar a realização da 

síntese, pois primeiramente tudo dependeria da organização do espaço realizada 

pelo urbanista. Essa concepção ficava aparente em certos momentos, como na 

apresentação do arquiteto francês, Raymond Lopez (apud LOBO; SEGRE, 2009), 

com o título: “É a Arquitetura a Arte Maior da Cidade?”. A esse fato pode-se 

acrescentar as palavras da designer, Charlote Perriand (apud LOBO; SEGRE; 2009, 

p. 94),: 

A síntese das artes talvez seja uma partitura, como a música. E a 

música é feita por um violinista, um flautista, etc. Nem um nem outro 

pode executar a sua partitura sem um maestro e, por conseguinte um 

maestro é necessário. E esse papel de maestro – pelo menos eu 

assim imagino – é o do arquiteto.  

Embora existissem concepções diferentes acerca da colaboração entre as artes, de 

certa forma todas pareciam se opor às tendências individualistas. Essa era, por 

exemplo, a posição de Pedrosa (apud LOBO; SEGRE, 2009, p. 154 – 155)  ao 

defender a síntese das artes. 

[…] a síntese, ou melhor, a afinidade social, a afinidade espiritual que 

pode conduzir à síntese, é o único corretivo possível ao pessimismo 

destrutivo da arte individualista de nossos dias, aos impulsos 
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temperamentais românticos e expressionistas em voga.  

 

O crítico brasileiro partia das ideias elaboradas por Mumford (apud LOBO; SEGRE, 

2009) sobre a tarefa de reconstrução de regiões, interpretada como obras de arte 

coletiva. Portanto, em suas falas, Pedrosa deixa claro que ao tratar da síntese das 

artes não pensava na colaboração entre arquitetos, escultores e pintores, mas o que 

ele entendia como concepção social da arte era a tarefa de criar uma cidade. Nesse 

sentido, as ideias de Pedrosa aproximavam-se dos ideais da Bauhaus “a forma de 

uma sociedade é a cidade e, ao construir a cidade, a sociedade se constrói a si 

mesma” (ARGAN, 1992, p. 269). 

Assim, verifica-se que havia uma confiança no potencial da arquitetura em promover 

mudanças no comportamento da população. Entretanto, o historiador francês Jean 

Leymarie (apud LOBO; SEGRE, 2009, p. 98), de maneira semelhante ao 

pensamento de Meyer Schapiro, entendia esse cenário como uma manifestação dos 

problemas vividos naquele momento. Em sua apresentação explicava “se hoje nós 

nos apaixonamos pela arquitetura e pelo urbanismo não é por motivos unicamente 

artísticos; há para isso razões profundamente humanas”. Essas razões, segundo ele, 

relacionavam-se com a necessidade política em face dos problemas das 

desigualdades sociais no mundo. 

Uma questão que contrastava com as ideias defendidas por Pedrosa (apud LOGO; 

SEGRE, 2009) e outros convidados do Congresso da AICA surgiu na V Bienal de 

São Paulo. As datas dos dois eventos foram previamente planejadas para 

coincidirem-se, permitindo assim que os participantes pudessem visitar também a 

exposição, realizada no Palácio das Indústrias. Esse evento marcava certas 

tendências da arte em âmbito internacional, sendo a mais significativa delas 

representada pela premiação do pintor nipo-brasileiro Manabu Mabe. Pedrosa 

classificava tal premiação como uma ofensiva tachista e informal (apud ALAMBERT; 

CANHETE, 2004, p. 81). Essa opinião seria reforçada pelas observações de Maria 

Alice Milliet (apud ALAMBERT; CANHETE, 2004), comentando a influência norte-

americana no mundo com a action painting, uma questão que ela relacionava ao 

“gestualismo” nos trabalhos de Mabe. As tendências mostradas na Bienal 
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apontavam para uma direção diferente das propostas de arte coletiva de formas 

geométricas debatidas no congresso, antes tratavam do abstracionismo de origem 

subjetiva e ainda uma retomada da pintura figurativa, exibindo trabalhos de artistas 

como Francis Bacon, Van Gogh e do grupo CoBra (LOBO; SEGRE, 2009).  

Outro ponto fundamental das sessões do congresso estava nas transformações na 

arte realizadas pela indústria. Essa questão deve-se ao fato de que havia uma 

parcela de participantes que demonstrava grandes expectativas sobre a participação 

da produção industrial na realização da síntese das artes. Os motivos para essa 

crença eram semelhantes à tarefa social da arte pensada pela Bauhaus “a finalidade 

imediata é a de recompor entre a arte e a indústria produtiva o vínculo que unia a 

arte ao artesanato” (ARGAN, 1992, p. 269). Essa era a visão partilhada por Lúcio 

Costa (apud LOBO; SEGRE, 2009), embora ele também tenha enfatizado que fora a 

própria industrialização que privara o proletário de contribuir com a invenção própria 

das técnicas manuais do artesanato.  

A separação entre arte e artesanato fazia parte de um conjunto maior de 

fragmentações na visão de Gillo Dorfles (apud LOBO; SEGRE, 2009), para ele a 

arte estava divorciada da religião, do mito e da sociedade. O crítico argentino, 

Tomás Maldonado (LOBO; SEGRE, 2009, p. 126) também inseria nesse contexto a 

crise das instituições artísticas, ao afirmar “a separação cada dia mais profunda 

entre a arte dos museus e a ‘arte’ do homem do povo, entre o gosto para um grupo 

reduzido e gosto para muitos”. Costa, Dorfles e Maldonado atribuíam essas 

mudanças ao início da Era Industrial e, portanto, que a solução desses problemas 

estaria na síntese realizada entre “artes maiores” e artes industriais.  

O problema na defesa de tal colaboração, como apontado por Perriand (apud LOBO; 

SEGRE, 2009) era o de que a arte industrial simbolizava essencialmente uma arte 

de comerciantes. Isso significava, portanto, que a arte industrial não atendia 

somente a interesses artísticos, mas eram os interesses econômicos que ditavam o 

ritmo dessa produção. Essa imposição do mercado prejudicava a capacidade de 

criação do artista, que se via forçado a produzir novos trabalhos mesmo quando não 

sentia necessidade para isso.  
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Reflexões sobre o Congresso da AICA 

 

Ao analisar as atas do Congresso da AICA é possível notar que diversos pontos do 

projeto moderno estavam em discussão naquele momento e eram influenciadas 

pelas descobertas no campo da ciência e nas formas de produção da indústria. 

Identificou-se que uma parcela dos congressistas acreditava que a tendência da arte 

era em direção ao pensamento racional, ao conceito de planejamento e ao espírito 

coletivo. Essas ideias encontravam expressão no rigor do abstracionismo 

geométrico e seu objetivo final compreendia a realização da síntese das artes.  

Na arquitetura isso se manifestava nas novas técnicas de construção, do traçado 

urbanístico e arquitetônico racionais que se acreditava agentes transformadores da 

sociedade. Nas artes plásticas, havia o objetivo de se alinhar a produção artística 

com a produção industrial e, dessa maneira, diminuir as distâncias existentes entre a 

arte e a população. 

A importância da construção de Brasília, para os participantes do congresso,  

encontrava-se no fato de seus idealizadores, Costa e Niemeyer, estarem alinhados 

com as concepções sociais das vanguardas construtivas. Essa característica da 

nova capital era o que Pedrosa (apud LOBO; SEGRE, 2009) definia como problema 

prático, experimental.  

Verifica-se também que os convidados que defendiam a ideia de colaboração entre 

as artes não conseguiram chegar a um acordo em relação ao modo como deveria 

ser realizada. A escolha do tema do congresso por Pedrosa (LOBO; SEGRE, 2009) 

tinha como objetivo promover a discussão a respeito dessas possibilidades, tendo 

como ponto comum a cidade nova. Em suas participações no congresso, o crítico 

brasileiro deixou claro sua posição em favor de uma arte coletiva, pois identificava 

que a fase criadora-destruidora – essencialmente ligada as ações individuais – da 

arte moderna havia se encerrado na metade daquele século. Portanto, via como 

necessário atribuir a arte um papel social, o da reconstrução regional, termo que o 

filósofo Mumford (LOBO; SEGRE, 2009, p. 155) definia como “obras de arte coletiva”.  

Em contraposição a esse pensamento, haviam participantes que enxergavam a ideia 

de planejamento racional e de síntese das artes como uma ameaça à liberdade 
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individual. Segundo Argan (1995), tanto a action painting americana quanto o 

informalismo europeu não buscavam opor-se à tecnologia industrial através da arte 

gestual, mas a questionar o comportamento coletivo e condicionado pela indústria. 

Para esses artistas, não se tratava mais de discutir os problemas sociais e políticos, 

mas antes a possibilidade de existência da arte na sociedade de consumo. Os 

principais defensores dessas ideias dentro do congresso foram o crítico americano 

Schapiro, o artista mexicano Sanchez e o argentino Maldonado. 

Assim, a realização da Bienal naquele mesmo ano parecia reforçar a ideia da 

polarização pela qual o mundo passava, como observado posteriormente pelo 

presidente da AICA, Henry Meiryc Hughes (apudLOBO; SEGRE, 2009). Os debates 

no Congresso de Brasília já continham as preocupações com as mudanças em 

âmbito cultural internacional, como a crescente rivalidade entre europeus e 

americanos e do bem público versus o mercado. 

Considerações 

Ao enfatizar o papel do Congresso Internacional de Críticos de Arte, como um 

evento marcado pelas principais discussões da Arte no final da década de 1950, 

esta pesquisa busca apontar novas possibilidades de pesquisa em campos 

interdisciplinares, como o da Arquitetura, Design Industrial e História da Arte, em um 

momento em que especialistas dessas diversas áreas reuniram-se no debate de 

questões em comum. 

Assim, o conteúdo das sessões do congresso fornece uma perspectiva mais precisa 

da profissão de crítico de arte na metade do século XX além de enfatizar as 

atividades da Associação Internacional de Críticos de Arte em seus primeiros anos 

de existência.  
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