
 

A SÍNTESE DAS ARTES NOS CONGRÉS INTERNATIONAUX D’ARCHITECTURE 

MODERNE - CIAM: A CIDADE CONTEMPORÂNEA.  

 

THE SYNTHESIS OF ARTS IN INTERNATIONAL CONGRESSES OF MODERN 

ARCHITECTURE – CIAM: THE CONTEMPORARY CITY. 

 
Camila Christiana de Aragão Tavares / UnB 

 
 
 
RESUMO 
Nas relações entre arte e arquitetura, interessa-nos aqui o apontamento e o próprio 
desenvolvimento da síntese das artes nos Congressos Internacionais de Arquitetura 
Moderna – (CIAM). Ressalta-se a importância dos CIAM no desenvolvimento da arquitetura 
moderna, não só na Europa mas também no  Brasil. A relação das artes plásticas com a 
arquitetura é fundamental para análise do desenvolvimento desta temática. A presente 
abordagem discute o protagonismo de Lucio Costa e Le Corbusier como propagadores das 
ideias elaboradas nos CIAM, além de relacionar Brasília como resultado deste processo.  
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ABSTRACT 
In the relations between art and architecture, we are interested here in the design and 
development of the synthesis of the arts in the International Congresses of Modern 
Architecture - (CIAM). The importance of CIAM in the development of modern architecture is 
emphasized, not only in Europe but also in Brazil. The relation between plastic arts and 
architecture is fundamental for the analysis of the development of this theme. The present 
approach discusses the protagonism of Lucio Costa and Le Corbusier as propagators of the 
ideas elaborated in the CIAM, besides relating Brasília as a result of this process. 
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Parte-se aqui com a perspectiva inicial da síntese das artes contextualizada no 

período das vanguardas artísticas. Dessa maneira, pontua-se que a síntese das 

artes foi suscitada inicialmente por Walter Gropius (1883-1969) nas premissas da 

Bauhaus. No eixo do ensino da escola, havia uma necessidade de inserir a 

arquitetura e as artes visuais no diálogo da sociedade com a orientação técnico-

industrial (DORFLES, 1986, p. 50). Sob a orientação de diversos artistas que 

compunham o protagonismo dos movimentos de vanguarda europeia e russa, a 

escola propunha uma comunhão dos diferentes processos artísticos.  

A proposta múltipla da Bauhaus permanecia na síntese das artes e no 

direcionamento do ensino artístico para formação do artista no contexto mecânico e 

industrial eclodido na época. Além de Walter Gropius, a síntese das artes também foi 

apontada por Le Corbusier (1887-1965) nos princípios do Purismo, na associação 

dos elementos da pintura e da escultura com os conceitos plásticos e construtivos da 

arquitetura moderna. A compreensão do Purismo é necessária para a constituição 

dos movimentos da arte moderna, em especial na vertente construtiva abordada por 

Le Corbusier.  

Da arte moderna na Europa surgiram diversos movimentos que demarcaram as 

novas configurações na arquitetura. Esses movimentos seguiram com importantes 

características para a linguagem construtiva na arte. Um dos aspectos relevantes 

para o objeto desta pesquisa é a relação da arquitetura moderna com importantes 

movimentos que se desenvolveram na linguagem das artes visuais. Nas relações 

entre pintura, arquitetura e escultura, é possível depreender que, após o 

Expressionismo, a arte não se posicionou mais como representação do mundo, o 

seu funcionamento passou a depender da própria função da obra de arte. Tais 

considerações partiram de análises realizadas em pesquisa anterior (TAVARES, 

2016) em que a proposta se debruça, também, na relação entre arte e arquitetura. 

Nas conjunções entre arte e arquitetura, interessa-nos aqui o apontamento e o 

próprio desenvolvimento da síntese das artes nos Congressos Internacionais de 

Arquitetura Moderna – Congrés Internationaux d’Architecture Moderne (CIAM). A 

formação dos CIAM partiu da iniciativa de Hélène de Mandrot (1867-1948), com o 

auxílio de Le Corbusier e Siegfried Giedion (1888-1968). O congresso foi realizado 
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durante dez anos, de 1928 a 1956, tratando diversos elementos relacionados ao 

habitar. O corte temporal será demandado pela realização dos CIAM, das décadas 

de 1920 a 1960, período em que se nota a presença dos elementos construtivos e 

funcionais relacionados a arte e arquitetura.  

Ressalta-se a importância dos CIAM no desenvolvimento da arquitetura moderna, 

não só na Europa mas também em países como Brasil, Estados Unidos e Índia. Um 

dos resultados mais importantes dos CIAM é a Carta de Atenas, concebida no CIAM 

IV, de 1933. A Carta de Atenas representa o conteúdo do Urbanismo Racionalista, 

também chamado de Urbanismo Funcionalista. O documento apresenta as 

contribuições de mais de um século da arquitetura, incluindo as propostas do 

socialismo utópico e da Bauhaus. O Plano Piloto de Lucio Costa (1902-1998) e a 

Chandigarh (Punjabe e Haryana) de Le Corbusier representam esse urbanismo 

racionalista adquirido ao longo dos CIAM. Sobre tais argumentos, esta pesquisa 

pretende debater as relações entre pintura, escultura e arquitetura no 

desenvolvimento dos CIAM, compreendendo as artes visuais como parte integrante 

da cidade. 

“A cidade real reflete as dificuldades do fazer a arte e as circunstâncias 

contraditórias do mundo em que se faz. ” (ARGAN, 1992 p. 74). Calcados por esses 

alicerces, infere-se que a perspectiva epistemológica viabiliza o entendimento da 

história da arte como história da cidade. A reflexão que aciona a síntese das artes 

nos CIAM pontua os paralelos da questão no campo da arquitetura, tendo como 

noção central os parâmetros estabelecidos pelo urbanismo moderno. Dessa 

maneira, nota-se que, em alguns momentos, os fatos constituintes estão próximos 

das relações da historiografia da arquitetura com o modernismo europeu.  

Os discursos apresentados no CIAM I, em 1928, apresentaram os principais pontos 

a serem discutidos: a técnica moderna e suas consequências; a padronização; a 

economia; a urbanística; a educação da juventude; e a realização na relação 

arquitetura e estado. Os objetivos principais eram pautados no conhecimento e 

desenvolvimento da nova arquitetura, e sua finalidade permanecia na orientação por 

novas fórmulas de adaptação para a vida moderna. Os CIAM podem ser 
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reconhecidos como um dos principais instrumentos de propagação da arquitetura 

moderna e do planejamento urbano.  

A relação a seguir apresenta os temas de cada um dos dez CIAM bem como o local 

e ano de realização. 

 CIAM I – Fundação dos CIAM – La Sarraz, Suíça, 1928. 

 CIAM II – Unidade Mínima de Habitação (Existenzminimum) – Frankfurt, 

Alemanha, 1929. 

 CIAM III – Desenvolvimento Racional do Lote (Rational Lot 

Development) – Bruxelas, Bélgica, 1930. 

 CIAM IV – A Cidade Funcional (The Functional City) – Atenas, Grécia, 

1933. 

 CIAM V – Moradia e Recreação (Dwelling and Recreation) – Paris, 

França, 1937. 

 CIAM VI – Podem nossas cidades sobreviver? (Can our cities survive?) 

– Bridgewater, Inglaterra, 1947. 

 CIAM VII – Sobre a Cultura Arquitetônica (Concerning Architectural 

Culture) – Bérgamo, Itália, 1949. 

 CIAM VIII – O Coração da Cidade (The Heart of the City) – Hoddesdon, 

Inglaterra, 1951. 

 CIAM IX – A Carta de Habitação (The Charter of Habitat) – Aix-en-

Provence, França, 1953.  

 CIAM X – Team X – Dubrovnik, Iugoslávia, 1956.  

 

A relação entre a síntese das artes e os CIAM justifica-se pela própria importância 

da arte na representação da cidade e de suas concepções humanistas. Como 

apontado anteriormente, foi no cerne da Bauhaus que se empreenderam as 

pesquisas formuladas por Wassily Kandinsky (1866-1944) e Paul Klee (1879-1940), 

nas contribuições advindas do neoplasticismo holandês e do construtivismo russo, 

que se forjaram as novas soluções arquitetônicas. A relação das artes plásticas com 

a arquitetura é fundamental para análise do desenvolvimento da arquitetura 

moderna.  
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O debate fornecido pelos CIAM objetivou rever a predominância racionalista e 

funcionalista da arquitetura no pós-guerra, na qual se buscou a primazia das 

dimensões humanistas e comunitárias para a atividade artística (FERNANDES, 

2006). Nos CIAM de 1947 e 1951 a síntese das artes foi apresentada em diferentes 

enfoques, em que a arquitetura, a pintura e a construção foram associadas aos 

termos urbanísticos. Interessa-nos aqui percorrer esta correlação (arte e arquitetura) 

nos demais CIAM. 

Depreende-se dessas análises que Walter Gropius reforçou a síntese das artes na 

arquitetura, não só na Bauhaus mas também nas demais atividades arquitetônicas 

que seguiram até a década de 1950. Além disso, Gropius chamou atenção para a 

necessidade da prática integradora entre pintura, escultura e arquitetura, pois 

acreditava em uma atividade sincronizada, na qual a solicitação de pintores e 

escultores não deveria ocorrer ao final da edificação. Destaca-se aí a predominância 

das atividades artísticas no âmbito arquitetônico (LOURENÇO, 1995).  

Esta abordagem se justifica na busca pelos elementos epistemológicos que 

relacionam a cidade funcional e contemporânea com o desenvolvimento da arte e da 

arquitetura no período apontado. O contexto temporal passa pela análise do 

modernismo europeu e seus impactos nas noções de cidade e modernidade. 

Com relação ao referencial teórico dos CIAM, cabe uma revisão da literatura 

internacional, na qual se encontra a maior parte dos recursos bibliográficos, e muitos 

desses textos ainda se encontram sem tradução. Kenneth Frampton (2008) faz uma 

revisão crítica e teórica da arquitetura moderna, em que pontua as vicissitudes da 

ideologia nos CIAM, de 1928 a 1968. O autor analisa ainda os estágios dos 

congressos, sob a ótica das tendências liberais e socialistas, além de afirmar a 

ênfase predominante de alguns de seus membros, entre eles Le Corbusier. 

Frampton também relata o fim dos CIAM e os motivos de tal fato. Um dos principais 

temas dos CIAM que perpetuaram ao longo dos dez anos de sua existência, e 

continuou a fomentar discussões mesmo após o fim dos encontros, foi “a cidade 

funcional”; funcionalidade esta que repercutiu pelos aspectos ligados à cidade 

contemporânea e ao urbanismo moderno. Os conceitos e diretrizes determinados 
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pelo “funcional” serão abordados na pesquisa para a compreensão do subtema: 

cidade contemporânea.  

No Brasil temos as referências de Ana Claudia Barone e Fernanda Fernandes. Em 

sua dissertação de mestrado e livro, Barone (2001) faz uma análise aprofundada do 

Team 10, o CIAM X, que marca o fim dos encontros. Nessa pesquisa, a arquiteta 

enfatiza a reunião de jovens membros que propunham mudanças de orientação por 

meio discussões reflexivas a respeito da cidade contemporânea. Compreende-se no 

texto de Barone a ênfase à importância do referido CIAM para o desenvolvimento 

posterior da arquitetura moderna.  

Fernandes (2006), por sua vez, realiza uma investigação sobre a arquitetura 

brasileira dos anos 1950 e aponta como enfoque temático o conceito de síntese das 

artes e um possível diálogo com os CIAM. A autora tem como objeto de reflexão 

artistas, arquitetos e críticos daquele período, e destaca também as tendências 

construtivas na arte e na arquitetura, além de fazer referências às experiências da 

Bauhaus no aporte à síntese das artes.  

A representação dos CIAM no Brasil  

Podemos nos antecipar e afirmar que um dos principais impulsionadores da síntese 

das artes no Brasil foi Lucio Costa, uma vez que ele foi um dos responsáveis pela 

abertura do moderno na arquitetura, além de associar a arquitetura ao estudo das 

artes plásticas. O arquiteto foi protagonista de uma série de ações que 

representaram a mudança da orientação artística no Brasil, a própria passagem do 

movimento neocolonial para o moderno. Suas escolhas para Brasília evidenciam o 

envolvimento com a prática e a busca pelo moderno na arte e na arquitetura 

(TAVARES, 2016). No projeto para o Plano Piloto de Brasília percebe-se a 

associação do arquiteto com os discursos produzidos nos CIAM, principalmente nas 

premissas urbanísticas da Carta de Atenas. Lucio Costa participou da eleição para 

membro do CIAM no Brasil no ano de 1937 (COSTA, 1995). 

Realizando propostas semelhantes a Gropius e a Bauhaus, Lucio Costa, na década 

de 1930, propôs mudanças de orientações de ordem técnica e artística na Escola 

Nacional de Belas Artes (ENBA), quando diretor da instituição (COSTA, 1995). O 
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arquiteto assumiu a direção da ENBA no conturbado ano revolucionário de 1930, 

período em que se empenhou em contratar novos professores, entre eles Alexander 

S. Buddeus, Leo Putz (1869-1940), Warchavchik (1896-1972) e Celso Antônio 

(1896-1984). Ao mesmo tempo em que renovava o currículo, mantinha o contato 

com professores já consagrados. Anteriormente à reforma proposta pelo arquiteto, a 

escola foi dirigida por José Marianno Filho (1881-1946) e permanecia envolvida pelo 

estilo neocolonial e pelas propostas da antiga Academia Imperial de Belas Artes no 

Rio de Janeiro.  

Para Lucio Costa, os arquitetos deveriam incumbir-se do aprendizado técnico, 

dedicar-se igualmente ao estudo dos problemas da expressão arquitetônica, além de 

participar dos debates artísticos contemporâneos para a capacitação do fundamento 

plástico. Assim como os pintores e os escultores, se deixariam possuir pela paixão de 

conceber, projetar e construir (COSTA, 1952, p. 33). Outro fator importante ligado às 

artes visuais foi a proposta do arquiteto para o Salão Revolucionário de 1931 e a sua 

relação como colaborador do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(SPHAN), ambas as atitudes direcionadas para a comunhão entre a arte e a arquitetura.  

Nenhum dos CIAM aconteceu no Brasil, porém a análise do fazer artístico de Lucio Costa 

se faz importante pela sua relação com os discursos produzidos nos congressos. O 

arquiteto se correspondia assiduamente com os congressos e alguns de seus membros 

fixos, como Le Corbusier, com quem trabalhou em conjunto no projeto inicial para o 

edifício do Ministério da Saúde e Educação no Rio de Janeiro. A análise da produção e 

materialidade dos membros do CIAM atua como ferramenta epistemológica e recurso 

referencial, uma vez que o debate empreendido nos CIAM parte da incitação dos 

membros fixos.  

Após a apresentação dos objetivos do CIAM, podemos compreender a relação dos 

congressos com os propósitos de Brasília, esta ligação como vimos anteriormente foi 

protagonizada no Brasil por Lucio Costa. O projeto de Lucio Costa ganhou o primeiro 

lugar no Concurso Nacional do Plano Piloto.  m relato, o arquiteto mencionou que, 

no momento da elabora ão do projeto para a constru ão de  ras lia, teve em mãos 

dois volumes de autoria de um fotógrafo alemão sobre a arquitetura chinesa em 
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    . “As fotos mostravam e tensas muralhas, os terraplenos em meio   arquitetura 

secular de beleza not vel”      A,     , p.     .  

Lucio Costa visualizou estes terraplenos e aplicou ao seu entender no projeto para o 

 lano  iloto.  essa maneira, o cruzamento dos ei os em tr s n veis na  lataforma 

 odovi ria      m de e tensão  e a medida do lado da  ra a dos  r s  oderes 

iriam impor a retirada de muita terra, logo surgiu a ideia de recriar uma solu ão 

milenar dos terraplenos, partindo do escalonamento do terreno em n veis diferentes 

e em patamares sucessivos.  

Al m dos terraplenos,  ucio  osta propõe a divisão do  lano  iloto em escalas, o 

que confere a  ras lia um car ter peculiar.  ão quatro escalas   

1) Escala monumental: composta pelo ei o monumental, pela  ra a dos  r s 

 oderes, pela  splanada dos  inist rios, al m dos e tensos gramados que 

atravessam a cidade.  

2)  sca a greg ria: surge na interse ão dos ei os, a qual abriga a  lataforma 

 odovi ria e objetiva a liga ão da capital com as cidades-sat lites.  

3) Escala residencial: compõe as entrequadras dispostas entre o ei o rodovi rio e o 

residencial.  

4) Escala bucólica: representa as  reas livres destinadas ao lazer, conferindo a 

 ras lia o car ter de cidade-parque.  

 este projeto   poss vel compreender a inten ão art stica na proposta da divisão 

das escalas.  s espa os livres são direcionados para a própria integra ão.  ão h  

uma linha reta ou uma estrutura de concreto que separe os espa os, ou seja, a 

integra ão subordinada ao urbanismo. A  splanada dos  inist rios, o setor cultural, 

a grande plataforma no cruzamento dos tr s ei os reafirmam a proposta da 

conviv ncia social. A ordena ão geom trica das quadras residenciais e os espa os 

largos dos ei os permitem tamb m a integra ão dos princ pios de  e  orbusier.  

É evidente que o maior número de pesquisas debruça-se sobre o Plano Piloto de 

Lucio Costa onde, em sua maioria, apesar dos esforços do urbanista, se apontam e 
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se discutem suas concepções urbanísticas. Além das pesquisas direcionadas ao 

Plano Piloto de Brasília, têm-se trabalhos referenciados sobre as concepções 

arquitetônicas e artísticas do urbanista. Alberto Xavier e Julio Katinsky (2012) 

reuniram textos de diversos autores (Mário Pedrosa (1901-1981), Gilberto Freyre 

(1900-1987), Bruno Zevi (1918-2000), Clarice Lispector (1920-1977), entre outros 

importantes), que tratam das análises de Brasília como capital, dos processos de 

fundação e construção e da própria repercussão internacional do projeto para o 

Plano Piloto. Mário Pedrosa foi uma das figuras mais importantes para a 

compreensão do projeto urbanístico, artístico e arquitetônico de Brasília. Pedrosa 

pode ser considerado como o primeiro crítico de arquitetura moderna no Brasil. Em 

Brasília, teve atuação marcada pela organização de eventos artísticos e culturais, 

além de possuir textos críticos direcionados a capital.  

Yves Bruand (1981), ao analisar a trajetória da arquitetura contemporânea no Brasil, 

reforçou a contribuição de Lucio Costa na fase moderna e construtiva do Brasil. Há 

uma gama de pesquisas que objetam enunciar e debater a trajetória do arquiteto no 

urbanismo. Ao longo de sua trajetória intelectual e da sua profissão como arquiteto, 

Lucio Costa escreveu textos considerados como pesquisas referenciais em história 

da arte e da arquitetura, que são subsidiados tanto da sua formação quanto da sua 

vasta experiência em arquitetura. 

Há um número expressivo de pesquisas que se direcionam para a própria defesa e 

propagação do projeto de Lucio Costa para Brasília, o que, de fato, impede o relato 

de todas nesse espaço, porém há aquelas que apresentam as críticas, 

principalmente as que foram apresentadas na década de 1950, momento da 

inauguração da nova capital. Diversos arquitetos, artistas e intelectuais 

manifestaram-se sobre a realização da cidade. Entre eles, Max Bense (1910- 1990), 

que se destacou, pois realizou críticas à arquitetura brasileira e também a Brasília. A 

capital, recém-inaugurada, foi um dos temas do livro Inteligência brasileira (1971), 

em que o objetivo foi interpretar e questionar a realidade nacional brasileira. 

Segundo Bense (1971, p. 19), a construção da cidade representou a marca 

incontestável da proclamação brasileira da inteligência cartesiana.  
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Como já citado, temos uma gama de pesquisas sobre o projeto do urbanista, e os 

outros projetos premiados? Qual o arcabouço teórico de pesquisas que se 

direcionam para eles? O reforço dessa problemática segue na afirmação de que 

Lucio Costa e Oscar Niemeyer (1907-2012) estavam envolvidos nos mesmos 

projetos que tratavam da implantação e do desenvolvimento da arquitetura moderna 

no Brasil desde a década de 1930. No que se relaciona aos CIAM e a síntese das 

artes, podemos dar visibilidade aos projetos premiados e compreender o conjunto de 

ações  no quadro do desenvolvimento da arquitetura moderna no Brasil.   

No que se conduz para a revisão artística e a síntese das artes, as primeiras 

encomendas  para Brasília foram dirigidas a artistas modernistas, entre eles: Di 

Cavalcanti (1897-1976), Alfredo Ceschiatti (1918-1989), Alfredo Volpi (1896-1988) e 

Victor Brecheret (1894-1955). No período da construção, a cidade não possuía a 

mediação de instituições culturais, desta maneira, a escolha dos artistas que 

realizariam as obras para Brasília ficou sob a responsabilidade de Niemeyer. Nas 

ideias de Madeira (2013, p.22), o gosto estético de Oscar Niemeyer em artes 

plásticas, não incluía as experiências de cunho radical das vanguardas. É sabido 

que Niemeyer realizou diversos projetos no Brasil a partir da década de 1930 com 

um grupo de artistas específicos, estas relações se perduraram para a construção 

de Brasília. Entre estes artistas estavam: Athos Bulcão (1918-2008), Candido 

Portinari 1903-1962), Burle Marx 1909-1994), Bruno Giorgi (1905-1993), entre 

outros. Madeira (2013, p.56), pontua uma determinada brasilidade tardia para as 

obras modernistas de Di Cavalcanti e Portinari, para a pesquisadora, estes artistas 

tornaram as suas obras oficiais pelas encomendas do governo. Talvez, por este fato, 

Oscar Niemeyer tenha recusado a construção de uma escultura móvel de Alexandre 

Calder (1898-1976) para a Praça dos três poderes no ano de 1959. Calder visitou a 

cidade em obras e concebeu um móbile de hastes móveis presas a uma base 

triangular com cabos verticais em diálogo com o Palácio do Planalto. Dos sete 

projetos premiados, todos apresentaram propostas relacionadas a arte, uns em 

menor escala, outros com propostas arrojadas, a exemplo da proposta de Ceschiatti 

em colaboração com os irmãos Roberto.  
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Das 26 propostas apresentadas para o projeto de construção da futura capital do 

planalto central, sete foram premiadas (BRAGA, 2010, p.35): 

1) Lucio Costa, primeiro colocado. 

2) Boruch Milman, João Henrique Rocha e Ney Fontes Gonçalves, 

segundo colocado. 

3) Rino Levi, Roberto Cerqueira César, Luiz Roberto Carvalho Franco, 

terceiro e quarto colocados reunidos. 

4) M.M.M. Roberto, terceiro e quarto colocados reunidos. 

5) Henrique Mindlin e Giancarlo Palanti, quinto colocado. 

6) João Batista Vilanova Artigas, Carlos Cascaldi, Mário Wagner Vieira da 

Cunha e Paulo de Camargo e Almeida, quinto colocado. 

7) Construtécnica S.A., Milton Ghiraldini, quinto colocado.  

Os projetos de Milman, Mindlin e Palanti, Artigas e Ghiraldini estabeleceram-se 

como matizes da cidade preconizada pela Carta de Atenas, com os princípios 

contidos nas configurações das zonas urbanas, das superquadras e das unidades 

de vizinhança. A equipe de Artigas apresentou zonas explícitas não configuradas em 

núcleos isolados, mas subordinadas a uma malha única de circulação viária. Braga 

pontuou que o plano de Artigas aproximou-se da solução de Chandigarh. Um dos 

pontos mais interessantes desta proposta é a disposição espacial do centro do 

governo e das funções centrais da cidade (BRAGA, 2010, p.206). As concepções 

das equipes de Milman, de Mindlin e Palanti e de Ghiraldini apresentaram conjuntos 

de núcleos urbanos e isolados por áreas verdes e sem contato físico, sendo ligados 

pelas vias de circulação. O esquema de Milman enuncia uma estrutura coerente que 

se associa ao contorno do lago. O projeto de Mindlin e Palanti pretendia realizar uma 

cidade-modelo com características políticas e administrativas de uma grande nação 

moderna (BRAGA, 2010, p.87). Segundo Braga (2010), o Plano Piloto de Ghiraldini 

é o mais simples de todos. Há uma simplicidade no funcionamento urbano onde 

quatro zonas residenciais se desenvolvem em torno do centro urbano. Rino Levi e 

os irmãos Roberto apresentaram soluções originais advindas do urbanismo 

moderno. Rino Levi e a equipe desenvolveram um plano semelhante às propostas 
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de Le Corbusier. A coerência no Plano Piloto desta equipe está no sentido de 

interação do espaço público livre com as áreas construídas (BRAGA, 2010, p.212).  

Já os irmãos Roberto propunham a evolução do conceito de unidade vizinhança 

para o conceito de unidade urbana. As unidades urbanas seriam reunidas em 

federações, unidades afastadas uma das outras, protegidas por zonas rurais, 

contando com aeroportos e redes ferroviárias. Como se pode perceber há uma série 

de conceitos e trajetórias a serem exploradas nesses projetos. Esta abordagem 

justifica-se por abordar essas propostas em uma concepção artística e histórica, que 

evidencia a importância desses autores para o desenvolvimento da arte e arquitetura 

moderna brasileira. As equipes desenvolveram as propostas a partir da análise do 

quadrilátero do Distrito Federal. Pouco se sabe dos originais projetos premiados, 

extravios e deteriorações impedem a recuperação total destes. 

As propostas do projeto do  lano  iloto representam todo o esfor o e percurso do 

conjunto de arquitetos para afirmar a arquitetura moderna no  rasil, processo que se 

iniciou na d cada de      e culminou na consagra ão de  ras lia como cidade 

funcional e contemporânea.  

Le Corbusier 

No desenvolvimento e na propagação das ideias dos CIAM, destaca-se também a figura 

de Le Corbusier, um dos membros que mais se aproximou da síntese das artes: no 

contexto da arte plástica e funcionalista, Le Corbusier e Amédée Ozenfant (1888-

1966) publicaram o manifesto do Purismo – Aprés le Cubisme na revista De Stijl, em 

1917. O manifesto debruçava-se no questionamento da proposta do Cubismo (PITA, 

2012, p. 26). 

Le Corbusier e Lucio Costa trabalharam juntos no projeto inicial para o edifício do 

Ministério da Saúde e Educação no Rio de Janeiro. A equipe do projeto foi composta 

tamb m por  scar  ieme er,  arlos  eão      -     , Affonso  eid       -      , 

 rnani  asconcellos      -      e  orge  achado  oreira      -     .   projeto 

foi realizado a convite do então ministro na  poca,  ustavo  apanema      -     . 

 essa proposta, os conceitos arquitet nicos seriam assimilados em sua 

materialidade (COSTA, 1995).  
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 esmo com o projeto j  conclu do, foi decidida a participa ão de  e  orbusier para 

a consultoria, ele veio ao Brasil para elaborar dois projetos e emitir seu parecer.  e 

in cio o arquiteto considerou o terreno impróprio pela localiza ão.  ara ele, o edif cio 

deveria ficar de frente para o mar, e não no centro da cidade. Sendo assim, o novo 

projeto foi baseado e adaptado segundo as proposi ões de  e  orbusier, por m em 

outras condi ões.  a busca pela horizontalidade e pela fachada livre, o arquiteto 

acabou por sacrificar a vista da  a a.  ucio  osta e sua equipe não concordaram 

com a orienta ão e encontraram uma solu ão mais apropriada. A equipe brasileira 

conservou seus elementos essenciais, alterou as disposi ões e aplicou a fórmula 

dos cinco pontos da arquitetura de Le Corbusier (MACIEL, 2002, p. 2):  

1.  Pilotis: permite libera ão do uso do solo e torna p blico o espa o para a 

circula ão.   emprego dos pilotis   bastante usado no  inist rio da 

 duca ão e  a de e, tamb m, foi utilizado por  ucio  osta como refer ncia 

aos pr dios residenciais em  ras lia.  

2.    erra o-jardim: transforma as coberturas em terra os habit veis, uma 

oposi ão aos telhados inclinados das constru ões tradicionais.   jardim do 

 al cio  ustavo  apanema   de autoria de  oberto  urle  ar       -1994).  

3.  Planta livre: sobre uma estrutura independente, fornece a livre loca ão das 

paredes, possibilitando a diversidade dos espa os internos.  

4.   Fachada livre: possibilita a separa ão entre estrutura e veda ão, permitindo 

a abertura das paredes externas em vidro.  

5. Janela em fita ou janelas na horizontal: aberturas que cortam toda a e tensão 

da edifica ão, permitindo a ilumina ão uniforme e a vista panor mica.  

Al m do emprego dos cinco pontos da arquitetura estabelecido por  e  orbusier, h  

tamb m a utiliza ão do Brise Soleil, que foi uma solu ão adotada pelo arquiteto para 

resolver o problema do superaquecimento em pa ses quentes.   Brise Soleil atua 

como um filtro que cria uma pel cula perme vel ao redor da edifica ão, o que 

permite a penetra ão do espa o interno e suaviza o impacto da forma   A   , 
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1998, p.     . A elabora ão do projeto definitivo partiu do esbo o e das proposi ões 

do Le Corbusier.  

Considerações finais 

Entende-se Brasília, como materialidade e resultado da relação CIAM e síntese das 

artes”. Além de Lucio Costa, o projeto funcional para a cidade foi impulsionado 

também por Oscar Niemeyer. A arquitetura de  ieme er em  ras lia   possuidora de 

uma monumentalidade e pl cita, e a sua percep ão pl stica foi respons vel pelos 

direcionamentos da arte na cidade. Niemeyer foi convidado por Kubitscheck para ser 

o arquiteto encarregado pela nova capital.    a diferen a percept vel na 

monumentalidade de Lucio Costa e Niemeyer.  ara este, o monumental est  

e pl cito na espacialidade e na dimensão simbólica arquitet nica e, para  ucio 

 osta, o monumental refere-se, entre outras coisas, a plasticidade da arquitetura e a 

inten ão art stica ligada a ela.  

 ota-se um ru do entre as concep ões de síntese das artes, pois o conceito de 

 ucio  osta se apro imou da proposta apresentada por  ropius na d cada de      

e a no ão de  ieme er apresentou resultados semelhantes  s concep ões 

apresentadas por Le Corbusier. Este, como demonstrado ao longo da pesquisa, 

mais especificamente na consultoria para o projeto do  inist rio da  duca ão e 

 a de, prop s a arquitetura como base e dire ão para a síntese das artes, não 

permitindo aos artistas a sincronia dos trabalhos.  alter  ropius, vinculado  s 

e peri ncias da Bauhaus, direcionou a síntese das artes sob os moldes 

interdisciplinares da escola de design (TAVARES,2016).  

 stas concep ões relacionam-se com o conceito de s ntese das artes, das antigas 

artes maiores ou liberais e das artes menores ou mec nicas, tamb m sustentada 

pelo  onstrutivismo  usso.  abe salientar que  ieme er apresentou resultados 

importantes para a arquitetura brasileira que se tornaram s mbolo de uma 

modernidade.   que pode ser compreendido nesta questão   a rela ão entre arte e 

arquitetura, em que a arquitetura não se estabelece apenas como um suporte para 

os ornamentos nem como  rea mestra para a síntese das artes.  A presente 

abordagem aponta questionamentos iniciais sobre os impactos dos CIAM no Brasil. 

Brasília foi apresentada como resultado das discussões que nasceram no cerne dos 
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congressos. Desta maneira se conclui o protagonismo de Lucio Costa nessa 

relação, além de perceber os principais temas dos CIAM nos outros projetos 

premiados para a capital: cidade funcional e contemporânea. 
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