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RESUMO 

A relação entre arte e arquitetura, a chamada síntese das artes, será uma das características da 

arquitetura moderna brasileira, como elemento de projeto materializado em painéis, murais e 

esculturas. Este artigo sobre o Palácio Itamaraty e a síntese das artes na arquitetura brasileira entre os 

anos 1930 e 1970 nos permitirá problematizar a ideia de marco, de apogeu e de transformação, 

quando tomada em relação à ideia de moderno brasileiro sob a integração das artes. Destacam-se 

nele a variedade de artistas de diversos extratos modernistas e o papel do diplomata Wladimir 

Murtinho e outros possíveis agentes na escolha das obras, deslocando a parceria arquiteto-artista. O 

objeto em questão será posto no vértice das investigações historiográficas das esferas da arte e da 

arquitetura modernas brasileiras a partir dos discursos, das publicações, do ensino e das obras da 

síntese das artes, inserindo o edifício em no rol de obras-chaves de Oscar Niemeyer da integração da 

arte e da arquitetura: Ministério da Educação e Saúde, Pampulha, Pavilhão de Nova York e Parque 

Ibirapuera. 

Palavras-chave: Palácio Itamaraty, Brasília, Síntese das artes. 

ABSTRACT 

The relationship between art and architecture, the called synthesis of the arts, will be one of the of 

modern Brazilian architecture topics, as a design element materialized in panels, murals and 

sculptures. This article about the Itamaraty Palace and the synthesis of the arts in Brazilian architecture 

between the 1930s and 1970s will allow us to problematize the idea of milestone, apogee and 

transformation, when taken in relation to the idea of modern Brazilian under the integration of the arts. It 

stand out because the variety of artists of diverse modernist extracts and the paper of the diplomat 

Wladimir Murtinho and other possible agents in the choice of the works, displacing the architect-artist 

partnership. The object in question will be placed at the apex of the historiographic investigations of the 

spheres of modern Brazilian art and architecture from the discourses, publications, teaching and works 

of the synthesis of the arts, inserting the building into the list of key works by Oscar Niemeyer's 

integration of art and architecture: Ministry of Education and Health, Pampulha, New York Pavilion and 

Ibirapuera Park. 

Keywords: Itamaraty Palace, Brasilia, Synthesis of the arts. 
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MODERNO E MÚLTIPLO: O PALÁCIO ITAMARATY NO DEBATE DA[S] SÍNTESE[S] DAS 

ARTES. 

Introdução: o Brasil na síntese do debate 

O Palácio Itamaraty1, projeto de Oscar Niemeyer inaugurado em 1970 em Brasília, se mostra 

como um dos lugares mais potentes da problematização das relações entre a arte e a arquitetura 

modernas brasileiras, a chamada síntese das artes2. Nele há ao mesmo tempo um conjunto 

diverso de obras de arte integradas à arquitetura, em número, em qualidade e em multiplicidade 

de suportes, mas também obras que colocam em cheque a ideia de uma modernidade de caráter 

único consolidada pela historiografia canônica. 

Em função da complexidade do objeto, o Palácio Itamaraty, o percurso desse artigo se faz em 

colocar como era importante, entre os anos 1930 e 1960, o tema da integração das áreas da 

arquitetura e da arte modernas3. Para este o percurso inicial serão analisadas publicações 

nacionais e estrangeiras que trataram do tema.  

O livro de referência de Henry-Russell Hitchcock, de 1948, é ponto de partida sobre o tema da 

síntese das artes ao traçar um percurso analítico que se inicia com os murais produzidos em 

meados do século XIX e se debruça sobre a relação entre a arquitetura moderna e a arte abstrata, 

sobretudo norte-americana e europeia. Segundo o autor: 

“The tawdry modernistic decoration that confused and delayed the general public acceptance 

of a sound modern architecture in the late ‘20s and early ‘30s should remind us, however, 

that there is always danger of vulgarization in the decorative use of the characteristic 

elements of modern painting and sculpture as mere surface embellishments of architecture. 

Only real collaboration as equal between architects and painters or sculptors can be 

expected to enhance rather than diminish architectural integrity.” 4 

No livro, ao falar da complementação da geometria do edifício e dos aspectos espaciais por 

pintores e escultores, o autor cita como exemplo a parceria entre Cândido Portinari e Oscar 

Niemeyer no edifício do Ministério da Educação e Saúde, MES, no Rio de Janeiro. Do mesmo 

edifício também cita a escultura “Prometheus”, de Jacques Lipchitz5. O livro contém também uma 

foto e uma implantação do projeto para uma casa e jardim em Montecito, California, autoria de 

Oscar Niemeyer e Roberto Burle Marx6.   

O livro de Hitchcock é basilar para os estudos da síntese das artes. O autor referencia 

profissionais brasileiros em um plano internacional, conforme a análise de Carlos Eduardo Comas: 

“Hitchcock notes that the influence of painting on architecture decreases in the 1930s, while 

interest in figuration grows among artists but he connects Arp’s [Jean Arp] abstract surrealism to 

the free curves of Alvar Aalto and the Brazilian school, specially those of Oscar Niemeyer and 

Roberto Burle Marx. ”7 

                                                 
1 Este artigo é resultado da pesquisa de mestrado em andamento, “Palácio Itamaraty: sínteses [e tensões] das artes em Brasília” na 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. 
2 Foram consideradas aqui as obras de arte relacionadas à arquitetura, isto é, concebidas especificamente para o local, conforme 
seleção de Andréa Braga (BRAGA, Andréa da Costa et all, 1997) . O Palácio Itamaraty possui uma vasta coleção de obras de arte, 
entre pinturas, esculturas e tapeçarias. Ver mais detalhes em: <http://dc.itamaraty.gov.br/imagens-e-textos/patrimonios-do-
brasil/palacio-itamaraty>. Acessado em 12 de julho de 2017.  
3 Para este artigo não foi considerado o Memorial da América Latina, em São Paulo, por ser posterior ao Palácio do Itamaraty. No 
entanto, vale destacar o Memorial como uma das obras importantes de Niemeyer dentro do seu conjunto da síntese das artes. 
4 HITCHCOK, p. 52.  
5 Id. Ibdem.  
6 HITCHOCK, op. cit., p. 53.  
7 COMAS, 2010, p. 57. 
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A revista Art d’aujourd’hui8 organizou para os meses de maio e junho de 1954 um número 

especial sobre o tema da síntese das artes, compilando textos e projetos realizados sob essa 

rubrica não apenas na Europa, mas também dando destaque para realizações em diversos 

países, inclusive nos da América Latina. Assim, a publicação dedicou-se a edifícios de Oscar 

Niemeyer, Affonso Reidy e Carlos Raúl Villanueva, e a parcerias destes arquitetos com artistas de 

seus países, como Cândido Portinari, no caso dos dois primeiros, e de artistas não latino-

americanos, como Fernand Léger, um dos parceiros de Villanueva na Cidade Universitária de 

Caracas, campus principal da Universidad Central de Venezuela. 

“Au Brésil, Portinari, Burle Marx, Paulo Werneck semblent accorder une importance très 

grande a l’utilisation de la céramique, de même que’en Suède, Olofsson. Dans les unités 

d’habitation aussi bien que dans le églises ou les maisons particulières, les Brésiliens 

exécutent des revêtements en carreaux de faince à l’aide desquels ils recherchent des 

combinaisons plastiques dont la plupart s’entiennent aux formes libres, mais dont certaines 

aussi respectent l’effet classique de la symétrie.” 9 

Mesmo antes do referido número especial, os projetos de arquitetos latino-americanos, 

principalmente brasileiros, já eram bem veiculados na cena europeia10, como atestam o número 

especial sobre o Brasil da revista L'Architecture d'Aujourd'Hui, de 195211, e a exposição 

Architecture brésilienne contemporaine12, no Musée d’Art Moderne de Paris, em 1953, organizada 

por essa mesma publicação e pelo Groupe Espace, liderado por André Bloc e claramente 

interessado nas relações entre essas duas esferas, arte e arquitetura.  

No entanto, foi aquele periódico de 1954 uma das primeiras veiculações específicas sobre o tema 

da síntese das artes a registrar em detalhes projetos europeus e latino-americanos (brasileiros, 

mexicanos e venezuelanos) lado a lado, sem divisões por território13. Esta publicação torna 

explícita uma ideia central da arquitetura moderna ao expor como universais suas características, 

elementos e especificidades e, simultaneamente, reconhece contextos regionais onde aqueles se 

manisfestam, construindo assim uma aura de universalidade em torno de seus princípios 

constitutivos. 14 

Os projetos de Oscar Niemeyer naquele periódico Art d’aujourd’hui de 1954 aparecem como parte 

do artigo “L’art est um service sociale”, de Roger Bodier. São publicadas fotografias do Conjunto 

Governador Juscelino Kubitschek, do Clube Libanês de Belo Horizonte e da Igreja de São 

Francisco de Assis (a Igrejinha da Pampulha), todos na capital mineira; e da Casa das Canoas, no 

Rio de Janeiro. Outros projetos brasileiros foram publicados, incluindo o Conjunto Pedregulho, de 

Reidy, com painéis de Portinari, um projeto de Igreja dos Irmãos Roberto e um painel do pintor 

Cícero Dias, em Recife. 

                                                 
8 Não por acaso, a partir de janeiro de 1955, o periódico passa a se chamar Aujourd’hui: art et architecture e a ter publicação bimensal. 
Ver: Art d’aujourd’hui: revue d’art contemporain, no. 8, série 5, dezembro 1954, p.01.  
9 BORDIER, Roger. “L’art est um service sociale / Les divers aplications ». In: Art d’aujourd’hui : revue d’art contemporain. No. 4-5, 
série 5, maio-junho 1954, p. 19-23. 
10 Sobre a repercussão internacional da arquitetura brasileira vale citar a exposição de 1943 organizada pelo MoMA, Museu de Arte 
Moderna, de Nova York, Brazil Builds: Architecture New and Old 1652-1942, bem como o Pavilhão Brasileiro para a Feira de Nova 
York, em 1939, projeto de Lucio Costa e Oscar Niemeyer.  
11 “Le Brésil et l’Architecture Contemporaine”. L'Architecture d'Aujourd'Hui, Paris, Ano 23, Nº 45, novembro 1952 [número especial]. 
12 Architecture brésilienne contemporaine». In: Art d’aujourd’hui: revue d’art contemporain, série 4, no. 6, agosto 1953, p. 33.  
13 Nele estão também obras de figuras centrais da época, como Jean Arp, Josef Albers, Félix Del Mare, Eric Olson, Fernand Léger, 
Walter Gropius, Bernard Rudofsky, Arne Jacobsen, André Bloc, Sonia Delaunay e Charlotte Perriand. 
14 Segundo Carlos Eduardo Comas, a ideia de um moderno que concilie ao mesmo tempo atributos universais e nacionais tem o 
Ministério da Educação e Saúde como protótipo, sendo o uso de murais em azulejos um diálogo com elementos brasileiros históricos: 
“O conselho corbusieriano de emprego de pedras brasileiras e painéis de azulejos para revestimento de paredes era justificável não só 
por disponibilidades locais e facilidade de manutenção em clima úmido, como por atualizar precedentes da construção colonial e 
imperial do país. O ministério torna-se uma solução exemplar da linguagem formal moderna e internacionalmente válida, mas com 
sabor brasileiro, respaldada pela autoridade da história da arquitetura enquanto tradição construtiva racional e nacional, dela derivando 
sua emblematicidade expressiva.” (COMAS, 1987, p. 142). Esse conceito de protótipo será retomado mais adiante. 
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Em 1956, o livro Art in European architecture, escrito por Paul Damaz, discorre sobre projetos 

envolvendo arte e arquitetura naquele continente, e aponta as relações então vigentes dessa área 

em alguns países ao expor um grande conjunto de obras sob esse ideal de integração da síntese 

das artes. Em seus parágrafos iniciais a obra diz: 

“The subject of this book is not new. There is certain nothing original in the idea of 

coordinating the major arts in order to arrive at a harmonious unity – a unity of conception 

among architecture, and it is their separation that is really new. For the first time in the history 

of civilization the major arts are independent, very often ignore each other, and are 

sometimes even antagonistic. For the first time, architecture finds itself stripped to the bone, 

and the art that for centuries was considered the most important of the major arts runs the 

risk today of losing its right to be called art. 

Dissatisfied with the present aspect of modern architecture, and conscious of the limits that 

their isolation forces upon them, many architects and artists desire a new reintegration of the 

arts and architecture. Groups have been formed and public discussions have been held in 

order to discuss the principle of a new synthesis of the major arts, a principal that until 

appearance of modern architecture never have been called into question.” 15  

Damaz destaca os esforços dos chamados pioneiros da arquitetura moderna, mencionando 

principalmente Le Corbusier – um dos principais porta-vozes dessa questão na Europa e autor do 

prefácio do livro –  mas também Walter Gropius, os Neoplásticos holandeses e os Construtivistas 

soviéticos e, por fim, salienta as diretrizes de Josep Lluis Sert para as relações entre a arte e a 

arquitetura: 

“- Art is integrated with architecture when it is tied to the very conception of the building. In 

the case, the architect can himself act as a painter and sculptor.  

 - Art is applied when the building is conceived first, and is later animated by the cooperation 

of the painter and sculptor within the limits set by the architect. 

- Lastly, art and architecture can be simply related to one another each work retaining its 

independence. ” 16 

Essa ideia de integração entre arte e arquitetura em Sert estará presente na fala de Lucio Costa, 

“A crise na arte contemporânea”, em 1952, no I Congresso Internacional dos Artistas. Costa 

considera “a integração mais que a síntese. A síntese subentende a ideia de fusão, ainda que 

possível e mesmo desejável em circunstâncias muito especiais, não seria o caminho mais seguro 

e mais natural para a arquitetura contemporânea. ”17   

                                                 
15 DAMAZ, 1956, p. 5. O livro de Damaz é utlizado como uma das obras referenciais da bibliografia sobre a América Latina em diversos 
estudos sobre a síntese das artes, no Brasil e internacionalmente, além de ser citado pelo volume 10 do “The Cambridge history of 
Latin America”.  
Nessa última publicação, sob o subtítulo: “Latin America since 1930: ideas, culture, and society”, organizado por Leslie Bethell, discute-
se cultura moderna sobretudo no Brasil, na Argentina e no México. O livro de Damaz é citado na seção “Bibliographical Essays” de 
arquitetura, ao lado de livros seminais como “Latin America since 1945”, de Henry-Russell Hitchcock (Nova York, 1955), e “America 
Latina en su arquitetura”, de Roberto Segre (Paris, 1973).  
Em que pese a importância dada às obras de Damaz mencionadas neste projeto de pesquisa, não localizei até o presente momento 
informações biográficas do autor. Levantei, contudo, indícios potencialmente úteis na base de dados do Smithsonian Institution, em 
Washigton, D.C., Estados Unidos, que diz conter documentos sobre seus dois livros. Ver: https://www.aaa.si.edu/collections/paul-
damaz-papers-6665, acessado em 15/05/2017.  
16 SERT, Josep Lluis. Apud: DAMAZ, 1963, p. 69. Josep Lluis Sert, Fernand Léger e Sigfried Giedion escrevem em 1943 os “Nove 
pontos da monumentalidade” (Nine poins of monumentality). Nesse texto, que trata da relação das esferas da arte e da arquitetura, 
dizem:  “Monumental architecture will be something more than strictly functional. It will have regained its lyrical value. In such 
monumental layouts, architecture and city planning could attain a new freedom and develop new creative possibilities, such as those 
that have begun to be felt in the last decades in the fields of painting, sculpture, music, and poetry.». GIEDION, Sifried; SERT, Josep 
Lluis; LÉGER, Fernand. “Nine points on monumentality”, 1943. In:  GIEDION, Sifried. Architecture, you and me: the diary of a 
development. Cambridge, Massachussets: Harvard University Press, 1958, p. 51. O tópico sobre monumentalidade na arquitetura será 
abordado mais adiante. 
17 COSTA, 1953, p. 69. Neste artigo será utilizado o termo “síntese das artes”, visto que a expressão “integração das artes”, utilizado 
por Costa imprime uma ideia de soberania da arquitetura sobre as artes plásticas. Sobre essa análise, ver: CAMPOS, 2001, p. 67.  
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Em 1963, Damaz organiza um novo livro, Art in Latin American Architecture, que destaca a 

recepção específica dos ideais da arquitetura moderna europeia na América Latina, além da 

ausência de divisão estrita entre o meio de arquitetos e de artistas latinos. A obra aponta como a 

relação entre arquitetos e artistas é marcada por intenso diálogo, desde a formação e atuação, até 

a relação entre os profissionais e as revistas, as quais veiculam, em uma mesma edição, artigos 

de arte e de arquitetura.18  

“In adopting the basics concepts of functionalism, Latin American architects have not 

followed the extreme, austere wing of modern architecture. The most important building in 

South America, which houses the Ministry of Education and Health in Rio, is far from being 

the simple parallelepipedon dear to the followers of Mies. A landmark of modern Latin 

American architecture, it is an articulate building where contrasting volumes assembled in 

perfect composition are enhanced by paintings, sculptures and gardens in perfect plastic 

unity. In Latin America, more than in any other part of the world, architecture is regarded as 

an art: “I have always considered architecture as a work of art, and only as such is it capable 

of subsisting,” declared Oscar Niemeyer.” 19      

Damaz ainda aponta como um ponto comum aos países dessa região o fato de que a formação 

de artistas e arquitetos ocorre na mesma escola, além de a trajetória profissional desenrolar-se 

em um meio intelectual comum a diversos outros grupos profissionais: 

“Architects and artists do not form two separate classes, as in the United States. Intellectual 

“milieux” are rather small: architects, artists, writers and other intellectual know each one 

another, maintain constant social contacts and often are close friends. There is no barrier 

between these professions. While architects in the United States, with or without their 

consent, rapidly become specialists, Latin America architects receive the most varied 

commissions, from the simplest commercial or industrial building to the most imaginative 

free-form pavilion. ”20   

Na seção dedicada ao Brasil, o autor assinala pontos importantes dos embates modernos, como a 

Semana de Arte de 1922, a atuação pioneira de Gregori Warchavchik em São Paulo e as 

temporadas de Le Corbusier no país, em 1929 e em 1936. Apresenta também o processo de 

elaboração do projeto do Ministério da Educação e Saúde, MES21, sob consultoria do mestre 

franco-suíço e com equipe liderada por Lucio Costa.  

Damaz também se ocupa de detalhar a ação de Portinari, de Burle Marx e a relação com o 

passado colonial a partir do uso dos azulejos. Por fim, menciona outros profissionais de destaque 

do período, como Emiliano Di Cavalcanti, Alfredo Volpi, Paulo Werneck e Athos Bulcão.  

O percurso de publicações descrito acima evidencia: (1) como a questão da síntese das artes é 

um elemento constante para a formação da identidade e da espacialidade dos projetos da 

arquitetura moderna brasileira, traduzida em murais, painéis e esculturas inseridos ao espaço 

construído; e (2) como a questão em si é uma forma de entrada e de conferência de legitimidade 

também em âmbito internacional, sendo ela um dos elementos que alçam a arquitetura moderna 

brasileira a um papel de uma das protagonistas de um debate e de um circuito mais amplo. 

                                                 
18 No Brasil, a revista Módulo, de explícita influência corbusiana, será a plataforma de arte e arquitetura para o grupo carioca 
encabeçado por Lucio Costa e Oscar Niemeyer. Ver: MIRANDA, Clara Luiza. A crítica nas revistas de arquitetura dos anos 50: a 
expressão plástica e a síntese das artes. Dissertação (Mestrado). Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, 
São Carlos, 1998.  
19 DAMAZ, 1963, Op. cit, p. 50. Grifo meu. 
20 DAMAZ, 1963, Op. cit., p. 68. 
21 Sobre o MES, ver: CAVALCANTI, Lauro Pereira. Moderno e brasileiro: a história de uma nova linguagem na arquitetura (1930-60). 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2006, pp. 33-64. Vale destacar também a pesquisa pioneira de Maurício Lissovsky e Paulo Sérgio 
Morales de Sá que, além de textos analíticos sobre o MES, transcrevem em seu livro Colunas da Educação uma importante seleção de 
cartas, notícias e documentos sobre o processo de elaboração do edifício e sobre a atuação do Ministério naquela época. 
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As publicações de Hitcock e Damaz integram o grupo do que pode ser considerado como os livros 

produzidos no século XX que constituíram a história da arquitetura canônica, como em âmbito 

internacional as pesquisas de Reyner Banham e Leonardo Benevolo, e sobre o Brasil a de Yves 

Bruand, Arquitetura Contemporânea no Brasil, livros a que hoje nos referimos como os manuais. 22   

O debate sobre a síntese das artes no Brasil é fortemente marcado por Le Corbusier, conforme 

argumentação levantada por Agnaldo Farias23. Além de seus textos terem sido amplamente 

difundidos no meio arquitetônico já a partir dos anos 1920, há também a conferência de Le  

Corbusier na Escola de Belas-Artes no Rio de Janeiro, por ocasião de sua primeira viagem ao 

Brasil, em 1929. Do segundo período em que esteve na então capital do país, entre 1º de julho e 

15 de agosto de 1936, resultaram não somente as diretrizes para o MES24, como também a 

consolidação de suas ideias no meio arquitetônico brasileiro. Lucio Costa, por sua vez, será um 

dos porta-vozes da arquitetura moderna no Brasil. Em seus diversos textos, é verificada a 

influência corbusiana, tanto na argumentação quanto nas diretrizes da arquitetura propostas.25 

Esse debate relacionado às redes profissionais e teóricas internacionais teve no Brasil um de seus 

momentos-chaves com o Congresso da Associação Internacional de Críticos de Arte. O evento foi 

organizado por Mario Pedrosa e realizado em Brasília no ano de 1959, intitulado “A Cidade Nova 

e a Síntese das Artes”. Na cidade em obras, foram recebidos alguns dos principais críticos 

internacionais, como Giulio Carlo Argan, Bruno Zevi e Meyer Schapiro. Conforme destaca 

Fernanda Fernandes:  

“O Congresso da AICA de 1959 pode ser considerado o último momento em que um grupo 

de intelectuais se detém sobre o tema da síntese das artes que aglutinou, num momento de 

dúvidas e incertezas em relação às tendências racionalistas da Europa do entre guerras, os 

esforços de crítica e reflexão voltados à busca de novas soluções para problemas da 

arquitetura e da cidade. ” 26 

O debate contemporâneo enfrenta a temática da síntese das artes por diversas abordagens e 

recortes. Uma delas é o estudo de profissionais que têm como base uma integração das artes 

para construção de seu trabalho e sua legitimação interdisciplinar, apresenta-se como tema 

central e recorrente, como é o caso destacadamente de Burle Marx27 e Le Corbusier, esse último 

um dos objetos mais frequente de estudos internacionais sobre o tema, como a pesquisa de 

Stanislaus von Moos, de 197928, os textos de Joan Ockman, que lançam luz aos próprios conflitos 

inerentes a Le Corbusier e sua prática profissional interdisciplinar29, e a exposição de 2006 do 

Museu Rath30, em Genebra, que, sob a ótica da síntese das artes, organizou uma grande 

retrospectiva do conjunto da obra de Le Corbusier.  

                                                 
22 Desse período também vale destacar o livro de Eleanor Bitterman sobre as obras de arte modernas integradas a edifícios 
exclusivamente dos Estados Unidos, lançado pela mesmo editora dos livros citados de Paul Damaz: BITTERMAN, ELEANOR. Art in 
Modern Architecture. Nova York: Reihhold Publishing Corporation, 1952. Nele, a autora organiza as obras selecionadas como um 
catálogo a partir de sua materialidade, como mosaico, cerâmica, vidro e madeira, por exemplo. 
23 Sobre a relação entre Le Corbusier e a síntese das artes no Brasil, ver: FARIAS, Agnaldo. “Athos Bulcão – o inventor discreto”. In: 
PENSAR ATHOS: OLHARES CRUZADOS – VI FÓRUM BRASÍLIA DE ARTES VI FÓRUM BRASÍLIA DE ARTES VISUAIS. Brasília: 
Fundação Athos Bulcão, 2010.  
24 Ver: COMAS, Carlos Eduardo. “Modern Architecture, Brazilian Corollary”. AA Files 36, 1998. 
25 Ver:  LE CORBUSIER. “A arquitetura e as belas-artes”. In: Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Rio de Janeiro: 
ISPHAN, 1984, no. 19; COSTA, Lúcio. “A crise na Arte Contemporânea”. In: Arquitetura Contemporânea (revista bienal). Rio de 
Janeiro, agosto setembro 1953.  
26 FERNANDES, p. 69.   
27 Sobre a questão interdisciplinar em Burle Marx, ver catálogo da exposição de 2015 da Pinacoteca de São Paulo: Roberto Burle Marx: 
uma vontade de beleza. Ver também: LEENHARDT, Jacques (org.). Nos jardins de Burle Marx. São Paulo: Perspectiva, 2010.   
28 MOOS, Stanislaus von. Le Corbusier: elements of a synthesis. Cambridge, MA: MIT Press, 1979. Do autor, ver também os textos: 
“Art, Spectacle, and Permanence. Notes on Le Corbusier and the Synthesis of the Arts”. In:  Docomomo Journal 42, 2010, pp. 90-99; e 
“Art, spectacle and permanence; A rear-mirror view of the synthesis of the arts”. In: Le Corbusier – the art of architecture. (Catálogo de 
exposição). Weil am Rhein: Vitra Design Museum, 2007, pp. 61-99.  
29 OCKMAN, Joan. “A plastic epic: the synthesis of the art discourse in the France in the midtwentieth century”. In: PELKONEN, Eeva-
Liisa e LAAKSONEN, Esa (org.). Architecture + Art: new visions, news strategies. Helsink: Alvar Aalto Academy, 2007. 
30 MENZ, Cäsar et all. Le Corbusier ou la synthèse des arts. Genebra: Musée Rath, 2006. 
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Oscar Niemeyer e seus artistas 

No Brasil, um dos principais objetos de estudo sobre a síntese das artes na historiografia da 

arquitetura é o MES. O debate e os projetos feitos sob esse lastro na arquitetura moderna 

brasileira passaram por mudanças entre o MES e a construção de Brasília. Renato Anelli analisa o 

tema e aponta três períodos distintos: 

“Das primeiras formulações modernas de integração das artes, os conceitos se 

transformaram bastante. No primeiro momento, de mera atualização estética da 

ornamentação para uma função ativa das artes, plásticas e decorativas, na estruturação 

formal da arquitetura. No segundo, a arte moderna encontra então na integração com a 

arquitetura um instrumento de veiculação a um público amplo, movimento importante em um 

período no qual as instituições artísticas ainda tinham um espaço incipiente para a 

divulgação da arte moderna. A temática da identidade nacional confere um caráter político a 

tal integração, tendo o MES antecipado as formulações da Nova Monumentalidade em 

alguns anos. Já o terceiro momento é constituído pela veiculação entre a integração das 

artes e o processo de planejamento urbano e regional, conferindo-lhe novas 

responsabilidades que estiveram presentes tanto nos trabalhos destacados por Mock nos 

Estados Unidos como na construção de Brasília. ” 31 

Esses períodos demarcados nos mostram não apenas como a questão da síntese das artes é 

complexa, mas como há também mudanças em seus atores e objetos: artistas, arquitetos, obra de 

arte, projeto do edifício e cidade. Explicitam, na análise empreendida por Anelli, a complexidade e 

a historicidade do tema. Este projeto de pesquisa dialoga com o trabalho de Anelli ao assumir sua 

periodização, seu recorte, seus problemas. 

Ainda sobre o MES, Adrián Gorelik nos aponta como a relação entre artistas e arquitetos, que 

exploram uma mesma imagem moderna nacional, será um importante fator de legitimação da 

arquitetura no país:    

“O Ministério da Educação supõe um divisor de águas porque fecha um período de intensa 

experimentação vanguardista, conformando o modo canônico capaz de acolher e 

homogeneizar qualquer tipo de busca. Há uma série de elementos que o tornam selo 

nacional: a colaboração entre arquitetos e artistas; a apropriação levemente distorcida 

(folclorizante, classicizante, em outra escala) de motivos da figuração modernista 

internacional; a relação dos arquitetos com o Estado como promotor de programas novos e 

de sua nova figuração. ” 32  

Há entre os dois autores uma distinta abordagem para o mesmo objeto, o MES, edifício ícone da 

síntese das artes: enquanto Anelli o delineia como um dos marcos iniciais da arquitetura brasileira 

no que tange à formação de seu vocabulário arquitetônico e das práticas profissionais entre artista 

e arquitetos, Gorelik aponta o prédio como o fim de um ciclo no qual se consolidam quais serão 

essas práticas e como se dará o uso de seus elementos projetuais nos anos seguintes, 

conformando assim um modelo para futuros projetos na arquitetura brasileira. 

Carlos Eduardo Comas apresenta, por sua vez, como a singularidade do MES reside em ser uma 

obra com noções conflitantes de monumento e de protótipo. Segundo o autor, para essa obra em 

particular é necessário revisar a noção de protótipo, como um “protótipo monumentalizado, 

protótipo de monumento, de replicabilidade muito limitada enquanto forma, ainda que atual como 

princípio. ”33 

                                                 
31 ANELLI, p. 424.  
32 GORELIK, 2005, p. 163. Grifo meu. 
33 COMAS, 1987, op. cit., p. 149. No artigo “Protótipo e monumento, um ministério, o ministério”, Comas faz uma detalhada descrição 
das relações histórico-espaciais do projeto, relacionando os trãmites do projeto, da historiografia e da situação urbana. O artigo está 
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Diversos autores de referência entre os anos 1930 e 1960 classificam o MES como um projeto 

emblemático para a ideia de monumento na arquitetura moderna: Siegfried Giedion, em The Need 

of Monumentality de 1944; Stepamo Papadaki em The work of Oscar Niemeyer de 1950; e 

Henrique Mindlien, em Modern Architecture in Brazil de 1956.34   

A presença de Le Corbusier em 1936 para a formação desse modelo – a partir do MES – é 

evidente, como ressalta Bruand, apontando três contribuições fundamentais: método de trabalho, 

preocupação com problemas formais e a valorização dos elementos locais.35   

Sobre o método, o Bruand aponta principalmente o aprimoramento da aplicação dos cinco pontos 

corbusianos, já conhecidos pelos arquitetos brasileiros – pilotis, terraço, jardim, planta livre, 

fachada livre e janelas na horizontal. A questão das formas irá repercutir, sobretudo, na trajetória 

de Niemeyer, como já mencionado.   

 É dada a Corbusier também a contribuição ao uso dos e valorização dos elementos locais, como 

os granitos cinza e rosa de jazidas próximas e o uso de espécies da flora local, uso esse cuja 

prioridade foi de Mina Warchavchik na casa Modernista de 1928.36  

Ainda nesse aspecto, “mais revolucionária e de maior alcance significativo para a evolução da 

arquitetura contemporânea no Brasil, foi à recomendação do emprego dos azulejos originários de 

Portugal”.37 Sobre os azulejos, como colocou Ana Luiza Nobre: 

O recurso dos murais em azulejo pelos arquitetos modernos no Brasil, afinal, parece que 

serviu tanto ao propósito – continuadamente explicitado por eles – de reatar com a tradição 

do período colonial, quanto de assegurar a sua perenidade a uma arquitetura que buscava 

sua permanência no tempo.38  

Ainda no âmbito do recém-criado Ministério da Educação e Saúde, e como momento de 

conversão historiográfico entre artistas e arquitetos, está a reforma da Escola Nacional de Belas 

Artes, ENBA. O Ministério nesse período teve como titular ao jurista Francisco Campos, que já 

ocupara a pasta da Educação no governo Washington Luís, que escolheu como chefe de gabinete 

o advogado Rodrigo Mello de Franco Andrade39. Segundo José Lira: 

A reforma [de Vargas] pressupunha, de um lado, a difusão em bases “escola-novistas” da 

instrução elementar, no sentido de ampliar e qualificar o recrutamento da massa votante; de 

outro, a renovação e formação das elites dirigentes e seus quadros técnicos, “agora com 

maiores oportunidades de diversificação e classificação social”. Houve certamente grandes 

avanços no planejamento e gestão da instrução pública, inclusive na transformação dos 

parâmetros arquitetônicos do programa escolar, particularmente no Distrito Federal. Mas foi 

no âmbito do ensino superior e da alta cultura que os impactos modernizadores se fizeram 

mais visíveis, fosse no sentido de certa democratização social no interior dos setores 

privilegiados, fosse na radicalização de atitudes e concepções.40    

Lucio Costa, aos 28 anos, será nomeado por Campos diretor da Escola-Nacional de Belas-Artes 

em oito de dezembro de 193041, tendo como suas primeiras medidas  

                                                                                                                                                                  
inserido na edição comemorativa da revista Projeto, ao lado de textos de outros nomes importantes da crítica arquitetônica brasileira, 
como Ruth Verde Zein, Júlio Katinsky e Lauro Cavalcanti. 
34 COMAS, 1987, Op. Cit., p. 142.  
35 BRUAND, op. cit, p. 89. 
36 Id. Ibidem. p. 91.  
37 Id. Ibidem, p. 91.  
38 NOBRE, 1999, p. 38 
39 LIRA, 2011, p. 275; BRUAND, op. cit., p. 72. Bruand sinaliza, que será de Mello Franco de Andrade em 1937 a fundação do SPHAN, 
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, serviço encarregado da proteção do patrimônio histórico.  
40 LIRA, op. cit., p. 276.  
41 BRUAND, op. cit., p. 73.  
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[...] a organização idêntica a outros institutos de ensino superior do país, desde as 

exigências na admissão dos alunos ao recrutamento do corpo docente, a separação 

administrativa dos diversos cursos, a supressão das cadeiras do ensino secundário, a 

criação das cadeiras de urbanismo, arquitetura paisagística, composição decorativa e 

tecnologia das artes menores, o estímulo ao ensino técnico e aos trabalhos práticos, a 

independência da organização da exposição anual da escola.42   

Soma-se a essas providências a contratação de professores “sintonizados com as novas 

tendências na arte e na construção” 43, dentre eles o escultor Celso Antonio, Gregori Warchavchik 

e Affonso Reidy. Além disso, foi proporcionada aos alunos a possibilidade de escolha “entre o 

ensino acadêmico, ministrado pelos professores catedráticos, que seriam mantidos em suas 

funções e o ensino ministrado por elementos mais jovens, identificados com o espírito moderno e 

que seriam recrutados por contrato”44, conforme mencionado acima. Mesmo com os protestos que 

logo surgiram pelos professores catedráticos, foi grande o sucesso entre os alunos que em grande 

quantidade se alinharam com a nova concepção de ensino.  

O ponto ápice no novo diretor será a edição do 38ª. Exposição Geral de Belas-Artes, inaugurada 

em setembro de 1931, pois ela, além de não ter tido participação pela Congregação da Escola, ia 

ao encontro das edições anteriores, preterindo assim obras modernas, uma vez que na Comissão 

Julgadora constavam: Portinari, Anita Malfatti, Celso Longo, Manuel Bandeira e o próprio Costa.45  

A sua seleção claramente privilegiou profissionais alinhados com a renovação pretendida por 

Costa, como os artistas plásticos Di Cavalcanti, Tarsila do Amaral, Guignard, Ismael Nery; entre 

os arquitetos, por exemplo, Flávio de Carvalho, Alcides da Rocha Miranda, Oscar Niemeyer, 

Carlos Leão e Gregori Warchavchik, sendo o único a expor obras já construídas.46  

Com a exoneração do ministro Campos e a articulação da Congregação, através dos dispositivos 

da escola, sobretudo por José Mariano, defensor do neocolonial, foi dada a demissão automática 

a Costa em 18 de setembro de 1931. Houve uma greve desencadeada pelos alunos durante todo 

o segundo semestre do ano, em apoio à reforma que tinha sido abortada e a Costa. Assumiu em 

seu lugar o arquiteto Archimedes Memória. 

A disputa entre os modernos e os acadêmicos dentro da ENBA também tem como um de seus 

marcos o Salão Nacional de Artes de 1940, “o primeiro a possuir uma divisão moderna”.47   

Vários serão os artistas modernos premiados, como Athos Bulcão, Francisco Rebolo Gonçalves, 

Kaminagai, Santa Rosa, Oscar Câmara de Meira, José Machado de Moraes e Rubem Casa, 

sendo esses dois últimos, respectivamente, “muito influenciado por” e “um filhote de” Portinari.48  

Portinari influenciará outros pintores da secção moderna, como os Borsoi (Acacio e Gerson), 

Inês da Costa, todos os três com grandes possibilidades. Aldary Toledo já está mais isento e 

tem um bom tratamento de valores em “Retrato de meu pai”.49  

A medalha de prata será de Clóvis Graciano, com seu “Auto-retrato”, “atormentado e vigoroso” 50. 

Destacam-se ainda as obras de Guinard, Joaquim Lopes Filgueira, Olga Mary-Pedrosa, Carlos 

Scliar, Luis Soares e de Teruz, que em 1943 recebeu o prêmio de viagem à Europa. 

                                                 
42 LIRA, op. cit., p. 276.  
43 Id. Ibidem, p. 277.  
44 BRUAND, op. cit, p. 72.  
45 LIRA, op. cit., p. 280.  
46 Id. Ibidem, p. 281.  
47 CAVALCANTI, op. cit., p. 14. Adota-se a denominação para acadêmicos os profissionais filiados a ENBA, segundo a denominação 
de Lauro Cavalcanti: “No caso dos membros da Escola Nacional de Belas Artes, que propunham um retorno a estilos pretéritos 
internacionais, não havia uma autodenominação corrente. Alguns poucos se referiam a si próprios como clássicos. [...] Assim sendo, 
adoto para os adeptos de belas-artes a denominação de acadêmicos, usual na historiografia existente sobre o assunto.  
48 BANDEIRA, 1941, p. 07. 
49 Id. Ibidem, p. 07. 
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Um ano antes, em 1944, vale destacar a exposição coletiva no Rio de Janeiro com forte presença 

dos artistas modernos, a Brasil-Estados Unidos, no Museu de Belas Artes do Rio de Janeiro. Esse 

evento faz parte do que Lourenço denominou como exposições pan-americanas,  

“[...] realizadas no período da 2ª. Guerra Mundial (ocorrem entre 1941 e 1944) e procuram 

agregar artistas locais, dentro da política de boa vizinhança. Política essa que abrange a 

adoção de múltiplas estratégias, tanto do próprio país, quanto nos demais do continente. 

São exposições, salões, premiações, publicações e viagens, patrocinados por empresas 

privadas, fundações e órgãos governamentais”51   

Segundo Lourenço, “o próprio elo dos intelectuais brasileiros com os Estados Unidos na era 

getulista é no fundo uma oposição às alianças internacionais do governo, de forma a desarticular 

a ditadura vigente. ”52 A Política de Boa Vizinhança dos Estados Unidos, em função da entrada do 

Brasil em agosto de 1942 no grupo dos Aliados. Além da ação das exposições acima citadas, há 

com maior repercussão e importância o Pavilhão do Brasil na Feira de Nova York (1939-40), de 

Oscar Niemeyer e Lucio Costa, e a exposição Brazil Buids (1943). Sobre a Feira em Nova York,  

Com o advento da Segunda Guerra Mundial, o evento ganha outra conotação. Além do 

aspecto de inovações tecnológicas, expresso pelo tema “Construindo Amanhã”, ela se torna 

o paradigma da democracia e do livre mercado, em contraste com o autoritarismo estatal da 

Europa à beira de graves conflitos.53 

Em concurso realizado para o projeto, a proposta vencedora é a de Costa, que convida Niemeyer, 

para a realização conjunta do pavilhão, em uma temporada de um ano na cidade.54 Nos projeto há 

a comunhão das artes, pela réplica da escultura “Moça reclina” de Celso Antônio e por três 

grandes painéis de Cândido Portinari de motivos nacionalistas: “Jangada do Nordeste”, “Cena 

gaúcha” e “São José”55, “de forma sedimentar essa visão wagneriana da arte total, que no 

moderno aparece como um todo integrado e possível de manifestar-se em diversas modalidades 

criadoras.”56 Somavam-se ainda a exposição de matérias-primas brasileiras, como café, fibras 

têxteis, madeiras e objetos indígenas; as fotos de Marcel Gautherot de Ouro Preto; os projetos da 

Associação Brasileira de Imprensa e do Ministério da Educação e Saúde, mas também uma vitrine 

de livros dos expoentes da intelectualidade brasileira, entre eles Machado de Assis, Gilberto 

Freyre e Manuel Bandeira.57  

Segundo Jorge Francisco Liernur, a construção do edifício como símbolo da arquitetura brasileira 

representativo internacionalmente será uma construção historiográfica a posteriori, a partir de 

dispositivos de memória, de livros e da consolidação do grupo carioca como principal matriz para 

a cultura arquitetônica nacional. “Em 1939 a excepcionalidade da obra não foi advertida nem pelo 

público nem pela crítica especializada, para quem o Pavilhão do Brasil ocupou um lugar similar 

aos de outros países, como a Finlândia, Suécia, Argentina e Venezuela. ”58 

O outro evento importante na política americana sobre o país, é a exposição “Brazil Builds: 

Architecture New and Old”, 1652-1942, organizadas pelo fotógrafo G.E, Kidder-Smith e por Philip 

Goodwin, arquiteto coautor do Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA), onde a mostra foi 

organizada. 

                                                                                                                                                                  
50 Id. Ibidem, p. 07. 
51 LOURENÇO, 1995, op. cit p. 140. A autora detalha principalmente as exposições realizadas em São Paulo, ver pp. 126-139.  
52 Id. Ibidem, p. 140. 
53 CAVALCANTI, op. cit., 173 
54 Ver detalhes do concurso em BRUAND, op. cit., pp. 105-107.  
55 CAVALCANTI, op. cit., p. 177.  
56 LOURENÇO, 1995, op. cit., p. 133.  
57 Id. Ibidem, p. 184.  
58 LIERNUR, pp. 179-180. 
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“O MoMA havia sido criado em 1929 por Ms. Lillie P. Bliss, Mrs. Cornelius J. Sullivan e Mrs. 

John D. Rockefeller, Jr. - a mãe de Nelson Rockefeller -, com o objetivo de ajudar a 

compreensão e fruição das obras de arte produzidas no presente. Movia-lhes a intenção de 

construir o maior museu de arte moderna do mundo. ”59 

Em uma temporada de seis meses no Brasil, os organizadores foram recebidos por profissionais, 

intelectuais e com suporte inclusive do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, de 

Rodrigo Melo Franco de Andrade. A exposição apresentou um grande panorama da nova 

arquitetura brasileira em uma mostra que inclusive viajou em versão reduzida para outros países, 

sendo a sua grande contribuição em um plano internacional, sobretudo, o catálogo que tão 

difundiu a arquitetura brasileira no mundo, e no nacional, em função do sucesso e da 

receptividade na imprensa internacional, como um elemento de legitimação na disputa com os 

acadêmicos.  

Há na exposição um claro alinhamento com o projeto de construção moderno capitaneado 

principalmente por Lucio Costa, ligando de forma direta e o barroco mineiro e a arquitetura 

moderna, tradição colonial e presente moderno. “Brazil Builds recolhe as linhas dominantes do 

debate reduzindo suas contradições a uma aparente unidade e constitui um primeiro passo na 

imposição de uma ideia – o “barroquismo” como particularidade da arquitetura moderna brasileira 

– que naõ estava plenamente aceita em 1942. ”60 

 

De Pampulha a Brasília 

Os ateliês de Burle Marx e Cândido Portinari serão não apenas fundamentais na formação de 

artistas na geração de 1930 a 40, mas também, por serem um ponto de convergência e um 

espaço de encontro entre arquitetos e artistas, conforme declara Athos Bulcão: 

Conheci Burle... o Oscar na casa do Burle Marx, em 1942 ou 43. Eu tava fazendo uns 

desenhos de um azu... de um guache, e o Oscar olhou e disse: "Mas isso ficava bonito num 

azulejo, você não quer fazer um painel pro Teatro Municipal de Belo Horizonte?" Mil 

novecentos e quarenta e três, tava pronto o projeto. Eu disse: "Claro que eu quero." Aí 

quando fiz esse trabalho, isso não se realizou. O Teatro Municipal parou quando Juscelino 

deixou de ser prefeito. A obra ficou parada muitos anos, e não foi realizado direito o projeto 

das edificações do Oscar.61 

O projeto não realizado do Teatro Municipal de Belo Horizonte, acima citado por Bulcão, 

certamente fez parte das obras de Niemeyer durante a prefeitura de Juscelino Kubitschek em Belo 

Horizonte, entre 1940 e 1945, que entre duas décadas irá exercer os postos de prefeito, 

governador de Minas Gerais (1951-1955) e posteriormente presidente da república (1956-1961).  

Como prefeito de Belo Horizonte, nomeado pelo interventor Benedito Valadares, Juscelino 

foi influenciado pelo projeto de modernização da capital federal, empreendido pelo governo 

de Getúlio Vargas. Abriu avenidas, alargou outras já existentes, prolongou a avenida Afonso 

Pena, criou e pavimentou ruas, construiu escolas e hospitais, sem descuidar de garantir o 

abastecimento de água através da construção de barragens. Um plano do prefeito anterior, 

Otacílio Negrão de Lima, era o de expandir a cidade para a longínqua região de Pampulha. 

Tal ideia encontra Juscelino Kubitschek o mais ardoroso entusiasmo e dedicação, apesar 

das inúmeras críticas daqueles que enxergam no projeto uma absurda e irrealizável utopia.62  

                                                 
59 Id. Ibidem, p. 165.  
60 LIERNUR, pp. 190. 
61 BULCÃO, 1988, p. 3 
62 CAVALCANTI, p. 198.  
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A relação entre o político e Oscar Niemeyer ocorre pelo contato do arquiteto com o meio político 

mineiro durante o seu para projeto do Grande Hotel de Ouro Preto. A parceria Kubitschek-

Niemeyer, que teria o seu ápice em Brasília, renderia ainda uma série de projetos em belo 

Horizonte, durante as gestões da prefeitura e do governo do estado de JK, entre elas o Conjunto 

Residencial Governador do Kubitscheck (1951), o Colégio Estadual (1954) e o mais emblemático, 

o conjunto de edifícios da Pampulha: Cassino, Iate Clube, e casa de Baile, todos de 1942, Casa 

Kubitschek e Igreja da Pampulha, de 1943.  

Pampulha assinalou um momento decisivo para a arquitetura brasileira, pois a repercussão 

internacional do conjunto definiu Oscar Niemeyer como grande nome da geração. Se o 

Ministério da Educação e Saúde havia mostrado que o Brasil podia acompanhar o que se 

produzia de melhor na época, Pampulha evidenciava que um arquiteto brasileiro era capaz 

de ir além: influenciar a arquitetura moderna. A divulgação, no mesmo período, das obras de 

um dos mais originais paisagistas do século, Roberto Burle Marx, fortaleceu, ainda mais, a 

sensação de que se existia uma Escola Brasileira.63     

A localização do conjunto em uma zona então periférica na capital mineira possibilitou um 

exercício experimental de formas ao arquiteto na proposta dessas quatro edificações, em função 

da liberdade do código de obras da região no período, constituindo-se assim alguns vocabulários 

que apresentavam em seu conjunto uma unidade geral, cujas características eram: a forma, a 

relação técnica com a estrutura e as possibilidades do uso do concreto armado.64  

Dentre os procedimentos de projeto de Niemeyer destacam-se no Cassino o jogo de contrastes e 

interceptações entre superfícies e volumes planos e curvos, projeto em que, segundo Kenneth 

Frampton: 

O gênio de Niemeyer atingiu seu ápice quando, com trinta e cinco anos, realizou sua 

primeira obra-prima: o Cassino da Pampulha. Ali Niemeyer reinterpretou a noção corbusiana 

de “passeio arquitetônico” numa composição espacial de admirável equilíbrio e vivacidade... 

Um passeio que articula os espaços do prédio como os jogos sociais e hábitos da sociedade 

ao qual ele se destina a servir.65   

Nesse projeto se faz presente a questão da integração das artes, como a escultura de August 

Zamoiski no Cassino e um painel de Burle Marx no Iate Clube66. No entanto, será a Igreja de São 

Francisco que realizará uma importante parceria sob a parceria entre artistas e arquitetos, com os 

mosaicos de Paulo Werneck na superfície externa na capela e o painel do santo em azulejo de 

Portinari, que é “ponte entre vanguarda e tradição, aludindo aos azulejos que revestiam as antigas 

igrejas coloniais. “67  

Dessa colaboração vale destacar a relação do artista Paulo Werneck com Oscar Niemeyer. 

Weneck durante a infância estudou no Colégio Santo Antonio Maria Zaccaria, no Catete, Rio de 

Janeiro, tendo como colegas de turma Marcelo Roberto e Niemeyer. O início de sua carreira é 

marcado pelo escritório com Marcelo Roberto, em 1928, no qual realizavam trabalhos de artes 

gráficas, como capas de revistas, anúncios, além de decoração de interiores e de eventos e 

teatro.  

Em 1935 passa a integrar a equipe de desenho técnico do escritório MM Roberto, sendo 

responsável pelas perspectivas dos projetos, como o da Associação Brasileira de Imprensa. 

Realizará seu primeiro trabalho de integração em 1942, no Instituto de Resseguros do Brasil, IRB, 

                                                 
63 CAVALCANTI, op. cit. p. 204. 
64 BRUAND, op. cit. p. 110.  
65 FRAMPTON (2000), Apud: CAVALCANTI, p. 200.  
66 Alfredo Ceschiatti realizou para Pampulha a escultura “O abraço”, no qual a imagem de duas mulheres abraçadas foi considerada 
imoral pelos mineiros. A obra ficou guardada por muito anos até ser exposta nos jardins do conjunto.   
67 CALVALCANTI, op. cit., p. 199.  
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projeto dos irmãos Roberto.  Com eles, seus principais parceiros, iria ainda executar uma série se 

projetos no Rio, sendo as de maior destaque os painéis no prédio Marquês de Herval (1955), no 

Edifício Seguradoras (1949-1950) e na Colônia de Férias do Instituto de Resseguros (1943-1944). 

Dentre outras parcerias destacam-se o Teatro Popular, projeto de Affonso Reidy no bairro de 

Marechal Hermes, e conjunto de agências do Banco do Brasil, principalmente a recém restaurada 

do bairro de Copacabana, em 1961.68   Para Lauro Cavalcanti: 

Hoje percebemos que a contribuição de sua obra ultrapassa o campo restrito da arte 

relacionada à construção, pois sua obra ultrapassa o campo restrito da arte relacionada à 

construção, pois sua qualidade no momento em que foram produzidas o credencia como 

pioneiro do abstracionismo não-geométrico entre nós, apresentando refinamento, ousadia e 

radicalidade nas formas e cores raros na arte brasileira dos anos 1940.69  

Sua primeira parceria com Niemeyer foi em Pampulha, no qual além da Igreja, de 1944, realizou 

no ano anterior um conjunto de azulejos para a Casa de Baile, Iate Clube e Cassino. Dessas 

obras, certamente a de maior destaque é a superfície externa da Igreja. Segundo análise de 

Carlos Martins, ela corresponde a um grupo de obras de Werneck em que, não mais contidas em 

um campo retangular característico como no IRB, os seus desenhos passam a ocupar de forma 

“com mais liberdade e toda a superfície disponível, e não mais sugerir qualquer iconografia”70.  

Nessas obras há a predominância de azuis e brancos na paleta cromática, em uma clara alusão à 

azulejaria colonial. 

Os outros conjuntos de obras correspondem aos delimitados por um retângulo como fundo, como 

o da IRB já citado, mas também os padrões de módulos, como a grande empena do Marquês de 

Herval, no qual utilizará em sua maioria elementos da geometria plana, círculos, quadrados, 

triângulos. Somam-se a ele projetos que se alinham com a composição para o projeto do Banco 

Boa Vista de Niemeyer, de 1948, no Rio de Janeiro, onde cria “uma arquitetura própria para o 

espaço pictórico, onde as linhas se cruzam e os ângulos se convergem, definindo superfícies de 

cor. Os planos se sobrepõem ou parecem girar sobre si mesmos, indicando movimento e 

dinamismo” 71. As cores desse grupo são em sua maioria azuis, verdes, ocres, e cores terrosas.  

Com Oscar Niemeyer realizará outros projetos também no Rio de Janeiro, como o Ginásio de 

Cataguases, em 1947. A colaboração ocorrerá também em Brasília, nos painéis do Senado 

Federal, em 1978 e no Itamaraty, em 1960. Esse projeto é um dos exemplos do último grupo 

compositivo definido por Lemos, em que há como diretriz as poéticas da abstração informal, em 

que “As superfícies definidas são abandonadas e vai trabalhar formas não delineadas que 

interagem sem gerar ruptura de planos”, resultando em um efeito fragmentado e de grande 

dinamismo.72. Em contrapartida, há uma série de trabalhos de Werneck que se aproximam do 

nacionalismo figurativo de Portinari, com a representação de tipos brasileiros populares, como os 

jogadores de futebol para o projeto de painel do Estádio Maracanã (1956) e do painel do SENAI 

de Benfica (1948), além dos projetos do Ministério do Trabalho, já citados.   

Cândido Portinari, por sua vez, quando em Pampulha, já era um artista de renome internacional. 

Dentro do panorama da já abordada Política de Boa Vizinhança americana, ele receberá um 

prêmio no Instituto Carnegie, terá obras para o acervo e uma individual no MoMA, “Portinari of 

Brazil”, em 1940, com catálogo editado pela Chicago University Press.  

Em sua obra, com tom claramente nacionalista, o artista desenvolve murais e painéis desde 1936, 

como os do Edifício do Ministério do Rio, da Rádio Tupi, em São Paulo, da Biblioteca do 

                                                 
68 CAVALCANTI, 2008, p. 16-17.  
69 Id. Ibidem., p. 16.  
70 MARTINS, 2008, p. 27.  
71 Id. Ibidem, p. 27.  
72 Id. Ibidem, p. 26.  
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Congresso Americano, em Washington, bem como os do Pavilhão em Nova York. Assim, nos 

projetos de projetos de Oscar Niemeyer que antecedem Brasília, será um dos principais 

colaboradores de, juntamente com Roberto Burle Marx, sendo ambos fundamentais na formação 

de vários artistas que frequentam seu ateliê e com eles colaboram.  

Outro projeto sob o lastro da síntese das artes será Parque do Ibirapuera na década de 1950 em 

São Paulo. Nele, Oscar Niemeyer colocaria os projetos de murais do auditório a cargo de Fernand 

Léger73 e Le Corbusier. A não execução dessa obra no Parque, no imbróglio ocorrido quando da 

sua construção, acarretaria a não concretização de tais projetos. Le Corbusier receberá depois 

outra proposta de mural, para a Casa do Brasil na Cidade Universitária de Paris, a qual recusará 

sumariamente.74  

Ainda sobre as conexões e redes profissinais entre artistas e arquitetos, também vem à mente a 

associação de Fernand Léger a André Bruyere para, sob encomenda do empresário brasileiro 

Assis Chateaubriand, desenhar o projeto (não construído) da Village polycromé sur la Cotê 

d’Azur75, que serviria de residência para artistas brasileiros na França76. Na América Latina, Léger, 

juntamente com Alexander Calder, entre outros artistas, participará da Cidade Universitária de 

Caracas, em 1953, conforme já mencionado anteriormente.  

A construção de Brasília, nesse sentido, será toda ela embalada por esse debate e por essa 

prática de integração das artes como elemento de projeto. A se destacar a atuação de diversos 

artistas no projeto, notadamente Athos Bulcão, mas também Alfredo Ceschiatti, Paulo Werneck e 

Burle Marx, entre outros. 

O auditório do parque Ibirapuera e a vila de artistas na França são exemplos das relações e dos 

trânsitos entre arquitetos e artistas, brasileiros e estrangeiros, e também da colaboração entre 

profissionais para edifícios que materializam a ideia da síntese das artes. Em rede, as 

colaborações e as encomendas permeiam e reforçam o discurso de uma integração entre arte e 

arquitetura, sendo assim uma síntese das artes nacional, mas de repercussões e de redes 

internacionais.  

A síntese das artes, em seus projetos, suas obras construídas e suas publicações, concretiza-se 

na produção da arquitetura moderna, reiterando seus vínculos e as suas redes pessoais e 

profissionais. Neste o percurso - sobre os projetos, ideias, publicações e redes profissionais - 

revela sua centralidade e sua importância na constituição da área da arquitetura moderna 

brasileira, cujo clímax e, ao mesmo tempo, ponto crítico será o projeto de Brasília. “Essa crise [do 

Movimento Moderno], que terminaria por provocar uma reação mundial contra os preceitos do 

Movimento Moderno, impregnou todo o projeto [de Brasília], não apenas no nível da construção 

individual, como também na escala do plano em si”. 77 

 

 

 

                                                 
73 Há uma tapeçaria e um croqui referente aos estudos de Fernand Léger para o auditório do então projeto para o Ibirapuera na 
Coleção Itaú Unibanco. Essas obras estão na exposição “Modos de ver o Brasil: Itaú Cultural 30 anos”, na Oca do parque Ibirapuera, 
de maio a agosto de 2017. 
74 SANTOS et. Al, op. cit., p. 224. Ver também a troca de correspondência entre Lucio Costa e Le Corbusier acerca do tema nas 
páginas 273-274 e 276. Este livro, organizado por Cecília Rodrigues Santos, Margareth Pereira, Romão Pereira e Vasco Caldeira da 
Silva, constitui-se uma fonte essencial para entender a relação entre Le Corbusier e a arquitetura moderna brasileira. Além de textos 
analíticos, há a transcrição de correspondência e documentos dos anos 1930 a 1970 do arquiteto franco-suíço com os principais atores 
da arquitetura e da arte moderna brasileira, como Oscar Niemeyer, Lucio Costa, Rodrigo Mello Franco de Andrade e Francisco 
Matarazzo Sobrinho. 
75 CINQUALBRE, Olivier. “Um encontro postergado indefinidamente: Léger e a arquitetura”. In: BARROS, pp. 32-43. 
76 Os desenhos deste projeto atualmente estão no acervo do Museu de Arte Contemporânea da USP. 
77 FRAMPTON, 312. 
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Itamaraty: moderno e múltiplo em Brasília 

A relação entre arte e arquitetura em Brasília pode ser exposta pelas 26178 obras de arte de Athos 

Bulcão presentes em seus mais diversos edifícios, de institucionais a residências e equipamentos 

urbanos. Este dado revela indícios de que a relação dos edifícios e das obras de arte é uma tônica 

fundamental para a constituição do espaço e da imagem da cidade, sendo símbolos urbanos e 

arquitetônicos o mural externo do Teatro Nacional Claudio Santoro, os azulejos da Igreja Nossa 

Senhora de Fátima, ambos de Bulcão, além do vitral de Marianne Perretti, na cobertura da 

Catedral, e da escultura conhecida como “Dois candangos”, de Bruno Giorgi, na Praça dos Três 

Poderes. 

Mas, levando-se em consideração que essa extensão da atuação de um artista como Bulcão79 é 

única e particular, e que além dele, diante de um panorama amplo das artes plásticas no período, 

será muito restrito o circuito de artistas que irão colaborar para a capital, pode-se entender que há 

uma ideia de integração entre arte e arquitetura a partir de uma raiz homogênea. 

Fugindo a essa relativa homogeneidade presente nos edifícios representativos de Brasília, em sua 

maioria erigidos sob esse lastro da síntese das artes, temos o Ministério das Relações Exteriores, 

Palácio Itamaraty. Inaugurado em 1970, o prédio, que está no segundo momento de projetos de 

Oscar Niemeyer para prédios oficiais de Brasília80, nos apresenta um dos maiores conjuntos de 

obras de arte da capital, reunindo em seu edifício um grupo diverso de artistas para a integação 

arquitetônica, a saber: Bruno Giorgi, Mary Vieira, Franz Weissmann, Pedro Correia de Araújo, 

Roberto Burle Marx, Alfredo Volpi, Rubem Valentim, Emanuel Araújo, Victor Brecheret, Alfredo 

Ceschiatti, Athos Bulcão, Paulo Werneck e Sérgio Camargo81.  

Essa extrapolação ganha relevo quando se lembra que a questão do museu e do monumento da 

modernidade é uma tônica fudamental em Brasília como um todo, ainda que usualmente calcada 

na raiz homogênea. Em outras palavras, a cidade sempre foi apontada como o ideal de obra de 

arte total. Este ideal está presente na própria legitimação da nova capital, em seus projetos 

artisticos, arquitetônicos e urbanístico, como destaca Adrián Gorelik: 

“Pois bem, Brasília, pelo contrário, nasceu reinvidicando-se tanto como obra de arte quanto 

obra de urbanismo e, em função disso, como monumento da modernidade, o que supunha 

em seus criadores – e em seus usuários – uma atitude distanciada com respeito ao 

“moderno”, uma reutilização consciente, e portanto potenciada, de alguns dos valores do 

“moderno” convertidos em motores da comunicação e em objetos de veneração 

museográfica.” 82  

A passagem da ideia da obra de arte total, integrada ou à arquitetura ou à cidade, para a atuação 

e formação dos espaços museográficos pelos artistas esteve também na pauta das vanguardas 

das esferas da arte brasileira, conforme aponta Maria Cecília França Lourenço: 

                                                 
78 INVENTÁRIO DO CONJUNTO DA OBRA DE ATHOS BULCÃO EM BRASÍLIA: 1957-2008. Inventário de Bens Móveis e Integrados 
(INBMI). Arquivo da Superintendência do Iphan do Distrito Federal, 2009. Ver também: DISTRITO FEDERAL. Lei no. 31.067, de 23 de 
novembro de 2009. Dispõe sobre o tombamento da Obra de Athos Bulcão e dá outras providências. Diário Oficial [do Distrito Federal], 
Brasília, DF, n.226, 24 novembros 2009. Seção 1, pp. 19-25. 
 
80 “O edifício do Ministério das Relações Exteriores, conhecido como Palácio dos Arcos, faz parte da segunda leva de projetos feitos 
por Oscar Niemeyer para os prédios oficiais de Brasília, tendo sido inaugurado apenas em 1970. Diferentemente dos primeiros 
palácios (da Alvorada, do Planalto e o Superior Tribunal Federal), que se caracterizaram tanto pelo dinamismo recortado de seus 
apoios quanto pela combinação luminosa entre o mármore branco e os vidros esverdeados, a sede do Itamaraty foi pensada segundo 
uma configuração mais austera : um rigoroso conjunto de pórticos de concreto aparente em arcadas simétricas, sutilmente coloridos de 
ocre e marcados por finas faixas horizontais decalcadas das fôrmas de madeira, encerrando uma caixa cristalina de vidro escuro.”  
WISNIK, 2013, p. 37.  
81 Seleção de obras retiradas de: BRAGA, Andréa da Costa; FALCÃO, Fernando A. R. “Palácio Itamaraty”. Guia de urbanismo, 
arquitetura e arte de Brasília. Brasília: Fundação Athos Bulcão, 1997. p. s/n. Nesta publicação não está incluso o painel de Paulo 
Werneck, cujo projeto de mural para o Itamaraty (Anexo 1) e data de 1960 segundo catálogo de MARTINS, 2008, op. cit, p. 93. 
82 GORELIK, p.100 
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“Desde os anos 30, a arte moderna brasileira inicia uma ampliação de seus objetivos 

estéticos, procurando uma função social que a aproxime de platéias singulares, assim 

estendendo o projeto moderno para amplos os segmentos [...] as estratégias incluem a arte 

total e integrada, por sua capacidade de fisgar o transeunte, gerando obras em diferentes 

modalidades, como painéis, ilustrações, murais, desenho industrial, projeto gráfico, além de 

arquitetura, pintura, desenho, gravura, e escultura. Contudo, entre as mais peculiares 

atuações está a criação de museus, finalidade maior a ser conquistada [...]” 83 

O Itamaraty – edifício, jardins e obras de arte –  também nos apresenta uma convergência sobre 

as práticas de síntese das artes e a consequente alçada da arquitetura à condição de museu ou 

momumento. No entanto, e nisso é especial, o faz de maneira oposta às práticas estabelecidas da 

arquitetura moderna. Se em outros edifícios de Oscar Niemeyer, conforme percurso já descrito, 

quase que em sua maioria são atuantes artistas de um circuito definido pelos grupos da 

arquitetura, aqui a articulação entre obras de arte e arquitetura nos mostra ser diversa. Opera-se 

não no alinhamento entre as áreas de forma una, mas na diversidade das imagens e dos 

discursos sobre o moderno brasileiro.   

É por essa razão que o Itamaraty merece o olhar mais detido, capaz de investigar e revelar as 

razões e as motivações desta especificidade. Dentre elas, vale apontar desde já a atuação do 

Diplomata Wladimir Murtinho, outro personagem, que não artista nem arquiteto, que irá atuar na 

escolha das obras do Itamaraty. 

A atuação do diplomata84 pode ser considerada prenúncio à atividade de um curador, figura que 

na época “ainda se esboça, por vezes parecendo um título honorífico, dada a inexistência da 

formação e de produção alentada”85. Ainda sobre Murtinho e a complexidade da construção do 

projeto, Eduardo Rossetti analisa: 

“É inegável que autoria do projeto arquitetônico é de Oscar Niemeyer. No entanto, a 

contribuição de Wladimir Murtinho se estende além de sua função oficial designada pelo 

Itamaraty, empenhando-se pessoalmente para transferir a Casa do Rio Branco para o 

Planalto Central. Ele formou uma tríade com Luiz Brun de Almeida Souza e Rubens Antonio 

Barboza para atuarem junto às autoridades locais, fazendárias e do Executivo. Os três 

diplomatas trabalhavam inicialmente nas salas do Ministério da Saúde, ou seja, ao lado das 

obras, acompanhando diretamente a rotina do canteiro. Será amparado por tais 

colaborações nos âmbitos burocráticos e jurídicos, que Niemeyer poderá efetivamente 

projetar o seu Palácio do Arcos.  

Simultaneamente, havia uma equipe de arquitetos, engenheiros, calculistas e artistas 

plásticos trabalhando no projeto do novo palácio. Na condução dos desenhos, o arquiteto 

Olavo Redig de Campos — integrante dos quadros do Itamaraty— se reportava à Murtinho, 

mas ao mesmo tempo coordenava as ações de Jayme Zettel e Roberto Scorzelly, que 

pertenciam à equipe do Ministério (23). Já o arquiteto Milton Ramos, além de estar vinculado 

à Construtora Pederneiras que construiria o palácio, também representava o próprio 

Niemeyer na obra de Brasília, atuando com desenvoltura e empenho para corresponder ao 

cargo que lhe fora investido (24). A presença de Milton Ramos é tão fundamental, que 

Murtinho ratifica: “Milton Ramos, fez um trabalho admirável (...) ele dedicou corpo e alma à 

execução do prédio, à construção. Não há um detalhe que não tenha sido desenhado, 

pensado e feito. ”(sic) (25) 

                                                 
83 LOURENÇO, 1999, p. 266  
84 A compreensão do papel de Murtinho na escolha e construção do conjunto de obras que integram o patrimônio artístico do Palácio 
Itamaraty será essencial para avançar-se na reflexão sobre síntese das artes e curadoria, e no triângulo de forças entre museus- 
arquitetura- arte, assim como nas complexas fronteiras das noções de acervo e coleção. 
85 LOURENÇO, 1999, op. cit., p. 31. 
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Se a autoria é inquestionavelmente de Niemeyer, os dividendos do grande feito em que o 

Palácio se consubstancia paulatinamente, precisam ser diplomaticamente repartidos, de 

acordo com as especificidades de cada um dos colaboradores, desde os arquitetos, até os 

artistas plásticos, Burle Marx, desenhistas e os engenheiros. ” 86  

Esse trecho de Rossetti expõe a complexidade do projeto, da construção, das decisões 

administrativas e políticas e das ações de ínumeros atores, como Milton Ramos e Olavo Redig de 

Campos, que, na diversidade de profissionais e agentes envolvidos, tem como maestro o 

diplomata Murtinho.87   

 

CONCLUSÃO 

Esse conjunto de obras de integração entre arte e arquitetura88 do Itamaraty nos permite verificar 

a complexidade do tema da síntese das artes nesse edifício, a partir da variedade de artistas, de 

gerações distintas e vinculados ou associados a grupos artísticos diversos e não exclusivamente 

ao grupo moderno carioca de Niemeyer e Costa, como Sérgio Camargo (ao Grupo Neoconcreto), 

Marly Vieira, Maria Martins, e Alfredo Volpi (ao Grupo Santa Helena). Há, assim, uma pluralidade 

de artistas e consequentemente poéticas e debates sobre o que seria a imagem do moderno 

nacional.  

Este edifício, que é símbolo do que se pretende como imagem de nação para projeção 

internacional, dada sua função de Minstério das Relações Exteriores, e um dos palácios mais 

simbólicos da capital89, nos aponta o lugar em que o discurso da síntese das artes atuou na 

capital federal –  e inclusive em um panorama nacional da arquitetura –  em sua forma mais 

ampla, tornado-o assim um dos objetos mais complexos para se entender os seus 

enfrentamentos, processos e projeto arquitetônico e artístico, distanciando-o e diferenciando-o da 

ideia de uma leitura e sentido único do moderno nacional. 

No Palácio Itamaraty há presença de um agente externo às esferas da arte e da arquitetura, o 

diplomata Murtinho, cuja atuação é protagonista das definições do Palácio Itamaraty. Assim, esse 

edifício c/nos aponta como um momento de clivagem para as práticas da síntese das artes no 

Brasil, que teve o Ministério da Educação e Saúde como modelo e também fonte recorrente de 

estudos da historiografia canônica. O Itamaraty indica, além disso, a emergência das questões 

curatoriais e museológicas, colocando o objeto em questão no vértice das questões levantadas 

neste artigo. 
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