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APRESENTAÇÃO

Este livreto contém uma síntese de ideias sobre Brasília e o 
Congresso Nacional, com foco na Câmara dos Deputados.  
Tem por intenção explorar as relações entre a cidade e o 
edifício, de modo a discutir sobre como ambos estão es-
treitamente associados, a ponto de ser difícil imaginar um 
apartado do outro. 

Figura 1 – Vista da Esplanada dos Ministérios em comemoração ao 7 de Setembro.
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Para tanto, seria importante começarmos lançando algumas 
perguntas. Duas delas nos parecem fundamentais: (1) qual 
a sua experiência em relação a Brasília? e (2) esta cidade lhe 
agrada ou não?
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É essencial pensarmos nessas duas questões porque contem-
plam a necessidade de analisarmos Brasília e o Congresso de 
maneira ampliada, procurando entender suas qualidades e 
problemas, e, acima de tudo, reconhecendo o que há de tão 
extraordinário neste local que fez a cidade receber o título de 
Patrimônio Cultural da Humanidade. 

Em arquitetura e urbanismo geralmente trabalhamos com as 
expectativas que os indivíduos têm em relação aos espaços. 
Tais expectativas se referem a vontades, desejos, intenções, 
maneiras de se relacionar com edifícios e cidades. Isso significa 
que o gostar ou não gostar implica entender vários aspectos e, 
portanto, várias expectativas, que podem ser: 

•	 funcionais (Como Brasília funciona? Quais são os relacio-
namentos entre os usos do solo? A setorização é positiva 
para o desempenho das atividades?); 

•	 econômicas (Seriam os custos de execução da cidade ele-
vados ou não? A manutenção de um lugar com as caracte-
rísticas de Brasília parece onerosa?); 

•	 bioclimáticas (A organização do lugar, em grandes es-
paços vazios geralmente gramados, ou as significativas 
áreas arborizadas trazem conforto físico aos indivíduos?  
O Lago Paranoá colabora para questões de temperatura 
e umidade?); 

•	 expressivas e simbólicas (Quais são as impressões simbóli-
cas que as formas de Brasília causam? Como a cidade nos 
afeta? É visualmente agradável?); 

•	 de orientação e localização (As formas da cidade facilitam 
ou dificultam a noção de estar aqui ou ali? É fácil se achar 
em Brasília?); 

•	 de deslocamentos (A cidade apresenta uma estrutura que 
racionaliza os fluxos, deslocamentos, movimentos?)1. 

1  Para mais detalhes sobre a abordagem, ver Técnica de Análise Dimensional, para a investigação 
da arquitetura, desenvolvida pelos professores Frederico de Holanda, Maria Elaine Kohlsdorf e 
Günter Kohlsdorf, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília.

Figura 2 – O Congresso Nacional brasileiro.
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Ou seja, o gostar ou não gostar não pode ser algo simplista, 
nos exige, sim, uma atenção para percebermos de que manei-
ra esta cidade e seus edifícios condicionam as expectativas e 
aspectos e então, compreendermos como exatamente Brasília 
nos afeta. Sim, Brasília nos afeta, de uma forma ou outra, po-
sitivamente ou negativamente. Você pode, inclusive, desgos-
tar da cidade, mas dificilmente terá visto algo parecido. 

Mais importante ainda, no entanto, é lembrarmos que a capi-
tal brasileira é exemplar, no planejamento e desenho urbano, 

Figura 3 – O Eixo Monumental com a Esplanada dos Ministérios ao fundo: no centro da perspectiva, as torres do Congresso Nacional. 
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do que se denomina arquitetura moderna, cuja concepção 
deriva dos dois eixos estruturais (Rodoviário e Monumental) 
que conformam o Plano Piloto. É inegável que, ao se olhar a 
Esplanada dos Ministérios (Figura 1), o edifício do Congres-
so Nacional (Figura 2) sobressai no campo de visão. Afinal, o 
Congresso é a própria representação simbólica da sociedade 
brasileira, por isso sua posição tão emblemática no projeto de 
Brasília (Figura 3). 
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PREMISSAS

Brasília, capital do país, nasceu como símbolo da moder-
nização do Brasil, cristalizando no Planalto Central as 
formas arquitetônicas (Figuras 4 e 5) e os eixos viários tão 
peculiares que definem a identidade nacional. Foi cidade 
construída como gesto de quem toma posse: é expressão 
do caráter cívico exacerbado e sem precedentes; é inten-
sidade e intenção de um modo de ser contemporâneo que 
encontrou aqui campo fértil para fazer o primor da arqui-

tetura e do urbanismo, exemplares de uma vontade trans-
formadora brasileira.

Das formas da capital, os volumes se lançam na paisagem, 
entre o azul do céu e a verdura dos gramados (Figura 6), de-
finindo as peças brancas dos edifícios que formam o jogo de 
luz e sombra e são a inventividade sobre o espaço até então 
intocado. Do cerrado virgem nasceram as formas inespera-
das (Figura 7): Brasília se transformou em “cidade de ou-
tro planeta”, para Yuri Gagarin, “estrela espatifada no chão”,  
segundo Clarice Lispector. 

Figura 4 – Vista noturna das cúpulas do Congresso Nacional. Em primeiro plano, a cúpula da Câmara dos Deputados, correspondente ao Plenário Ulysses Guimarães.
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Figura 5 – A Catedral de Brasília, à noite.
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Os palácios, os blocos residenciais, as igrejas, edifícios como 
se desenhados para criar simultaneamente contorno e afi-
nidade com o debuxo ao redor; contraste e harmonia com 
o planalto brasileiro e a planura escrevendo a suavidade do 
lugar. Sim, invenção para dialogar entre espaços e produ-
zir a qualidade arquitetural que faz desta cidade tão nova 
e tão antiga, além de Patrimônio Cultural da Humanidade:  
herança e identidade.

“Vim diretamente de Ouro Preto a Brasília. Que jornada 
dramática através do tempo e da história! Uma jornada do 
ontem para o amanhã, do acabado ao que está para come-
çar, de conquistas antigas às novas promessas!”. É frase de 
Aldous Huxley que revela uma cidade de promessas: im-
pressões de escritor ao se deparar com o inusitado.

E das imagens pregnantes, mais intensas, as vistas da Espla-
nada são a impressão do olhar que conduzem à implantação 
da cidade sobre o território vasto, plano e árido. Vistas dila-
tadas que enxergam a perspectiva e focalizam o Congresso 
Nacional: síntese da simbologia que emana dos campos sem 
fim, das planuras, da linha do horizonte e de contorno da 
chapada estabelecendo o que esta cidade é e significa. 

Congresso Nacional imagem de Brasília. São e se confun-
dem, como parte e todo, palavra e texto, braço e perna de 
um corpo longilíneo que, dizem, bate os braços, abre as asas, 
voa e mira do alto a epopeia e poesia que é esta Brasília e este 
Congresso.

Falemos da cidade para entendermos o edifício. São, de fato, 
uma coisa só. Figura de linguagem.

Figura 6 – O Palácio da Alvorada: presença marcante do céu e do gramado, elemen-
tos constantes da paisagem brasiliense.
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Figura 7 – A simplicidade e a pureza do novo: a cúpula da Câmara dos Deputados.
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DISCUSSÕES SOBRE A MUDANÇA DA 
CAPITAL PARA O CENTRO DO PAÍS

Brasília é antiga porque nasce de uma intenção longínqua, 
da época do Brasil colônia, ao associar imagem de grandeza 
do amplo território americano à necessidade de estabelecer 
uma capital no centro da nação, cujas distâncias médias fos-
sem mais curtas, as comunicações mais correntes, a proteção 
efetiva. É a mesma intenção de nascimento que faz Salvador 
ceder ao Rio. E o Rio declinar a Brasília (Figura 8).

Figura 8B – Segunda capital: Rio de Janeiro.Figura 8A – Primeira capital: Salvador.

A
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A mudança da capital para o centro do país foi sempre um 
sonho brasileiro. Datam do século XVII as primeiras von-
tades de se criar uma nova capital no interior do territó-
rio, ao abrigo das invasões holandesas. Tiradentes, mártir 
da Independência, procurou uma solução neste sentido e 
propôs que a nova sede do governo fosse estabelecida em 
São João Del Rei. Em linha semelhante, os ingleses acon-
selharam o rei de Portugal a construir uma Nova Lisboa 
no centro do Brasil, e coube a José Bonifácio de Andrade, 
o patriarca da Independência, a militância para a criação 
de uma nova capital, propondo o nome “Brasília”, isto é, 
“Brasil” em latim.

V
al

ér
io

 M
ed

ei
ro

s



15Momento de criação: a concepção de Brasília e do Congresso Nacional

Figura 8C – Atual capital: Brasília.
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A ideia da nova capital brasileira ganhava corpo e adep-
tos, transformando-se na representação simbólica da in-
dependência nacional e enfatizando a necessidade de se 
construir uma nação cujas distâncias dilatadas não se 
transformassem em problemas para a administração, a de-
mocracia e o governo. 

Em 1877, o então embaixador do Brasil na Áustria, Adolfo  
Varnhagen, empreendeu uma viagem de reconhecimen-
to para a região do Planalto Central. Aos 61 anos de idade, 
seguiu de São Paulo até a cidade de Formosa, viajando em 
“lombo de burro”, o que resultou na publicação de um robus-
to trabalho em defesa da interiorização da capital: “A questão 
da capital: marítima ou no interior?”2.

Em 1891, a primeira Constituição da República estabeleceu 
uma área de 14.400 km2 no planalto brasileiro para a constru-
ção da nova capital federal. No ano seguinte, o presidente Flo-
riano Peixoto decidiu enviar uma comissão, constituída por 22 
membros, para delimitar o local exato para a cidade. Chefiada 
pelo astrônomo e geógrafo Luiz Cruls, por isso conhecida por 
Missão Cruls (Figuras 9 e 10), a equipe considerou por base 
o trabalho de Varnhagen que, inegavelmente, influenciou sig-
nificativamente a elaboração de minucioso relatório sobre as-
pectos de topografia, clima, hidrografia, fauna, flora, recursos 
minerais e materiais de construção encontrados na região. 
2 VASCONCELOS, José Adirson de. A mudança da capital. 2. ed. Brasília: Independência, 1978, 

p. 47-54.

Denominado Relatório Cruls, “é considerado a mais com-
pleta reportagem sobre o Planalto Central Brasileiro [...],  
tornando-se o primeiro RIMA3 de nossa história”4. 

3 RIMA – Relatório de Impacto Ambiental.
4 SARNEY, José. Nota do editor. in: CRULS, Luiz. Relatório Cruls – comissão exploradora do 

Planalto Central do Brasil. Brasília: Edições Técnicas do Senado Federal, 2003. 

Figura 9 – A Missão Cruls.
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O COMÍCIO EM JATAÍ-GO

Durante as décadas seguintes ao Relatório Cruls, a intenção 
da transferência da capital do país esteve latente, alcançan-
do condição de prioridade, entretanto, apenas durante os 
anos 50. Era a época da campanha e do governo de Juscelino  
Kubitschek (31/1/1956 a 31/1/1961), caracterizado por 
grandes transformações, fundamentadas em um discurso 
de modernidade a partir do lema “50 anos em 5”, conforme 
o Plano de Metas. 

Figura 10 – A Missão Cruls.
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A campanha de Juscelino rumo à presidência propunha ao país 
um crescimento acelerado e de forte impacto social. O discur-
so de construção de uma nova capital no centro do Brasil, com 
base no princípio de integração nacional seria o emblema mais 
conveniente para representar essa grandeza que estaria reserva-
da à nação. O imaginário de Brasília se transformava na mais 
efetiva cristalização da modernidade, fazendo surgir no Planalto 
Central uma cidade que fosse exemplar da qualidade arquitetô-
nica e urbana que os brasileiros seriam capazes de erguer. 

Foi durante seu primeiro comício de campanha em 1955, na 
cidade de Jataí (Goiás) que, desafiado por um dos presentes a 
cumprir o disposto na Constituição (a transferência da capi-
tal), respondeu afirmativamente. Em seu livro Por que cons-
truí Brasília, diz:

Tudo teve início na cidade de Jataí, em Goiás, a 4 de abril de 
1955, durante minha campanha como candidato à Presidên-
cia da República. Os políticos que me antecederam realizavam 
sua pregação ao longo das cidades e capitais, situadas na faixa 
litorânea. Só ocasionalmente quebravam a linha desse roteiro, 
concordando em fazer um comício num centro populacional 
do interior. A conduta que adotei era inédita, e revelou-se da 
maior eficiência possível. Em vez das populações do litoral, iria 
falar, em primeiro lugar, aos eleitores do Brasil Central.

Daí a razão porque o meu primeiro comício foi realizado jus-
tamente em Jataí, cidade perdida nos sem-fins de Goiás. No 

discurso que ali pronunciei, referindo-me à agitação política 
que inquietava o Brasil e contra qual só via um remédio eficaz 
– o respeito integral às leis –, declarei que, se eleito, cumpriria 
rigorosamente a Constituição. Contudo, era meu hábito, que 
viera dos tempos da campanha para governadoria de Minas 
Gerais, estabelecer um diálogo com os ouvintes, após concluí-
do o discurso de apresentação da minha candidatura. Punha-
me, então, à disposição dos eleitores para responder, na hora, 
a qualquer pergunta que quisessem formular-me.

Foi nesse momento que uma voz forte se impôs, para me 
interpelar: ‘o senhor disse que, se eleito, irá cumprir rigoro-
samente a Constituição. Desejo saber, então, se pretende pôr 
em prática o dispositivo da Carta Magna que determina, nas 
suas Disposições Transitórias, a mudança da capital federal 
para o Planalto Central’. Procurei identificar o interpelante. 
Era um dos ouvintes, Antônio Carvalho Soares – vulgo To-
niquinho –, que se encontrava bem perto do palanque.

A pergunta foi embaraçosa. Já possuía meu Programa de Me-
tas e em nenhuma parte dele existia qualquer referência àquele 
problema. Respondi, contudo, como me cabia fazê-lo na oca-
sião: Acabo de prometer que cumprirei, na íntegra, a Consti-
tuição e não vejo razão por que esse dispositivo seja ignorado.  
Se for eleito construirei a nova capital e farei a mudança da 
sede do Governo5.

5 KUBITSCHEK, Juscelino. Por que construí Brasília. 2. ed. Brasília: Senado Federal, 2002, p. 
5-6.
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A CONSTRUÇÃO DE BRASÍLIA

Da tão sonhada transferência da capital para o centro do país, 
passando pela industrialização ocorrida durante o governo 
de Juscelino Kubitschek, o que se seguiu foi um processo de 
autoafirmação da capacidade e dos valores do povo brasilei-
ro. Brasília se converteu não apenas no exclusivo cumpri-
mento de uma disposição constitucional, mas no símbolo da 
transformação que o Plano de Metas propunha ao trazer seu 
discurso de modernidade.

A visão de afirmação da identidade nacional ilustrada por Bra-
sília derivava, também, dos resultados da Semana de Arte Mo-
derna de 1922. Ali a efervescência da brasilidade e da antropo-
fagia efetivou o desejo de uma arte – incluindo arquitetura, se 
a interpretação legar a visão de arquitetura como arte – que se 
abrisse aos valores nacionais e exemplificasse as qualidades e as 
premissas resultantes da identidade nacional em consolidação. 

Portanto, o que havia sido iniciado em 1922 amadureceu até 
as décadas de 50 e 60, com reflexos na produção artística, 
em direção ao movimento moderno, que, na arquitetura, al-
cançou sua plasticidade extrema com a produção de Oscar 
Niemeyer. Nossa música levaria ao mundo a Bossa Nova e o 
Cinema Novo, de Glauber Rocha. A literatura, bem represen-
tada nas obras de Jorge Amado, as artes plásticas, com Porti-
nari e Di Cavalcanti, e tantas outras manifestações culturais 

adquiriram personalidade própria, estabelecendo uma nova 
consciência nacional.

O reconhecimento internacional seguiu atrelado a uma visão 
de valorização daquilo que fosse interpretado como genuina-
mente brasileiro, resultante da diversidade cultural que pro-
duziu um grau de miscigenação artística, social e econômica 
sem precedentes. Como bem resumiu o arquiteto Edgard 
Graeff, em depoimento publicado pelo Instituto de Arquite-
tos do Brasil/RJ:

Entendo que, se o início da superação da dependência cultu-
ral, ao nível da arquitetura, é dos anos 40, a superação efetiva 
é de 1960 – quer dizer – se dá com Brasília. A construção de 
Brasília colocou, de uma vez por todas, a arquitetura moder-
na brasileira em posição autônoma, como expressão cultural 
[...].

Superação da dependência cultural não significa isolamen-
to, perda de relacionamento ou supressão do comércio de 
influências e ideias com o resto do mundo. Significa já não 
simplesmente receber, recolher influências, recolher ideias e 
operar estas ideias em termos nacionais: significa também 
fornecer ideias e influir em outros países, inclusive nas ‘ma-
trizes’ dos movimentos culturais6. 

6 GRAEFF, Edgar et. al. Arquitetura brasileira após Brasília/Depoimento. Rio de Janeiro: IAB/RJ, 
1978, p. 117-118.
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A transferência da capital, à vista disso, foi um grande mar-
co dessas transformações, e a nova cidade planejada deveria 
surpreender o mundo. E foi neste clima que nasceu Brasília, 
a capital que refletiria a consciência desse orgulho de ser bra-
sileiro e de ser capaz de fazer diferença. Tanto a concepção 
urbanística proposta por Lucio Costa como a arquitetura dos 
palácios projetados por Niemeyer exprimiram esse talento, 
mais tarde reconhecido internacionalmente por meio do 
tombamento da cidade pela Unesco como Patrimônio Cul-
tural da Humanidade, em 1987.

Brasília efetivou uma intenção única de alterar um país em 
que a arquitetura e o urbanismo eram o gatilho e a inspiração 
para o que se almejava. E não apenas isso. O emblema da 
cidade não estava exclusivamente em sua construção hercú-
lea, mas também na qualidade de concepção de seu projeto 
urbanístico, tão singelo e rico em significado. É exemplo sem 
parâmetros no mundo, quando se conseguiu produzir, na 
escala urbana, uma cidade inteira segundo as premissas do 
movimento moderno. 

De modo que o tempo não poderia constituir obstáculo para a 
conclusão do sonho: até a inauguração oficial, a cidade foi execu-
tada com extrema agilidade sem, todavia, se perder a dimensão 

do que estava sendo feito. Brasília foi pensada globalmente, com 
partes e o todo integrados em uma mesma  concepção urbana. 

A obra foi realizada dentro desse espírito, num prazo até en-
tão inconcebível. E nisso foi fundamental a participação dos 
operários, ou “candangos”, que, além de serem a mão de obra 
que possibilitou a realização da epopeia, converteram-se nos 
primeiros habitantes integrados à cidade na articulação entre 
o Plano Piloto e os assentamentos do entorno. 

O desempenho desses trabalhadores impressionou pela su-
peração da ausência de uma formação adequada às novas 
propostas e técnicas inovadoras de construção civil emprega-
das em Brasília, refletindo o espírito e a determinação desses 
brasileiros. Resulta disso o fato de que hoje, o termo “candan-
go” passou a corresponder a todos aqueles que são, moram 
ou gostam desta cidade inusitada.

Naturalmente a construção de Brasília não foi algo que 
durou apenas até a inauguração, em 21 de abril de 1960.  
A cidade se consolidou aos poucos: é tombada, mas ainda 
está em construção. É espaço dinâmico, lugar vivo com de-
senho e formas peculiares que se mimetizam no contorno 
suave do Planalto Brasileiro. 
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O CONCURSO PARA O  
PLANO PILOTO DE BRASÍLIA

Brasília foi resultado de um concurso nacional para esco-
lha do projeto que seria implantado para a nova capital do 
Brasil. Após a eleição do presidente Juscelino Kubitschek, 
foi constituída a Comissão de Planejamento da Construção 
e Mudança da Capital Federal. A princípio JK pensara em 
entregar a concepção da cidade diretamente ao arquiteto 
Oscar Niemeyer, admirado por seu projeto para o bairro da 
Pampulha, durante seu comando na prefeitura de Belo Ho-
rizonte. Entretanto, a decisão final, influenciada pelo Insti-
tuto dos Arquitetos do Brasil (IAB) e com apoio do próprio 
Niemeyer, foi por um concurso público para escolha da so-
lução urbana.

Foram inscritos sessenta e dois trabalhos, porém somen-
te vinte e seis foram entregues dentro do prazo estipulado.  
Os vencedores foram:

1º prêmio – projeto nº 22, de Lucio Costa;

2º prêmio – projeto nº 2, de Boruch Milmann, João Henri-
que Rocha e Ney Fontes Gonçalves;

3º e 4º prêmios – projetos nº 17, de M.M.M. Roberto e Rino 
Levi; e nº 8, de Roberto Cerqueira César e L.R. Carvalho 
Franco, respectivamente;  

5º prêmio – projetos nº 1, nº 24 e nº 26, respectivamente de 
Carlos Cascaldi, João Vilanova Artigas, Mário Wagner Vieira 
e Paulo Camargo e Almeida; Henrique E. Mindlin e Gian-
carlo Palanti; e Construtécnica S.A. Comercial e Construtora 
(Milton Ghiraldini).
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O VENCEDOR DO CONCURSO –  
LUCIO COSTA

Embora Lucio Costa não seja o responsável pela introdu-
ção do modernismo no Brasil, foi o principal condutor do 
amadurecimento da arquitetura moderna brasileira. Forma-
do pela Escola Nacional de Belas-Artes (ENBA), em 1924, 
tinha apenas 28 anos quando foi nomeado para dirigi-la em 
1930. Ali implantou o curso de arquitetura com uma visão 
modernista e teve como um de seus alunos Oscar Niemeyer. 
Pressionado pela reação conservadora, ficou só dez meses na 
direção da ENBA, mas, ainda assim, causou furor no Salão 
Nacional de Belas-Artes de 1931 ao convidar, pela primeira 
vez para um evento oficial, artistas como Tarsila do Amaral, 
Lasar Segall, Victor Brecheret, Flávio de Carvalho, Cícero 
Dias, Guignard, Portinari e Di Cavalcanti7.

Também se aproximou de arquitetos modernistas como 
Frank Lloyd Wright e Gregori Warchavchik. Viveu a adoles-
cência na Europa e para lá voltou diversas vezes em visitas, o 
que o condicionou a formar uma maneira diferente de olhar 
e entender o Brasil. Era uma pessoa extremamente discreta e, 
7 DURAND, José Carlos. Negociação política e renovação arquitetônica: contribuição à história 

social da arquitetura brasileira. Revista Brasileira de Ciências Sociais, n. 16, ano 6, jul. 1991. 
 ARRÁZOLA,, Ana Lúcia. O mestre silencioso. Correio Braziliense, 27 fev. 2002. LUCIO Costa. 

Disponível em <www.casadelucio.org>. Acesso em: 28 mar. 2010.

após sua passagem pela ENBA, passou a atuar no Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

Foi o grande articulador da concepção do prédio que abri-
garia o Ministério da Educação e Saúde do governo de Ge-
túlio Vargas, sob a direção do Ministro Gustavo Capanema, 
em 1936. O projeto foi orientado pelo arquiteto franco-su-
íço Le Corbusier, que teve grande influência na formação 
de arquitetos da época. Seu desenvolvimento, no entanto, 
foi feito sob o comando do próprio Lucio Costa e de uma 
equipe que contava com um talentoso estagiário chamado 
Oscar Niemeyer, cuja participação foi importante para a so-
lução final da obra. 

Em relação ao concurso para o Plano Piloto de Brasília,  
Lucio Costa decidiu pela participação, mas a fez de uma 
maneira extremamente singela, como quem apresenta uma 
ideia modesta, contudo de uma vanguarda sem precedentes. 
Na apresentação de sua proposta, Lucio Costa declarou que 
não pretendia efetivamente participar, mas apenas apresen-
tar uma solução possível, e que nem mesmo tinha a intenção 
de desenvolver sua ideia, pois ainda que esta fosse escolhi-
da, preferia atuar como consultor. Talvez por esta razão até 
hoje muitas pessoas acreditem que a cidade foi concebida 
por Oscar Niemeyer, arquiteto na realidade encarregado de 
desenvolver e coordenar a execução das obras e projetar os 
principais edifícios de Brasília.
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O PLANO PILOTO DE LUCIO COSTA

Com um desenho simples, Lucio Costa disse ter partido do ges-
to de quem faz o sinal da cruz e toma posse da terra, talvez uma 
herança simbólica dos marcos de posse e das cruzes chantadas 
pelos portugueses ao chegarem às terras do Novo Mundo. Na 
inserção de dois eixos – Eixo Monumental e Eixo Rodoviário, 
um público e outro privado – o projeto adapta-se à topografia, 
contendo os principais aspectos do urbanismo moderno asso-
ciados aos preceitos da Carta de Atenas (Cf. p. 29), arranjados 
com robusta originalidade. 

No Eixo Monumental, espinha dorsal da cidade, o arquiteto de-
finiu a implantação dos edifícios cívicos principais, projetados 
por Oscar Niemeyer, em alguns casos seguindo linhas gerais 
preestabelecidas por Lucio Costa (Cf. Congresso Nacional). 
Nas asas, pelo vetor do Eixo Rodoviário, foram implantadas as 
superquadras e definidas as respectivas unidades de vizinhança 
compostas por onze prédios de três e seis pavimentos sobre pi-
lotis e uma escola primária (figuras 11e 12). No cruzamento dos 
dois eixos, foi locada a estação rodoviária, com a Torre de TV ao 
fundo, compondo um eixo visual vertical a incluir o Congresso.

Documento sobre a preservação de Brasília, elaborado por 
SILVA e VIANNA (2006)8 indica que:

8 SILVA, Sylvia Helena Mota Pereira; VIANNA, Márcio. Brasília: patrimônio de todos os brasilei-
ros. Brasília: IPHAN/SESC/Câmara dos Deputados, 2006.

[...] O projeto baseou-se em quatro escalas: 

MONUMENTAL, RESIDENCIAL, GREGÁRIA e BUCÓ-
LICA. O termo escala é utilizado pelos arquitetos para es-
tabelecer ordens de grandeza entre as coisas. Por exemplo: a 
relação de tamanho entre a casa de uma vila e uma pessoa es-
tabelece uma escala. Esta escala é diferente da que se estabe-
lece entre um arranha-céu e uma pessoa. Temos, então, duas 
escalas diferentes, uma típica dos grandes centros urbanos e 
outra típica dos vilarejos. Não somente pela relação entre as 
coisas construídas sólidas, mas também pelos espaços vazios 
que se criam menores ou maiores, verticais ou horizontais.

A ESCALA MONUMENTAL é aquela que contribui para a 
formação do sentido de capital, onde a monumentalidade con-
fere aos edifícios seu valor simbólico. Constituída pelo Eixo 
Monumental, que converge os olhares no ponto central: os edi-
fícios de significado cívico. São eles, por exemplo: o Congresso 
Nacional [Figura 13], o Palácio do Planalto, o Palácio do Supre-
mo Tribunal Federal [Figura 14] e a Esplanada dos Ministérios 
[Figura 15]. Na Escala Monumental, os monumentos, os gran-
des gramados, os espelhos d’água, as esculturas ao ar livre e o 
grande espaço aberto conferem nobreza ao conjunto.

A ESCALA RESIDENCIAL é aquela que define a relação 
entre os edifícios residenciais, possuidora de uma propos-
ta inovadora de Lucio Costa – as superquadras. A relação 
entre os espaços edificados e os abertos agora é outra e 
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Figura 11 – Superquadra em Brasília.
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Figura 12 – Vista de via interna em superquadra de Brasília.
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Figura 13 – Palácio do Congresso Nacional.
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Figura 14 – Palácio do Supremo Tribunal Federal.
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Figura 15 – Esplanada dos Ministérios iluminada para o Natal.
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respeita o convívio cotidiano, esse é o motivo da altura 
rígida dos edifícios com seis pavimentos. Os pilotis ga-
rantem a natureza pública do espaço, permitindo a livre 
circulação. Tal paisagem é típica de Brasília, um bem raro 
que não se encontra em outro lugar; contribui para a nossa 
qualidade de vida, onde o brasiliense pode passear, con-
templar e desfrutar de sua cidade como uma casa tradicio-
nal, com quintal e jardim.

A ESCALA GREGÁRIA é aquela para onde convergem 
os fluxos no encontro dos Eixos Rodoviário e Monumen-
tal. É o centro urbano onde se previram edifícios maiores, 
pela grande densidade de fluxo. Dessa forma, os espaços 
são diferentes da ESCALA RESIDENCIAL, por serem mais 
densos. As edificações são mais altas e o espaço urbano é 
disposto de forma a permitir um fluxo de circulação mais 
intensa. A ESCALA GREGÁRIA é aquela do encontro: “o 
homem é um animal gregário”, como se aprende na escola e 
conforme fica muito claro na Rodoviária, no Setor Comer-
cial, no “Conic” e no Conjunto Nacional (Figuras 16 e 17).

A ESCALA BUCÓLICA tem caráter particular e é do maior 
interesse. Ela se constitui dos gramados, passeios, bosques 
e jardins da cidade, que permeiam e envolvem as super-
quadras, as entrequadras, os diversos setores e conjuntos 
de casas, os comércios locais, e a cidade inteira, ou seja: é 
o imenso pulmão, cinturão verde que envolve e protege, 
invadindo-a de modo a garantir a Brasília a qualidade de 

cidade-parque que é. Está por todo lugar. Tem o papel de 
proteger as áreas construídas umas das outras. É “elástica”, 
moldando-se nos espaços onde se faz necessária. Se estende 
a Leste, até a orla do Lago Paranoá, e a Oeste, na região do 
Parque da Cidade.  

A concepção de Brasília, filiada às prerrogativas do movi-
mento moderno, pode ser igualmente interpretada segundo 
uma nítida influência das ideias dos Congressos Internacio-
nais de Arquitetura Moderna (CIAMs), especialmente aquele 
realizado em novembro de 1933. Do encontro, resultou o re-
latório final intitulado Carta de Atenas, usualmente atribuída 
a Le Corbusier, constituído por três partes:

1ª Parte – Generalidades: Contempla a observação da ci-
dade e sua região como parte de um conjunto econômico, 
social e político. Justapostos a este conjunto, valores de or-
dem psicológica e fisiológica, próprios do ser humano, e as 
preocupações de ordem individual e coletiva precisariam ser 
observados, além das influências do meio e do desenvolvi-
mento tecnológico sobre o comportamento humano;

2ª Parte – Estado atual crítico das cidades: Pondera o es-
tado crítico das cidades, inserindo observações relativas às 
condições das habitações, tipologias, contradições com os 
requisitos da higiene, densidade populacional, zoneamento, 
escolas, áreas de circulação, lazer, locais de trabalho e áreas 
verdes; e
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Figura 16 – Zona Central no sentido sul: o Setor Hoteleiro Sul em primeiro plano.
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Figura 17 – Zona Central no sentido norte.
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3ª Parte – Conclusões: Apresenta recomendações básicas 
para o planejamento urbano contemporâneo.

As indicações do documento consideraram diversas perspec-
tivas, mas, em síntese, contemplaram aquilo que em Brasília 
alcançou a realização: o princípio do zoneamento fundeado na 
articulação entre as funções e/ou setores do espaço urbano. 

Segundo a Carta, 

O zoneamento, levando em consideração as funções-chave 
– habitar, trabalhar, recrear-se – ordenará o território urba-
no. A circulação, esta quarta função, só deve ter um objeti-
vo: estabelecer uma comunicação proveitosa entre as outras 
três. São inevitáveis as grandes transformações9.

Brasília é filiação direta destes princípios: a organização, a se-
torização e a dinâmica urbana são produtos de uma forma de 
pensar o desenho da cidade que interpretava o zoneamento 
com a lógica mais proveitosa para a vitalidade urbana. 

9 LE CORBUSIER. A carta de Atenas. São Paulo: Hucitec, 1993. 

O PALÁCIO DO CONGRESSO 
NACIONAL

A capital brasileira, portanto, concentra em si um conjunto 
de conceitos que foram estabelecidos na forma de apropria-
ção do espaço e apresenta uma estrutura urbana extrema-
mente peculiar, com predomínio de grandes áreas verdes e 
públicas, criando cenários de contemplação para as obras 
arquitetônicas distribuídas pela cidade. 

Das escalas existentes no Plano Piloto, a monumental é 
aquela que alcança o grau máximo de exuberância, ao con-
ter um conjunto de edifícios de grande apelo simbólico, 
associados às ideias de civilidade, civismo e brasilidade. A 
perspectiva da Esplanada dos Ministérios, que direciona 
o foco para o edifício do Congresso Nacional, talvez seja a 
imagem mais emblemática da política nacional, e o próprio 
edifício concebido em linhas tão simples, mas engenhosa-
mente articuladas, produz um efeito de contemplação e ad-
miração sem paralelos. 

É curioso compreender de que maneira o Congresso Nacio-
nal exprime o desafio que foi imposto a Oscar Niemeyer, au-
tor do projeto, de elaborar uma obra ainda sem referências 
concretas da cidade e do próprio programa (conjunto de am-
bientes desejados para um determinado edifício). 
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Segundo o arquiteto, na ocasião da concepção do Congres-
so, não havia condições para um estudo mais detalhado do 
programa de necessidades. Tudo deveria ser feito no menor 
espaço de tempo possível para viabilizar o plano de JK, que 
precisava ter em poucos anos não apenas uma cidade em 
funcionamento, mas também seus edifícios mais relevan-
tes. Portanto, Niemeyer optou por visitar as sedes no Rio 
de Janeiro da Câmara, no Palácio Tiradentes, e do Senado, 
no Palácio Monroe, fazendo suas próprias anotações so-
bre a ocupação de ambos. Em seguida multiplicou as áreas 
existentes por três, estimando assim a proporção do futuro 
Congresso Nacional. 

A partir dos princípios do plano de Lucio Costa e sua ideia 
para a Praça dos Três Poderes, Oscar repropôs o que o urba-
nista havia idealizado, com o objetivo de valorizar aspectos 
plásticos do edifício e sua relação com o entorno, surpreen-
dendo até mesmo o próprio urbanista, que considerou o pro-
jeto genial.

O Edifício Principal abrigaria os plenários da Câmara e do 
Senado, cujas formas correspondiam às funções e aos tipos 
de uso peculiares a cada Casa, além de gabinetes, lideranças 
partidárias e demais áreas afins. Logo atrás, dois anexos des-
tinados aos escritórios de apoio administrativo comporiam 
um conjunto de grande beleza e transparência. Este conjunto 

arquitetônico viria se tornar um dos maiores ícones da nova 
capital (Figura 18)10.

Muito ainda se especula a respeito dessa concepção, mas a 
solução plástica é assim descrita por Niemeyer (Figura 19):

Arquitetura não constitui uma simples questão de engenharia, 
mas uma manifestação do espírito, da imaginação, da poesia. 

No Palácio do Congresso, por exemplo, a composição se 
formulou em função desse critério, das conveniências da ar-
quitetura e do urbanismo, dos volumes, dos espaços livres, 
da profundidade visual e das perspectivas e, especialmente, 
da intenção de lhe dar um caráter de alta monumentalidade, 
com a simplificação de seus elementos e a adoção de formas 
puras e geométricas. Daí decorreu todo o projeto do Palá-
cio e o aproveitamento da conformação local, de maneira a 
criar no nível das avenidas que o ladeiam uma monumental 
esplanada e sobre ela fixar as cúpulas que deviam hierarqui-
camente caracterizá-lo. 

Tivesse estudado o Palácio com espírito acadêmico, ou preo-
cupado com as críticas, ao invés dessa esplanada, que a muitos 

10 COSTA, Lucio. Espaço em mudança/Oscar Niemeyer. Brasília: Câmara dos Deputa-
dos/ADIRP – Assessoria de Divulgação e Relações Públicas, 1993. 1 videocassete (22 
min/15min): VHS, son., color.
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surpreende pela sua imponência, teríamos uma construção 
em altura cortando a vista que hoje se estende em profundi-
dade, além do edifício, acima da esplanada, entre as cúpulas, 
abrangendo a Praça dos Três Poderes e os demais elementos 
arquitetônicos que a compõem, somando-os plasticamente e 
tornando, assim, a perspectiva do conjunto muito mais rica 
e variada. 

A cúpula da Câmara dos Deputados demandava um estudo 
cuidadoso que a deixasse como que apenas pousada sobre a 
esplanada, isto é, a cobertura do prédio [Figura 2]; o mesmo 
acontecia com esta última, cujo topo é tão fino que ninguém 
imagina construir, internamente, a galeria de público que 
liga os dois plenários. 

Internamente, o projeto procura criar os grandes espaços 
livres que devem caracterizar um palácio, para isso utilizan-
do elementos transparentes que evitam transformá-los em 
pequenas áreas. 

A forma arquitetônica, mesmo contrariando princípios es-
truturais, é funcional quando cria beleza e se faz diferente e 
inovadora11.

11 NIEMEYER, Oscar. O Palácio do Congresso Nacional. Disponível em: < http://www.camara.gov.
br/internet/infdoc/HistoriaPreservacao/Sedes/congresso.htm>. Acesso em: 15 abr. 2008.
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Figura 18 – Mapa do Plano Piloto, com a indicação da perspectiva da Esplanada dos Ministérios, com foco no Congresso Nacional.
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Figura 19 – Anoitecer no Congresso Nacional.
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A EXPANSÃO DO COMPLEXO 
ARQUITETÔNICO DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS

O conjunto original, composto pelo Edifício Principal e seus 
primeiros anexos (as duas torres que vetorizam a perspectiva 
da Esplanada dos Ministérios), da Câmara e do Senado, foi 
inaugurado juntamente com Brasília em 1960 (Figura 20). En-
tretanto, assim que o novo Parlamento começou a funcionar, os 
trabalhos nas comissões parlamentares demandaram mais es-
paço, implicando alterações nas áreas originalmente propostas 
por Niemeyer, a despeito de o espaço ser triplicado em relação 
àquele disponível nos Palácios Monroe e Tiradentes, no Rio de 
Janeiro. Afinal, Brasília era uma cidade totalmente nova e ain-
da desprovida da estrutura urbana que havia na antiga capital. 
Os serviços existentes nas imediações das antigas sedes no Rio 
de Janeiro deveriam ser incorporados aos edifícios públicos em 
Brasília, e isso, aliado às novas necessidades das comissões, re-
sultou na construção de um novo prédio, o Anexo II da Câmara 
dos Deputados, destinado tanto às comissões quanto à bibliote-
ca, tendo a conclusão da obra ocorrido em 1966.

Especificamente em relação à Câmara dos Deputados, que 
ocupa a área sul do conjunto arquitetônico do Congresso Na-
cional, em 1970, com o Parlamentarismo, o Edifício Principal 
teve seus salões ocupados por lideranças partidárias. O novo 

uso resultou no estrangulamento dos acessos ao plenário e o 
consequente empobrecimento da qualidade dos espaços. 

Ocorre que o arquiteto Oscar Niemeyer concebeu os salões 
Verde (Câmara dos Deputados) e Azul (Senado Federal) de 
modo a possibilitar ao indivíduo, estando nestes locais, en-
xergar a Esplanada dos Ministérios a oeste e a Praça dos Três 
Poderes a leste. Com a ocupação pelas lideranças, essa per-
meabilidade visual foi comprometida, implicando que dos 
espaços nobres das Casas tornou-se possível visualizar exclu-
sivamente a Esplanada, como se o Congresso Nacional desse 
às costas à Praça dos Três Poderes.

O edifício, portanto, não poderia ser descaracterizado e 
Niemeyer novamente foi convocado pelos parlamentares 
para resolver o problema. A resposta foi a ampliação quase 
imperceptível em quinze metros da fachada voltada para 
a Praça dos Três Poderes, criando ali um novo espaço que 
seria consagrado como Bloco das Lideranças Partidárias. 
A obra foi concluída em fins de 1970 e permitiu o resta-
belecimento dos salões e demais espaços ocupados indevi-
damente. Entretanto, a permeabilidade visual para a Praça 
dos Três Poderes foi efetivamente perdida.

Na mesma ocasião, o arquiteto aproveitou para complementar 
seu trabalho, propondo a ambientação dos principais salões 
e gabinetes com mobiliário consagrado, incluindo algumas 
peças de sua autoria, além de obras de arte de importantes 



38

artistas nacionais. A opção por incorporar arte à arquitetu-
ra pode ser interpretada como uma atitude deliberada de 
Niemeyer, que preferiu utilizá-las em lugar de materiais de 
acabamento mais caros, tradicionalmente empregados para 
valorizar os ambientes. A conclusão das reformas ocorreu 
em 1971 e efetivou aquilo que na arquitetura moderna al-
cançou o apogeu: a plena integração entre arquitetura e  
arte, por meio da utilização de obras não como mero comple-
mento de gosto em ambientes, e sim entendidas como parte 
da própria ambiência dos espaços. 

Alguns anos mais tarde, em 1973, foi construído o Anexo III, 
destinado a abrigar gabinetes parlamentares para cerca de tre-
zentos deputados, que até então não dispunham de ambien-
tes privativos e trabalhavam em uma estratégia de central de 
atendimento, com servidores à disposição para qualquer par-
lamentar que solicitasse seus serviços. Novamente o cenário 
demonstrava a falta de edifícios de escritórios nas imediações 
do Congresso Nacional de modo que os deputados pudessem 
instalar seus gabinetes particulares, o que acabou por acelerar 
a criação de um novo edifício. O projeto foi coordenado por 
Niemeyer e executado por membros de sua equipe no pro-
pósito de garantir a unidade arquitetural necessária, princi-
palmente no que se refere à não-intervenção dos anexos nas 
perspectivas visuais da Esplanada dos Ministérios.

Posteriormente, Oscar apresentaria um projeto para a cons-
trução de um grande plenário em subsolo com aberturas  

zenitais que permitiriam ventilação e iluminação naturais, 
no gramado defronte ao Edifício Principal. Desta forma, o 
problema da falta de espaço no Plenário do Edifício Prin-
cipal, posteriormente denominado Plenário Ulysses Guima-
rães, para as sessões conjuntas da Câmara e Senado, estaria 
resolvido. Todavia, a proposta não foi implantada. 

A questão foi novamente abordada pelo arquiteto em 1987,  
a pedido do então presidente da Constituinte, deputado  
Ulysses Guimarães. A solução desta vez considerou uma 
proposta baseada no remanejamento do plenário original da 
Câmara dos Deputados, fechando-se internamente a base da 
cúpula e transferindo todo o plenário para a parte superior 
da estrutura, onde se localizam as galerias. Mais uma vez não 
foi possível executar a ideia.

O crescimento da Câmara dos Deputados acentuou-se com 
o passar do tempo. Em conformidade com um novo dispo-
sitivo constitucional, o número de parlamentares aumen-
tou na década de 70, e o Anexo III tornou-se insuficiente 
para atender à nova demanda. Mais uma vez a Câmara dos  
Deputados demonstrava seu reconhecimento e respeito à 
obra de Niemeyer e, embora exilado pelo Regime Militar e 
trabalhando em Paris, o arquiteto foi convocado para estudar 
o assunto em 1977. A conclusão do estudo se deu por meio 
do projeto de construção de um novo edifício, com capacida-
de para quatrocentos e vinte gabinetes, no atualmente deno-
minado Anexo IV.
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Figura 20 – Palmeiras Imperiais margeando o Congresso Nacional.
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O novo anexo seria edificado no último espaço disponível 
na época, em lote situado na via S2, entre os Ministérios 
e seus Anexos, na direção do Congresso Nacional. Para 
resolver o problema da distância entre os gabinetes par-
lamentares dispostos no Anexo IV e o Plenário Ulysses 
Guimarães, Niemeyer propôs uma esteira ligando os edi-
fícios Anexo II e Anexo IV, por meio de um túnel sob a via 
S2. Dessa forma, seria possível aos deputados percorrer o 
caminho rapidamente. Foi a primeira vez que um equipa-
mento dessa natureza foi utilizado no país, e a solução se 
consagrou, tendo sido adotada posteriormente por outros 
arquitetos. O novo edifício foi inaugurado em 1981 (Figu-
ras 21 e 22).

É fato reconhecido que Niemeyer costuma declarar sua pre-
dileção pelo Congresso. E esta predileção pode ser atestada 
pela preocupação que tem demonstrado com a obra ao longo 
dos anos. A questão do bloqueio da visão da Praça, quando 
da ampliação do Edifício Principal, por exemplo, nunca foi 
esquecida e o levou a propor um novo edifício em 1994 mais 
próximo à Praça, ligado ao Edifício Principal por meio de 
um túnel passando entre o Anexo I da Câmara e o do Sena-
do. Ele a apresentou ao então presidente da Câmara, depu-
tado Inocêncio de Oliveira, como resposta a uma inquieta-
ção de anos pelo isolamento do Congresso em relação à Praça 
dos Três Poderes, resultante da ampliação do Edifício Principal.  
A maquete elaborada pelo escritório Oscar Niemeyer e entregue 
por ele juntamente com a proposta está exposta atualmente no 

Salão Verde da Câmara, ao lado de outra contendo todo o con-
junto arquitetônico, ambas em escala 1/1.000.

Outro episódio histórico foi a criação de um espelho d’água 
em frente ao Edifício Principal. Após a tentativa de invasão 
do edifício por manifestantes ocorrida em 1998, o presidente 
do Congresso Nacional, senador Antônio Carlos Magalhães, 
solicitou a Niemeyer a criação do espelho d’água a fim de 
melhorar as condições de segurança no local. Mais uma vez 
a solução adotada era brilhante e incorporava-se ao projeto 
original como se dele já fizesse parte: as curvas do espelho 
como que dialogam com as linhas das cúpulas côncava e con-
vexa do conjunto arquitetônico. 

Em entrevista concedida ao jornal Correio  Braziliense em 25 
de fevereiro de 1999, Oscar relembrou a concepção do palá-
cio e seu carinho por este projeto:

Brasília já não era o abandono silencioso dos velhos tempos. 
Com o início das obras do Alvorada, ela passou a conviver 
com os problemas e ruídos da civilização. As ruas se deline-
avam com suas faixas de poeira, a Cidade Livre surgia com 
os seus cabarés e lojas como um grande faroeste. E o otimis-
mo de JK corria por toda parte.

E foi neste ambiente de preocupação e esperança que a obra 
do Congresso começou. Não tínhamos os dados técnicos 
indispensáveis, nem um programa esclarecedor. E lá fomos 
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nós, Israel Pinheiro e eu, ao Rio de Janeiro verificar as áreas 
dos antigos palácios para, multiplicadas, servirem de guia 
para nosso projeto.

Em pouco tempo a estrutura estava pronta. Lembro-me, 
quando os apoios da cúpula da Câmara foram retirados, como 
os operários se faziam pequeninos, tão imponente era ela.

Vinham de longe, marcados pela miséria, a trabalhar noite 
e dia naquele descampado. Gostava de conversar com eles, 
saber das angústias, das esperanças que ainda tinham, diante 
deste estranho e injusto mundo.

A obra prosseguiu. Não se tratava de um prédio isolado, 
mas de um dos palácios que constituiriam a Praça dos Três 
Poderes, onde, como os outros, deveria estar integrado. E o 
afastamento existente me preocupava, e tanto, que mantive 
a cobertura do Congresso no nível das avenidas. Queria que 
a vista dos que chegassem passasse sobre ela, entre as cúpu-
las, até aquela Praça.

E o palácio surgiu, simples e monumental. Com as cúpulas 
soltas no ar, destacando a importância hierárquica que re-
presentam. Era a integração da técnica com a arquitetura. 
Duas coisas que devem nascer juntas e juntas se enriquecer.

E me apaixonei pela solução adotada, decidido a protegê-
la das modificações inevitáveis que a falta de programa e o 

número crescente de parlamentares impunham. Para isso, 
aceitaria as que fossem resolvidas no seu interior; as outras, 
levariam para os prédios anexos. Apesar do tempo curto que 
tínhamos pela frente, com que carinho estudamos esse palá-
cio! Quanta coisa inventamos para manter a leveza desejada! 
Lembro a espessura exterior da laje de cobertura, com ape-
nas sessenta centímetros aparentes, e quase dois metros ha-
bilmente escondidos pela arquitetura. E as cúpulas? Recordo  
Joaquim Cardozo, que as calculou, a me telefonar: ‘Oscar, 
descobri a tangente que vai fazê-las como que apenas to-
car na cobertura’. E muitos anos antes, a me dizer sobre as 
colunas do Palácio da Alvorada: ‘Um dia, vamos usar ferro 
maciço. E elas vão ficar mais finas ainda’. Até do encontro da 
grande laje do Congresso com as avenidas cuidamos. Dois 
únicos pontos de contato.

Pouco a pouco os problemas foram sendo vencidos, e a obra 
se concluiu em boa paz. Não raro, diante das dificuldades 
que surgiram para adaptar o plenário ao número de sena-
dores e deputados, era eu um dos que tentavam colaborar. 
Recordo o enorme plenário que projetei fora do edifício, 
subterrâneo, complexo, para mais de mil congressistas. Ou 
o deputado Ulysses Guimarães, nosso amigo, a propor com 
entusiasmo um grande salão sob o mesmo, uma boa ideia, 
mas como outras difíceis de executar. 

Olho para trás. Quantos problemas! Mas um deles, o mais grave, 
devo comentar. Ocorreu no breve período do parlamentarismo, 
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Figura 21 – Complexo arquitetônico principal da Câmara dos Deputados.
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Figura 22 – Complexo arquitetônico principal da Câmara dos Deputados.
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quando o Salão Verde ficou coberto de salas. Tínhamos de pro-
tegê-lo, e a única solução possível para não comprometer 
a arquitetura foi ampliar em quinze metros a cobertura do 
edifício e, sob ela, resolver a questão. O Salão Verde estava 
recuperado, mas a vista para a Praça dos Três Poderes per-
dida para sempre.

E a importância dessa ligação visual entre ela e o Congres-
so voltou a me perturbar, e resolvi mantê-la definitivamente, 
criando um novo bloco, baixo, junto à praça, ligado ao edifício 
por uma passarela. Nele ficariam os serviços de recepção, os 
gabinetes das presidências do Senado e da Câmara, e no terra-
ço um belo salão aberto para a Praça. E nos pilotis, ampliado, 
passando por baixo da passarela, o imenso espelho d’água.

Desenhei a nova solução, fiz croquis, e todos gostaram. Era 
o Congresso, como os outros palácios, assumindo o seu 

lugar naquela Praça que Lucio Costa criou. A mais impor-
tante do país.

Dos velhos tempos, recordo-me da maneira correta como 
todos me trataram. De Petrônio Portela a Antônio Carlos 
Magalhães, no Senado, e de José Bonifácio e Marco Maciel 
a Michel Temer, na Câmara, só gentilezas recebi. A minha 
posição política nunca representou obstáculo entre nós. A 
arquitetura era o que lhes interessava. E fiz boas amizades; 
até o José Bonifácio – dos mais à direita – se tornou amigo. 

[...]

Hoje, ao lembrar tanta coisa, tranquiliza-me sentir como 
defendi aquele momento de criação que vivi, quando, sobre 
a folha branca de papel, surgiram a grande placa de cober-
tura e as cúpulas do Congresso12.

12 NIEMEYER, Oscar. Brasília. Correio Braziliense, 25 fev. 1999.
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A CÂMARA DOS DEPUTADOS HOJE

Atualmente a Câmara dos Deputados contempla um qua-
dro de pessoal composto por cerca de 10 mil funcionários 
em Brasília (incluindo servidores efetivos, CNEs, secretários 
parlamentares e funcionários terceirizados). Além disso, de-
vem ser incluídos os 513 deputados que conformam o Parla-
mento Brasileiro.

O complexo arquitetônico principal da Casa compreende o 
conjunto de edifícios situados ao longo do Eixo Monumen-
tal e entorno, a incluir o Edifício Principal, Anexo I, Anexo 
II, Anexo III, Anexo IV e Bloco de Lideranças Partidárias. 
A soma da área construída de todos estes edifícios alcança 
aproximadamente 150 mil m². 

Por estes espaços, conectados segundo uma série de corredo-
res, esteiras e rampas de acesso, circulam diariamente entre 
20 mil e 30 mil pessoas, população superior às de mais de 
74% dos municípios brasileiros13.

13 Cf. dados populacionais do IBGE.

A estrutura da Câmara funciona como uma espécie de ci-
dade, onde são encontrados serviços extremamente qualifi-
cados. Além das áreas administrativas e legislativas, existem 
nos edifícios agências bancárias, restaurantes, lanchonetes, 
bancas de revista, agência dos Correios, barbearia, áreas de 
exposição, entre outras, que garantem a vitalidade e o funcio-
namento do espaço, transformando este conjunto arquitetô-
nico em um dos mais complexos espaços de Brasília.

Além disso, há cerca de 210.000m² de área verde sob cuida-
dos da Câmara, o equivalente a 21 campos de futebol. Desse 
total, 140.000m² são compostos pelos gramados em torno 
do Palácio do Congresso Nacional (Edifício Principal), pelo 
jardim de palmeiras imperiais próximo à Praça dos Três Po-
deres (Figura 20) e por outras áreas circundando os demais 
anexos e edifícios pertencentes à Casa. Também contam os 
espaços verdes nas Superquadras 202 e 302 Norte e 111 e 311 
Sul, onde estão os blocos dos apartamentos funcionais ocu-
pados pelos deputados federais. 

Desde novembro de 2008, dentro das comemorações dos 
20 anos da Assembléia Nacional Constituinte, a Câmara 
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incorporou mais 70.000m² de área verde ao “adotar” o Par-
que “Bosque dos Constituintes”, localizado próximo à Praça 
dos Três Poderes. O conjunto de aproximadamente 600 ár-
vores, todas com apelo histórico (destaque para o exemplar 
de pau-ferro plantado pelo Sr. constituinte deputado Ulysses 
Guimarães), marca um momento da história brasileira em 
que o meio ambiente passou a ser preocupação constitucio-
nal, conforme artigo 225 da Carta Magna. Numa série de 
parcerias, a Câmara dos Deputados está revitalizando e im-
plementando o paisagismo e a urbanização da área para que, 
em 2013 – nos 25 anos da Constituição Federal –, o “Bosque 
dos Constituintes” venha a ser declarado um jardim histórico 
e seja tombado como patrimônio histórico nacional.

MENSAGEM DE ARQUITETO

O arquiteto, ao criar, conceber e fazer espaços, edifícios ou 
cidades, precisa, acima de tudo, conhecer ou pressupor as 
expectativas dos usuários que se apropriarão dos lugares tão 
logo sejam executados. Muitas vezes arquitetos idealizam os 
projetos conforme seus interesses, esquecendo-se de ponde-
rar que os verdadeiros usuários serão outros, outras pessoas 
de desejos e vontades próprias. Assim também, nas demais 
atividades profissionais ou campos de conhecimento, deve-
mos estar preparados para compartilhar ideias, impressões e 
experiências, com humildade. 

E nisso, a mensagem do mestre Lucio Costa sobre a Rodo-
viária do Plano Piloto em Brasília (figuras 23 e 24), em que 
fala da modéstia de postura que deve conduzir a ação do 
arquiteto, é emblemática, ilustrativa do reconhecimento do 
tomar posse dos espaços pelas pessoas, que lhes dão vida, vi-
talidade, vigor – a obedecer ou não ao que o arquiteto havia 
originalmente pensado. E antes de sentir-se frustrado, Lucio 
Costa expressou como a realidade era maior que o sonho.  
E por isso mais bela: 

Eu caí em cheio na realidade, e uma das realidades que 
me surpreendera foi a rodoviária, à noitinha. Eu sempre  
repeti que essa plataforma rodoviária era o traço de união 
da metrópole, da capital, com as cidades-satélites improvi-
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sadas da periferia. É um ponto forçado, em que toda essa 
população que mora fora entra em contato com a cidade. 
Então eu senti esse movimento, essa vida intensa dos ver-
dadeiros brasilienses, essa massa que vive fora e converge 
para a rodoviária. Ali é a casa deles, é o lugar onde eles se 
sentem à vontade. Eles protelam, até a volta para a cidade-
satélite, e ficam ali, bebericando. Eu fiquei surpreendido 
com a boa disposição daquelas caras saudáveis. E o “cen-
tro de compras”, então, fica funcionando até à meia noite... 
Isto tudo é muito diferente do que eu tinha imaginado para 
esse centro urbano, como uma coisa requintada, meio cos-
mopolita. Mas não é. Quem tomou conta dele foram esses 
brasileiros verdadeiros que construíram a cidade e estão ali 
legitimamente. É o Brasil... E eu fiquei orgulhoso disso, fi-
quei satisfeito. É isto. Eles estão com a razão, eu é que estava 
errado. Eles tomaram conta daquilo que não foi concebido 
para eles. Foi uma bastilha. Então eu vi que Brasília tem ra-
ízes brasileiras, reais; não é uma flor de estufa como pode-
ria ser; Brasília está funcionando e vai funcionar cada vez 
mais. Na verdade, o sonho foi menor do que a realidade.  
A realidade foi maior, mais bela. Eu fiquei satisfeito, me 
senti orgulhoso de ter contribuído14.

14 COSTA, Lúcio. Lúcio Costa: registro de uma vivência. São Paulo: Empresa das Artes, 1995. 
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Figura 23 – Vista interna da rodoviária de Brasília.
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Figura 24 – Vista superior da plataforma da rodoviária de Brasília, em direção ao centro de compras.
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