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Resumo 
 

A presente proposta de comunicação visa apresentar os primeiros questionamentos e 
reflexões levantados na pesquisa desenvolvida no âmbito do PPG- Arte da UnB, iniciada no 
ano de 2011, que tem como fonte principal de estudos as obras do artista plástico Athos 
Bulcão, integradas à arquitetura de Brasília. A partir de uma diversidade lingüística e visual, 
Bulcão obteve uma produção plural que está inserida em diversos espaços da capital 
federal. Atualmente, distintos tratamentos são dados as suas obras, os quais perpassam 
desde questões identitárias, com a valorização e apropriação dos trabalhos pelos cidadãos 
locais, a tratamentos mais leigos ao campo artístico, que levam a casos de 
descaracterizações. São identificadas, desse modo, diferentes ressignificações atribuídas às 
obras, o que leva a refletir sobre a relação de pertencimento aos edifícios que as abrigam. 

 
Palavras-chave: Arte e arquitetura moderna. Brasília. Athos Bulcão. Ressignificações 
 
 
Abstract 
 
This presentation proposal aims to set forth the first questionings and remarks brought up by 
the survey conducted under the scope of the Fine Arts Post Graduation Program of the 
University of Brasília, which was initiated in 2011 and whose analysis mainly draws on the 
works of art of the plastic artist Athos Bulcão that are part of Brasília’s architecture. Through 
his linguistic and visual diversity, Bulcão produced a wide variety of works that compose 
several venues of the Brazilian capital. Currently, his works are interpreted in different 
manners, including from identity questionings, with local dwellers valuing his works, to 
nonprofessional interpretations, which overshadows the works. In this light, different shades 
of meaning are identified which are attributed to the works, prompting a reflection about the 
belonging relation to the buildings where they are featured. 
 
Key words: Modern art and architecture. Brasília. Athos Bulcão. Shades of meaning. 
 
 
 

No ano de 1957, Brasília teve seu plano urbanístico escolhido em concurso 

promovido pelo Governo Federal. O projeto vencedor, de autoria do arquiteto e 

urbanista Lucio Costa, apresentou uma proposta alinhada aos postulados 

urbanísticos do movimento internacional de arquitetura moderna. Contudo, a nova 

Capital Federal não se tornou uma mera cópia desse ideário modernista 

internacional, mas sim, tornou-se uma interpretação brasileira, produtiva e original, 

das premissas seguidas até aquele momento. Por meios arquitetônicos e sociais, o 

Plano Piloto de Brasília apresentou uma nova maneira de morar, reestruturando a 

vida pública e a vida privada em moldes modernos. 
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Configurada nesses padrões, o plano da nova Capital Federal aproximou-se 

dos ideais do projeto construtivo brasileiro, que também influenciava, naquele 

momento, o campo das artes no país. O traçado da cidade, organizado em blocos e 

setores, permitiu que as relações entre os homens e suas funções fossem 

reorganizadas e a relação espaço – tempo – movimento reestruturada dentro da 

institucionalização da geometria abstrata. Construir na nova capital exigia ordem, 

equilíbrio, composição, harmonia, simetria e beleza, aproximando a arquitetura da 

arte e, conseqüentemente, esta da vida cotidiana da cidade.  

A fusão entre arquitetura, urbanismo e artes plásticas verificados nos ideais 

implantados na nova capital modernista, de pensar uma cidade-capital atribuindo às 

suas funções vida e arte, não haveria se completado, entretanto, sem a efetiva 

inserção das artes plásticas nos diversos espaços da Capital Federal. Junto à 

arquitetura de Oscar Niemeyer, que já apresentavam elementos voltados para 

questões estéticas, as artes plásticas ganharam lugar especial nos projetos de 

Brasília e tornaram-se elementos ímpares para a compreensão das propostas 

modernistas implantadas no urbanismo e na arquitetura da cidade. 

Nesse sentido, juntou-se à equipe de Lucio Costa e Oscar Niemeyer um grupo 

de artistas do campo das artes visuais do país, que contribuiu nos projetos de 

integração entre arte e arquitetura da capital.  Entre os artistas encontravam-se 

Alfredo Ceschiatti, Cândido Portinari, Bruno Giorgi, Mary Vieira, Maria Martins, 

Marianne Peretti, Roberto Burle Marx, Athos Bulcão, entre outros. O desejo de 

complementaridade entre arte e arquitetura existente no modernismo foi entendido 

por esses artistas, os quais conseguiram imprimir suas marcas sobre alguns 

aspectos do traçado da cidade de Brasília, inserindo a arte no cotidiano da urbe e 

modificando a percepção estética e a sensibilidade do cidadão de Brasília (Cf. 

FREITAS, 2007, p.66). 

Os painéis murais, adaptados às novas plasticidades que começaram a surgir 

com a arquitetura modernista, sobretudo com a figura de Niemeyer, se destacaram 

como a principal ferramenta para a integração das artes. Juntamente com as 

esculturas e os relevos, o grupo modernista fez com que a arte como mero elemento 

decorativo fosse esquecida e que o ideal de integração entre arte e arquitetura 

envolvesse todo o projeto urbanista da nova Capital Federal. 



1714 
 

 

De fato, é em Brasília que a chamada integração das artes irá corporificar-se, 

tendo em vista que em projetos modernistas anteriores, como a construção do 

edifício do antigo Ministério de Educação e Saúde1, na cidade do Rio de Janeiro, as 

artes ainda figuravam com certo tom de complementaridade à arquitetura. Apesar de 

já se apresentarem em formatos diferenciados e dialogando de maneira mais direta 

com os ambientes, isto é, formando um conjunto harmonioso com o todo 

arquitetônico, as artes ainda eram aplicadas com certo grau de rigorosidade aos 

espaços. Na nova Capital Federal, os questionamentos que ainda envolviam as 

intenções dos idealizadores modernistas quanto à relação entre arte e arquitetura 

serão, em alguns casos, solucionados, chegando a um verdadeiro diálogo entre o 

trabalho artístico e a arquitetura de certos projetos. 

As artes figuram em Brasília por toda a extensão do Plano Piloto, tanto nos 

espaços públicos e urbanos, quanto no interior de edifícios governamentais e 

particulares. Conforme Freitas (Ibid., p.48), iniciando uma rota que tem como ponto 

de partida a Praça dos Três Poderes e percorrendo todo o Eixo Monumental, no 

sentido leste-oeste, podem ser verificadas inúmeras obras de arte dialogando com a 

arquitetura moderna e com o traçado urbano da cidade. Na Praça dos Três Poderes, 

por exemplo, as rampas de acesso ao Palácio do Planalto e ao Supremo Tribunal 

Federal reforçam a assimetria equilibrada da fachada, ao contraporem-se com as 

esculturas presentes na área triangular da praça. É ali que se distribuem, por 

exemplo, a obra em pedra granitada de Alfredo Ceschiatti, intitulada “A Justiça”, a 

escultura em bronze assinada por Bruno Giorgi, intitulada “Os Guerreiros” e 

elementos outros, como o Mastro da Bandeira Nacional. 

Dentre os artistas que se juntaram aos arquitetos da nova capital federal 

destaca-se, sobretudo, o carioca Athos Bulcão. Em 1957, o artista plástico foi 

convidado pelo arquiteto e amigo Oscar Niemeyer para se integrar à equipe da 

NOVACAP2 e trabalhar na construção dos projetos da nova capital, e foi nesse 

momento que iniciou seus projetos artísticos para a cidade, contribuindo com a 

arquitetura modernista e assinalando o tom de parceria entre arte e arquitetura, que 

o acompanharia por toda a sua vida e trajetória artística em Brasília (Cf. FARIAS, 

2001, p.43).  Dessa data em diante, Bulcão tornou-se morador e artista da nova 

Capital Federal, fato esse que o próprio descreve no seguinte trecho de entrevista, 

realizada no ano de 1988 (1988, p.3): 
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Em 55, eu já tava fazendo trabalho pro Oscar. Quando chegou 57, quando 
era ocasião dos projetos iniciais daqui, já havia o escritório da NOVACAP 
no Rio, o Oscar me disse: "Você não quer colaborar nos prédios lá de 
Brasília? Só que não se pode fazer contrato. Vai ser um salário, o salário 
não é alto." Eu disse: "Mas é claro que eu quero." Então, eu comecei a 
trabalhar na NOVACAP, em 57. Nessa data, como diz o registro aqui de 
trabalho, eu posso citar os azulejos do Brasília Palace Hotel, os azulejos da 
Igrejinha Nossa Senhora de Fátima, que ainda foram projetados no Rio. 
Também a porta da capela do Palácio da Alvorada foi projetada no Rio. Nós 
viemos pra cá. Eu vim junto com a equipe toda do Oscar. Cheguei no dia 15 
de agosto de 58. Daí, então, eu moro em Brasília esse tempo todo. 

 

Athos Bulcão chegou à Brasília no inverno de 1958, quando a cidade ainda 

era um imenso canteiro de obras e o descampado do Planalto Central produzia 

grandes redemoinhos de poeira, os quais foram batizados na época de “lacerdinhas” 

(Cf. FRANCISCO, 2001, p.331). Nesse período, como citado anteriormente, já havia 

estabelecido sua parceria com o arquiteto e amigo Oscar Niemeyer, tendo projetado 

o painel de azulejos para o Teatro Municipal de Belo Horizonte, o qual não foi 

executado, e o painel de azulejos para o Hospital da Lagoa no Rio de Janeiro, em 

1955. Contratado pela NOVACAP um ano antes de sua mudança definitiva para 

Brasília (1957), o artista recebeu o cargo de Técnico de Decoração do 

Departamento de Urbanismo e Arquitetura – DUA, chefiado por Niemeyer. Tendo em 

vista que a profissão de artista plástico não era reconhecida nas classificações do 

serviço público daquele momento e, desse modo, por não poder ser classificado em 

sua real profissão e função, Bulcão passou a produzir obras de arte para a nova 

capital sob a função de decorador. 

Ainda no Rio de Janeiro, Bulcão projetou o painel de azulejos, em uma 

composição figurativa excepcional, para revestir as paredes externas da Igreja de 

Nossa Senhora de Fátima, o primeiro templo de alvenaria de Brasília, localizado na 

superquadra 308, na Asa Sul do Plano Piloto. Projetou também os azulejos do 

Brasília Palace Hotel, com uma composição em formas trapezoidais, e as obras 

integradas ao Palácio da Alvorada, como a porta da Capela, citada anteriormente 

pelo próprio artista. 
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Athos Bulcão. Natividade, 1957, painel de azulejos, 5.25 x 39.45 m.  

Acervo Igreja Nossa Senhora de Fátima. 

Fonte: Inventário do Conjunto da Obra de Athos Bulcão em Brasília (IPHAN, 2009). 

 

 

Athos Bulcão. Sem título, 1958, painel de azulejos, 3.18 x 34.74 m.  

Acervo Brasília Palace Hotel.  

Fonte: Inventário do Conjunto da Obra de Athos Bulcão em Brasília (IPHAN, 2009). 

A partir desses primeiros trabalhos e posteriormente a sua mudança definitiva 

para a nova Capital Federal, Athos Bulcão realizou inúmeros trabalhos, entre eles 

outros painéis de azulejos e uma grande variedade de muros escultóricos, relevos, 

murais, divisórias, que hoje estão presentes por diversos espaços da cidade de 

Brasília. As obras datadas de anos posteriores ao início de sua vivência na Capital 

Federal possuem composições mais abstratas e geométricas, que o aproximaram do 

movimento construtivista brasileiro e o fizeram dialogar com os ideais concretistas da 

arte. Inserindo sua arte na vida coletiva da cidade, Bulcão criou extensos painéis em 

cerâmica, cimento, mármore, granito e madeira, onde formas, linhas e cores 
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apresentavam-se puramente como formas, linhas e cores, e cujas tensões criadas 

pelas composições ofereciam aos seus trabalhos uma força singular que reafirmava 

a idéia de bidimensionalidade da obra, postulada pelo concretismo (Cf. CORDEIRO, 

2006, p.43). 

Essas composições tornaram-se mais constantes nas produções de azulejaria 

do artista, como os painéis realizados na década de 1960, para residências 

particulares da cidade de Brasília e para alguns edifícios residenciais localizados na 

Asa Norte do Plano-Piloto, cujo processo industrial de produção das peças de 

cerâmica também o aproximou das relações estabelecidas pelos concretistas com a 

indústria, o design e a tecnologia (Cf. AMARAL, 1977, p.84). O artista procurou aliar, 

desse modo, a técnica do azulejo com a produção industrial, adaptando a primeira à 

realidade da segunda, como afirma no seguinte trecho (apud MELO, 2003, p.128):  

Recusei-me sempre à imitação dos desenhos „antigos‟ de épocas em que 
dominava o artesanato. Os belos arabescos a bico-de-pato de outrora não 
podem ser transformados em „carimbos‟. Isso, penso, equivaleria a uma 
máquina de escrever que imitasse a caligrafia de Luiz XIV.  

 

 

Athos Bulcão. Sem título, 1966, painéis de azulejos. 

Acervos Edifícios Residenciais da SQN 107 – Asa Norte de Brasília. 

Fonte: Inventário do Conjunto da Obra de Athos Bulcão em Brasília (IPHAN, 2009). 

A aplicação da produção plástica do artista na vida prática, também foi 

traduzida na produção de Bulcão por meio dos estudos de cores realizados para 

certos espaços da Capital Federal, e na produção de obras sob encomenda, 

realizadas tanto para residências particulares da cidade, como para espaços 

institucionais e representativos locais, como o painel divisório em mármore e granito 
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que reveste externamente a Câmara Mortuária de Juscelino Kubitscheck no 

Memorial JK. Inserido em ambiente mais sóbrio e enobrecido, por sua função e 

representatividade em Brasília, a obra foi criada diferenciando-se das obras de 

caráter mais lúdico e cores mais vibrantes, recorrentes na produção do artista. Por 

meio da densa materialidade do mármore e do granito, da seriedade criada no 

contraste entre o branco e o preto e da visualidade concisa proposta pela 

composição mais racional dos dois elementos, Bulcão propôs um tom mais clássico 

para a obra e, dessa forma, um olhar mais enobrecido sobre o ambiente. 

  

 

Athos Bulcão. Sem título, 1981, painel em relevo de mármore branco e granito preto, 3.43 x 

39.60m. Acervo Memorial Juscelino Kubitscheck. 

Fonte: Inventário do Conjunto da Obra de Athos Bulcão em Brasília (IPHAN, 2009).  

As obras do artista, nesse sentido, integraram-se ao contexto da cidade de 

Brasília, estabelecendo com ela um diálogo intimista. Agnaldo Farias (2009, p.44) 

refere-se a esse constante diálogo no seguinte trecho: 

 

[...] o cidadão de Brasília alimenta-se, ainda que não se perceba, dos 
murais e intervenções de Athos Bulcão espalhados por toda a cidade; como 
compensação a excessiva placidez dos conjuntos habitacionais projetados 
como sólidos regulares, nosso artista engendra jogos visuais perturbadores, 
o lúdico ludibriando o lógico. 

 

Tais obras tornam-se também o grande exemplar de sua pluralidade artística 

e de seus ideais. Envolvendo todo o corpo da cidade de Brasília, as obras de Athos 

Bulcão foram produzidas visando representar, estética e ideologicamente, os 
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anseios de uma vanguarda, que tinha na tradição construtiva suas bases. Bulcão 

transferiu e traduziu para os espaços da Capital Federal toda a efervescência do 

abstracionismo que era discutido, então, nos eixos artísticos das cidades do Rio de 

Janeiro e São Paulo, onde os movimentos construtivistas se constituíam e travavam 

seus primeiros diálogos e críticas. Distante da radicalidade da linguagem abstrata 

existente no campo artístico de ambas as capitais estaduais, Bulcão tornou-se, com 

essa produção singular, o artista da visualidade de Brasília, criando, como cita 

Madeira (2002, p.15), “[...] planos visuais inconfundíveis, azulejarias de alto teor 

poético e que se tornaram ícones vinculados à cidade”.  

As obras de Bulcão estavam, estética e funcionalmente, comprometidas com 

as propostas dos projetos de cada arquiteto da capital. Conforme Costa (1987, p.2), 

o artista procurava promover uma totalidade entre a sua arte e os ambientes criados, 

fazendo com que seus trabalhos não apenas compusessem a arquitetura, 

considerando-a unicamente como um grande suporte passivo, mas sim, que 

passassem a se confundir com os espaços criados. Bulcão adaptava-se assim, da 

melhor maneira às obras dos parceiros arquitetos, buscando diálogos únicos com 

cada um. Para ele, uma obra feita para a arquitetura de Niemeyer não poderia ser 

encaixada ou adaptada aos projetos de João Filgueiras Lima, pois cada um possuía 

características singulares, que suscitavam projetos artísticos igualmente singulares. 

Sobre o assunto, o artista (Op.cit., p.15) faz uma comparação com as produções 

musicais para filmes do diretor italiano Frederico Fellini: 

 

[...] o projeto, a meu ver, quer dizer, como eu imagino, o artista que faz um 
projeto integrado no prédio, ele deve se manter como um músico que faz 
música de acompanhamento pra um filme, o principal é o filme. Como era o 
caso do Nino Rotta do Fellini. Foi o que deu mais certo com ele, quer dizer, 
não era o Fellini que ia fazer um... montar uma música, é uma música de 
acompanhamento. Eu acho que tem que ser assim. Muitas vezes até umas 
pessoas dizem: "Você não assina seu trabalho, não deixa seu nome lá, 
pensam que é o arquiteto." Eu digo: "Ótimo que pensem que é o arquiteto." 
Ficou como eu queria. Porque se a gente faz isso, a gente consegue 
compreender o espírito do projeto. Por exemplo, o que eu faço pro Oscar 
não serve pro projeto do João Filgueiras, que é outro grande arquiteto, e eu 
gosto muito de trabalhar com os projetos dele. E, no fundo, eu acho que é 
isso. É uma espécie de atitude que a gente se impõe de tentar interpretar. 
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Pode-se dizer que Bulcão é um artista que compreendeu a sua presença na 

arquitetura moderna, sabendo enfrentar com ousadia e inventividade tanto os 

espaços externos, quanto os internos, das cidades (Cf. MORAIS, 1988, p.2). Athos 

Bulcão e sua obra, juntamente com as obras públicas de outros artistas inseridas 

nos espaços de Brasília, seriam imprescindíveis para a cidade legitimar-se como a 

nova capital moderna, isto é, como a cidade síntese das artes. 

De formas mais despojadas e ritmadas ou composições mais simétricas e 

lógicas, as obras integradas de Bulcão, na arquitetura de Brasília, tornaram-se 

referências na cidade. Por se encontrarem em diversos locais, sobretudo os 

públicos, seus trabalhos alcançaram grande visibilidade em toda a Capital Federal e, 

desse modo, passaram a se configurar como peças-chave na construção dos 

espaços que compõem os ares monumentais e modernistas de Brasília. 

Trabalhando em função de tais espaços, o artista contribuiu na constituição de 

ambientes mais aconchegantes e funcionais para a capital. Preocupava-se não 

apenas com os aspectos físicos e plásticos da arquitetura, como também se 

debruçava sobre sua funcionalidade e praticidade, pontuando muitos locais da 

cidade de Brasília com o equilíbrio entre o sensível e a razão. 

Tal equilíbrio também é verificado nos próprios procedimentos de criação do 

artista. A diversidade lingüística e a experimentação de uma multiplicidade de 

materiais, verificada na obra de Athos Bulcão, fizeram-no um artista ao mesmo 

tempo múltiplo e único, procurando aproximar sua sensibilidade de artista à 

racionalidade dos projetos arquitetônicos. Sobre esse caráter plural da obra de 

Bulcão, o autor Roberto Pontual (1992, p.2) coloca: 

 

Já anotamos, como premissa, a predileção que define pela multiplicidade de 
material e suportes: este é o seu ponto de partida, a sua marca primeira e 
maior. Nele, no entanto, age igualmente, como contraponto, a componente 
centrípeta na dualidade construção/ implosão, que lhe proporciona em 
espaço preciso de trabalho e de linguagem, situado sempre entre dois 
pólos. Quero dizer: se diversidade há, evidente, nos meios por ele 
empregados, há ainda simultaneamente a concentração expressiva 
necessária para que do múltiplo o artista alcance o uno. De um lado tudo é 
passível de utilização: o papel, o lápis, a tela, a tinta, a cerâmica, o cimento, 
o mármore, o gesso, a massa de modelar, e mais e mais ainda; do outro, 
nada merece a dispersão: com rigor e com humor – e impreterivelmente 
com ambos – ele arma sua fala.  
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Com o rigor e o humor que Pontual cita nessa passagem, Athos Bulcão criou 

centenas de trabalhos para a nova capital, ajudando a configurar não apenas o 

caráter moderno dos edifícios de Brasília, como também o de sua urbanidade, 

ganhando unicidade e importância para a construção da Capital Federal. 

Entretanto, apesar das relações estabelecidas entre as obras do artista e os 

diversos espaços de Brasília, as modificações espaço - temporais ocorridas na 

cidade e na sociedade podem ocasionar novas interpretações, tratamentos e usos 

aos trabalhos do artista. O espaço urbano, um local vivo inserido nos perímetros de 

uma cidade viva, encontra-se constantemente em processos de modificações 

sociais e culturais. A obra de Bulcão, configurando-se enquanto um elemento desse 

organismo vivo sofre, assim, suas conseqüentes adaptações. Os painéis e murais 

originalmente criados para dialogar com ambientes específicos ou mesmo para se 

tornarem o pano de fundo dos espaços urbanos de Brasília, passam a ser 

deslocados e re-interpretados dentro de contextos outros, visando a uma adaptação 

às necessidades e anseios dos diferentes atores sociais, que criam novas 

visualidades e, até mesmo, funcionalidades para as obras. Modificam os ideais 

originalmente propostos pelo artista, nos quais a obra de arte encontrava-se 

intimamente ligada ao espaço, definindo sua plasticidade e ambiência únicas.  

Tem-se como exemplo desses casos, o painel de azulejos estampados na cor 

azul sobre fundo branco (1966) presente no Salão Panorâmico da Torre de 

Televisão, ponto turístico de Brasília, que recebeu uma “amostragem” em novas 

cores e dimensões em espaço outro da cidade: uma sorveteria localizada na Asa 

Norte do Plano Piloto. A amostra produzida em tons de amarelo, quase quarenta 

anos depois (2007), trouxe à obra uma nova configuração: originalmente integrada à 

arquitetura da Torre, próxima a olhares públicos, a obra passou a ser considerada 

como objeto isolado, resgatando a idéia tradicional de obra emoldurada, sem diálogo 

direto com o espaço, idéia essa tão rejeitada pelos movimentos construtivistas de 

que Bulcão se aproximara.  
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Athos Bulcão. Sem título, 1966, painel de azulejos, 3.53 x 12.95 m. 

Acervo Torre de Televisão. 

Fonte: Inventário do Conjunto da Obra de Athos Bulcão em Brasília (IPHAN, 2009).  

 

 

Athos Bulcão. Sem título, 2007, painel de azulejos, 2.61 x 1.23 m. 

Acervo Sorbê Sorvetes Artesanais. 

Fonte: Inventário do Conjunto da Obra de Athos Bulcão em Brasília (IPHAN, 2009).  

 

Desse modo, verifica-se que a idéia de pertencimento a ambientes 

específicos, que envolve originalmente cada obra de Bulcão, passa por novas 

interpretações e olhares. Contudo, antes de afirmar que esses novos usos e 

tratamentos são traduzidos em reais ressignificações das obras, é preciso que 

questionamentos sejam feitos sobre as causas dessas modificações, como forma de 
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entender a produção do artista e os valores considerados e re-considerados sobre 

ela na atualidade. Como entender essas diferentes significações atribuídas às obras 

de Athos Bulcão? Como pensar essas obras, tão diversificadas e integradas aos 

usos urbanos de Brasília, no âmbito da história e da crítica da arte brasileira, 

especialmente no período maior de sua produção na cidade, onde as atenções 

estavam voltadas para os grupos artísticos paulistas e cariocas? Abordagens mais 

específicas das obras, pelo olhar regional e local, poderão ter acarretado novas 

significações para elas na cidade?  

Desse modo, questiona-se como o modernismo de Bulcão é lido e traduzido 

atualmente, diante do fato citado do painel de azulejos da Torre de TV e sua 

possível re-leitura no espaço da sorveteria, como um caso de apropriação da obra 

de Bulcão pela cidade, no qual há o reconhecimento e a valorização desse signo 

cultural pelos moradores locais e a atribuição de significações particulares a ela, ou 

mesmo de casos de descaracterizações de outras obras, por razões supérfluas, 

como cita Martínez (2009) no seguinte trecho: 

 

[...] muitos moradores da Brasília atual, descontentes com a simplicidade da 
arquitetura moderna e já sem compromisso com a implantação de uma 
nova cidade, substituem o azulejo original e nobre por materiais e 
ornamentos que ostentam poder econômico – e falta de originalidade.  

 

Diante do exposto, concluí-se esse breve ensaio em meio a questionamentos. 

Com as transformações verificadas nesse conjunto artístico de Brasília, questiona-se 

a leitura da obra de Athos Bulcão no espaço urbano da capital, que, originalmente 

modernista, vem se adaptando à dinâmica da sociedade contemporânea, muito por 

sua situação convergente no panorama nacional, e, por conseguinte, passando por 

inevitáveis modificações. Desse modo, deve-se questionar e analisar também os 

valores postulados pela crítica e história da arte no período de produção do artista e 

atualmente; e como suas obras foram e são lidas e consideradas dentro do juízo de 

valores dessas áreas, objetivando subsidiar assim, a compreensão de tais 

transformações do diálogo entre a obra e o cotidiano da cidade. 
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1
 O edifício do antigo Ministério de Educação e Saúde – MES, hoje Palácio Gustavo Capanema, foi o primeiro 

prédio modernista construído no Brasil. Projetado pelo grupo de arquitetos formado por Lucio Costa, Carlos 
Leão, Jorge Moreira, Reidy, Ernani Vasconcelos e Oscar Niemeyer, no ano de 1936, o edifício seguiu os ideais 
modernistas postulados pelo arquiteto franco-suíço Le Corbusier, que na ocasião veio para o país extra-
oficialmente para ajudar nos projetos do Ministério. 
 
2
 Nome atribuído à Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil. A NOVACAP foi criada em 1956, pelo 

então presidente da República Juscelino Kubitschek, com o objetivo de construir a nova capital federal do Brasil, 
Brasília. 
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