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INTRODUÇÃO 
 

Encomendado pelo então prefeito de Belo Horizonte, Juscelino 

Kubitschek em 1940, o projeto do Conjunto Arquitetônico tinha 

como objetivo o desenvolvimento do novo bairro que crescia 

ao redor da recém-construída Lagoa da Pampulha. Esse 

terreno livre de referências históricas foi a oportunidade 

perfeita para Oscar Niemeyer idealizar e renovar 

características já estabelecidas pela arquitetura moderna. 

Niemeyer com a ajuda do engenheiro Joaquim Cardozo, 

propôs obras de linhas soltas, de planta livre e de espaços 

amplos, que foram possíveis graças a reinterpretação do 

concreto armado e de outros materiais, além do uso das 

formas curvas. Essa plasticidade conferida pelo concreto, 

permitiu construir com liberdade aliando forma e função. A 

relação entre cheios e vazios estabelecem uma integração 

entre as obras e os indivíduos, proporcionando acolhimento. Já 

não bastasse a beleza arquitetônica, esta foi aprimorada e 

enaltecida com a introdução da arte: esculturas, painéis, 

murais feitos por Paulo Werneck e Candido Portinari e o 

projeto paisagístico de Burle Marx, deram o toque final 

enriquecendo ainda mais o Conjunto. 

A seguir, apresentaremos alguns detalhes da Capela de São 

Francisco de Assis como representante do Conjunto, 

demonstrando quão únicas são essas obras, assim como a 

genialidade de seu criador. 

 

CAPELA SÃO FRANCISCO DE ASSIS 
 

Inaugurada em 1943, foi uma das primeiras obras de 

Niemeyer, e inaugurou uma nova forma de se trabalhar com o 

concreto: a exploração das curvas e linhas oblíquas, o caráter 

assimétrico e flexível, proporcionar continuidade visual e 

harmonia entre os volumes. Sua estrutura é feita em arcos 

formando abóbodas, que servem como cobertura e paredes, 

em único elemento. Essas abóbodas foram inspiradas na 

paisagem montanhosa de Minas Gerais. O contraste é dado 

pela marquise e o campanário, que são elementos 

independentes. 

Inicialmente sua aparência gerou muitas críticas, 

principalmente de caráter religioso, o que não permitiu sua 

consagração como capela por 14 anos. 
 

Existem fortes elementos decorativos presentes nas laterais da nave 

principal. Toda a parede do fundo é ocupada por um mural de São 

Francisco pintado por Candido Portinari e a fachada traseira que é 

coberta por uma composição branca e azulejos azuis. 
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1 - Nartex (Onde os catecúmenos assistiam aos 

rituais)  

2 - Nave  

3 - Altar  

4 - Padre  

5 - Sacristia (Onde são guardado os objetos do 

culto)   

6 - Campanário (Torre do sino) 

7 - Púlpilo  

8 - Mezanino 
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