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RESUMO 
 
 

BRASÍLIA: SUPERQUADRAS. UMA LEITURA DA MODERNIDADE ARQUITETÔNICA NA 
SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA O objetivo do presente trabalho é um estudo de caso 
qualitativo, sobre as SuperQuadras e o Plano Piloto de Brasília-DF. Trata-se uma área 
residencial representativa e decorrente da escola de modernidade do Urbanista Le Corbusier. 
Tem como escopo a análise de sua formação urbanística e sua interação no Plano Piloto. 
Destaca-se a vantagem de diferenciá-la de um condomínio com área fechada e privativa, para 
uma residência inserida em uma área pública de livre acesso. Para entender o plano 
urbanístico dessa unidade residencial, fez-se um estudo documental através de análises 
fotográficas, notícias, croquis, depoimentos de moradores e até arquitetos que puderam 
usufruir dessa proposta. A proposta central do projeto, proposto pelo Arquiteto e Urbanista 
Lúcio Costa, alia comodidade a segurança, com intuito de garantir uma qualidade de vida para 
os moradores que encontram nessa unidade de vizinhança (habitacional). Possui um uso do 
solo misto, mesclando funções sociais, podem ir ao banco na quadra comercial, frequentar 
áreas de lazer e verdes, cinemas, igrejas, escolas, lojas, restaurantes, entre outros, em um 
trânsito de veículos com velocidade menor se comparado aos grandes centros urbanos fora 
delas. Os edifícios possuem alturas limitadas, e seu piso térreo é livre, a comunidade pode 
interagir e circular no espaço aberto pelos pilotis. Em “A invenção da SuperQuadra” (2009) dos 
Arquitetos e Professores da Universidade de Brasília (UNB), Marcílio Mendes Ferreira e 
Matheus Gorovitz, explica o conceito dessa unidade habitacional considerada válida e 
civilizada, explicando os projetos arquitetônicos dos principais prédios do Plano Piloto. Morar 
em uma SuperQuadra é ter acesso livre, não existem grades ou guaritas, os prédios possuem 
altura limitada e foram construídos sobre pilotis, para que os pedestres circulem livremente. O 
verde está por toda a parte, os carros transitam em baixa velocidade, cada unidade 
habitacional tem um único acesso para os carros garantindo segurança às crianças que 
usufruem das áreas públicas de lazer. Ao lado de cada conjunto de 11 prédios, há uma rua 
comercial, onde a comunidade pode fazer compras e ter acesso aos serviços de primeira 
necessidade. Na autobiografia de Lúcio Costa, “Registros de uma vivência” lançada em 1987, o 
urbanista detalhou alguns pontos importantes do projeto, cita que a cidade se propôs balizada 
por área arborizadas. A proposta mudou a imagem de “morar em um apartamento” para um 
lugar livre, sem restrições de acesso e sensação de liberdade. Trata-se de uma obra única e foi 
incluída como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Sua constituição está 
vinculada a um momento histórico moderno. A era moderna deve-se tomar como ponto de 
partida a industrialização, que rompe com as condições históricas precedentes em um 
processo de ruptura, fragmentação e inovação. Era preciso criar novas formas para atender as 
novas demandas necessidades criadas. Lúcio Costa, vencedor de um concurso para projetar a 
capital de um país, configura a cidade moderna, reflexo do seu tempo e condições sócio-
econômicas. O urbanismo moderno ficou de legado para uma sociedade contemporânea, que 
entende sua importância na história da arquitetura moderna, mas que possui o desafio de se 
desenvolver em espaços concebidos para um outro tempo. Palavras-chave: SuperQuadras. 
Plano Piloto de Brasília. Sociedade Contemporânea.  


