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Centro administrativo mineiro, Belo Horizonte, 2003 
 
Oscar Niemeyer concebeu nos últimos dez anos quase uma centena de projetos, dos quais 
cerca de 20 foram edificados. Esse desempenho - que seria satisfatório para toda a produção 
de boa parte dos profissionais da área -, tratando-se da escala monumental que caracteriza a 
obra do arquiteto, representa pequena parcela, pouco mais de 15% do que realizou desde 
1935, quando participou da proposta para o Ministério da Educação e Saúde, no Rio de 
Janeiro. Reconhecido mundialmente pela audácia técnica e força plástica de seus trabalhos, 
Niemeyer está perto de completar cem anos, em 15 de dezembro próximo. Nesse caminho, 
segue atento à técnica do concreto armado e aos espaços generosos, habitados por curvas, 
vãos e balanços de grande escala - enfim, os ícones que povoam seu imaginário. 
 
Em ritmo que chega a alcançar cinco projetos ao mês, muitos deles ultrapassando as primeiras 
centenas de metros quadrados, o arquiteto mantém o método solitário de concepção na fase 
inicial. Desenvolve croquis, seguidos e confrontados com breves textos, também de sua 
autoria, e, então, terminado o estudo preliminar quase sempre em curtíssimo prazo, de até 
mesmo somente um dia, passa à aferição do partido estrutural.  
 
O engenheiro calculista José Carlos Süssekind tem sido seu parceiro nesse processo de 
trabalho há pelo menos 30 anos, outrora executado por Joaquim Cardozo. Em seguida, entram 
em cena os escritórios de arquitetura que desenvolvem os projetos, entre eles os da neta Ana 
Elisa e do sobrinho João Niemeyer, no Rio de Janeiro. 
 
Entre os trabalhos atuais, notadamente nacionais, figura grande número de memoriais, 
monumentos e centros administrativos, o que comprova que o arquiteto segue com grande 
desenvoltura no território público de projetos de arquitetura e urbanismo.  
 
Apenas em 1998 foram projetados, por exemplo, os memoriais ou monumentos a Carlos 
Drummond de Andrade e Darcy Ribeiro, em Minas Gerais, e a Maria Aragão, no Maranhão; o 
Marco de Touros e o Presépio de Natal, ambos no Rio Grande do Norte, o segundo revelando 
um volume prismático pouco usual na obra do arquiteto. Faz parte da lista ainda o Memorial 
Paranaense da Coluna Prestes. 



 
Prestes foi amigo pessoal de Niemeyer, que em 1945 cedeu ao político seu próprio escritório, 
para que nele fosse montado um comitê do Partido Comunista Brasileiro. O episódio foi 
rememorado nos últimos tempos em pelo menos duas circunstâncias.  
 
Primeiro, em 2002, com a história de Evando dos Santos, um pedreiro sergipano residente no 
Rio de Janeiro, que procurava construir uma biblioteca comunitária com os 40 mil livros que 
recebera por meio de doações. Consultado pelo bibliófilo, Niemeyer deu-lhe o projeto para a 
edificação. Evando conseguiu o financiamento necessário à construção e a biblioteca deverá 
ser inaugurada ainda em 2007. 
 
Já em 2006, o Ministério Público catarinense interrompeu as tratativas para a construção do 
belo projeto de Niemeyer para a sede da escola de balé Bolshoi em Joinville, porque a filha de 
Prestes, Anita, foi responsável pela contratação do arquiteto, sem licitação. 
 
Outro recente projeto é também de um monumento, dedicado ao líder histórico sul-americano 
Simon Bolívar, nascido na Venezuela. A obra foi concebida por Niemeyer em 2007 para o 
presidente daquele país, Hugo Chávez. Na proposta, o uso de balanço assimétrico, da ordem 
de cem metros de altura, e da superfície reta sinaliza a veia ácida do arquiteto contra o 
imperialismo dos Estados Unidos, para onde a peça, se construída, apontaria. 
 
Por outro lado, grande parte das atenções do arquiteto estão voltadas aos projetos e obras do 
Caminho Niemeyer, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Em percurso à beira-mar, que tem 
início no Museu de Arte Contemporânea, um dos pontos altos do conjunto será a catedral 
católica. 
 
Esses e tantos outros trabalhos integram as retrospectivas que começam a surgir no contexto 
do centenário de nascimento de Niemeyer. A primeira delas foi aberta em Brasília, no dia em 
que o arquiteto completou 99 anos, na inauguração do museu no Distrito Federal. Em seguida, 
o Paço Imperial mostrou, no Rio de Janeiro, exposição organizada pela Fundação Oscar 
Niemeyer e pela comissão 100 Anos Oscar Niemeyer, chamada 10/100, porque faz um recorte 
na produção atual do arquiteto. 
 
A partir dessas retrospectivas, e das esporádicas entrevistas concedidas pelo arquiteto, é 
possível fazer um cotejamento sobre os pontos de contato entre projetos recentes e outros de 
longa data. Vê-se, então, que já em 1978 o balanço da ordem de 80 metros estava presente 
na linguagem de Niemeyer, na proposta do Centro Musical do Rio de Janeiro, assim como há 
dez anos, em 1968, o atirantamento de grande volume era o mote da sede da editora 
Mondadori, em Milão, Itália.  
 
Em 2003, indo ainda mais longe em seu raciocínio, o arquiteto foi buscar nas antigas 
construções egípcias a referência à utilização de rampas na arquitetura: “Como arquiteto, o 
velho Egito sempre me atraiu, com sua monumentalidade surpreendente, as velhas pirâmides 
a surgirem pelo deserto afora, a rampa do templo da rainha Hatshepsut, em Deir-el-Bahari, a 
primeira que encontrei com acesso externo em arquitetura”. 
 
Minas e Brasília, de novo 
 
Como há 50, 60 anos, Brasília e Minas Gerais estão de volta à ordem do dia na obra de 
Niemeyer. Anuncia-se a construção dos edifícios remanescentes do Eixo Monumental da 
primeira, enquanto na mineira Belo Horizonte, desde 2003, pretende-se transferir as 
secretarias estaduais para um novo centro administrativo, projetado pelo arquiteto. 
 
Consultado no final de dezembro passado pelo então governador eleito do Distrito Federal (a 
posse foi em janeiro de 2007), José Roberto Arruda, sobre prioridades para se completar a 
implantação do projeto original da capital do país, Niemeyer apontou os setores norte e sul, 
integrantes do conjunto cultural de Brasília. O que equivaleria à construção dos edifícios 
vizinhos à esplanada dos Ministérios, próximo à catedral e à rodoviária. 
 



Ao sul da esplanada ficam o Museu de Arte Contemporânea e a biblioteca, além de um 
restaurante e uma generosa praça. Já no lado norte, próximo ao Teatro Nacional, a previsão é 
que sejam construídos um cinema 180 graus, salas de projeção e um centro musical. 
 
O Centro Cultural de Artes Gráficas do Rio de Janeiro teve seu projeto concebido em 2005, 
mas o conjunto ainda não foi edificado. 
 
Ao retomar o projeto desse trecho da cidade, Niemeyer fez, em 1999, significativas 
modificações no plano original, que data da década de 1950. Mudou o uso - de arquivo 
nacional para centro de atividades de lazer e cultura -, mexeu em proporções (a cúpula do 
museu tinha antes 40 metros de raio, e não os 80 com que foi edificada) e propôs ainda uma 
galeria subterrânea para ligar os dois setores. 
 
Indagado sobre a nova escala do museu, Niemeyer discorreu certa vez sobre a evolução da 
engenharia de edificações desde tempos bem remotos, e concluiu: “Como era penoso para 
Michelângelo limitar o diâmetro de suas cúpulas a 30 ou 40 metros. É lógico que ele teria 
gostado de poder fazê-las com 80 metros de diâmetro, como tive a oportunidade de realizar 
agora no museu de Brasília”. E assim foi feito, prevendo-se para a edificação os maiores fluxos 
que a atual densidade demográfica e o turismo cultural estimam para a cidade. 
 
No lado norte, em uma quadra menor, a proximidade e a quantidade de edificações sugeriram 
escala diversa. Quando construído, o cinema esférico, por exemplo, previsto para o mesmo 
alinhamento do museu, terá 30 metros de diâmetro. Chamado por Niemeyer de 
miniplanetário, nele se propõe que seja instalado um museu virtual com lotação estimada em 
240 pessoas, o que “possibilitará aos visitantes acesso aos mistérios do cosmos e da própria 
vida”, declarou o arquiteto. Este é, por sinal, assunto de grande interesse para o projetista, 
que ainda hoje assiste a aulas regulares de astronomia. 
 
Em torno do cinema será construído um volume semicircular, com cerca de 150 metros de 
corda, em que serão implantadas outras salas de projeção, praça de alimentação e lojas. A 
proporção horizontal desse bloco funciona como contraponto à geometria da esfera central e, 
ainda, em uma das extremidades, à curvatura ascendente do centro musical que completa o 
conjunto. 
 
O Museu Internacional das Águas, em Brasília, projetado em 2003, tem formato circular, com 
centro ocupado por rampas e passarelas. 
 
Foi em 1985 que o arquiteto voltou a conceber projetos para Brasília, passados 20 anos desde 
que deixara o país por questões políticas e, depois, profissionais. De lá para cá, e mais 
recentemente, Niemeyer concebeu ainda para a cidade o Museu de Arte Moderna (1997), a 
Ordem dos Advogados do Brasil (2000, já edificado), o Parque do Talento Empreendedor 
(2002), a Embaixada da Armênia e o Museu Internacional das Águas (2003), além do 
Monumento à Paz (2004). 
 
 
 

 
Complexo cultural de Brasília, setor norte, 1999 



 
Embaixada do Brasil em Cuba, 1997 

 
 

 
Museu do Mar, Fortaleza, 2003 

 
 



 
Parque Encontro das Águas, Manaus, 2005 

 
 
 

 
Itaipu Binacional, Foz do Iguaçu, PR, 2005 

 
 
 

 
Escola do balé Bolshoi, Joinville, SC, 2006 

 
 



 

 
Monumento Presépio de Natal, 1998 

 
 

 
Parque aquático em Potsdam, Alemanha, 2005 

 
 
Já para a capital mineira, 64 anos após ter conhecido Juscelino Kubitschek e por ele ser 
convidado, em 1939, a projetar o conjunto da Pampulha, Niemeyer concebeu em 2004 o 
Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais. Em 2003, o arquiteto esteve no Palácio das 
Mangabeiras pessoalmente - fato não muito comum na atualidade -, para aceitar do 
governador Aécio Neves a encomenda do projeto, que deverá somar 200 mil metros 
quadrados de intervenção. Na ocasião, Niemeyer teria dito: “Assim como parei o meu trabalho 
para me dedicar a Brasília, o mesmo eu vou fazer por essa obra”. 
 
Entre as seis edificações previstas para o conjunto há a seção de cúpula, para a área de 
convivência; o auditório trapezoidal, com capacidade para cerca de 500 pessoas; secretarias 
em dois edifícios semicirculares, com 20 pavimentos e 200 metros de extensão; o bloco 
pavilhonar para estacionamento e apoio; e, ainda, o palácio retangular com cinco pavimentos, 
biblioteca, restaurante e salas. Este último se destaca pelo partido estrutural do volume 
envidraçado, com 25 metros de balanço nas extremidades e sistema de atirantamento à laje 
porticada. O centro deverá ser edificado em terreno de 800 mil metros quadrados, na zona 
norte da cidade, conforme termo de desapropriação assinado em fevereiro de 2006. 



 
As águas 
 
Outra fonte de revisita da obra atual de Oscar Niemeyer são as águas. O elemento já 
conformou extensas lâminas em volta das edificações, serviu como cenário para percursos 
sinuosos ao longo de rampas externas e, agora, tornou-se o próprio embasamento de alguns 
projetos. Princípio que lembra, assim, a proposta de 1968 para a mesquita de Argel, não 
edificada - em síntese, um disco pousado sobre a água.  
 
Entre os exemplos atuais, contudo, pode-se citar o Museu do Mar, em Fortaleza, o primeiro 
projeto público do arquiteto carioca criado para terras (ou seria melhor dizer águas?) 
cearenses. Concebido em 2003, sua implantação está prevista para a praia de Iracema, na 
linha divisória entre o mar e o aterro, com acesso através de passarela inclinada. 
 
Conta-se que o museu, na época em que ainda não tinha local definido, seria dedicado à 
história do homem nordestino. Mas, sobrevoando a cidade em busca de terreno para sua 
implantação, Süssekind teria visualizado a edificação sobre o limite do referido aterro. Narrar 
episódios de seca não seria, então, apropriado ao local, o que fez com que o projeto 
museológico migrasse para a relação entre o cearense e o mar. 
 
De qualquer forma, ainda que assemelhada visualmente ao Museu de Arte Contemporânea de 
Niterói, construído em 1996, sobretudo em virtude do partido estrutural de apoio central, a 
edificação no Ceará terá planta octogonal. O raio é da ordem de 65 metros, as vedações são 
envidraçadas e o edifício projeta-se 20 metros acima da linha da água. Há, contudo, sério 
entrave jurídico para a implantação do chamado diamante de Niemeyer. A área está sub 
judice, já que uma ação civil pede a apuração dos impactos ambientais causados pela 
execução do aterro. 
 
A água é também o tema do projeto de Niemeyer para um parque aquático em Potsdam, na 
Alemanha, concebido entre janeiro e março de 2005. Em virtude do clima rigoroso, com frio 
intenso e curto verão, na barroca cidade alemã o arquiteto lançou mão de cúpulas retráteis de 
aço e vidro, materiais que têm comportamento favorável ao desempenho térmico. Elas seriam 
dispostas de forma orgânica sobre gramado plano e integradas por varandas envidraçadas. 
 
A estimativa inicial era que as piscinas estivessem concluídas ainda em 2007, mas, pouco após 
a entrega do projeto, arquitetos alemães começaram a se manifestar contrários à contratação 
de Niemeyer e aos custos previstos da obra. O impasse foi desfeito em maio de 2006, quando 
a prefeitura local decidiu não construir o complexo de 40 mil metros quadrados, sob a 
alegação de inviabilidade financeira. 
 
Enquanto isso, outros projetos relacionados à água estão em voga na trajetória de Niemeyer. 
Podemos citar, entre eles: Acqua City Palace, em Moscou (2001); Museu Internacional das 
Águas (2003), no Distrito Federal, pousado sobre um lago; e o aquário (2003), também em 
Brasília. 
 
Novas frentes 
 
Mas nem só por retomadas se caracterizam as propostas atuais de Niemeyer. As margens 
brasileira e paraguaia da usina hidrelétrica de Itaipu sediam projetos recentes e inéditos do 
arquiteto, elaborados em 2005. Trata-se da nova sede da companhia hidrelétrica binacional e 
do contexto da formação de um pólo tecnológico no local. Torres administrativas, edifício 
semicircular sobre pilotis, seção de cúpula para o auditório e marquises sinuosas enfatizam o 
vocabulário de articulação espacial característico do projetista. Na margem esquerda, 
brasileira, prevê-se a implantação de um restaurante panorâmico a cerca de cem metros de 
altura, o que permitirá ver do alto o impressionante volume de águas do rio Paraná. 
 
 
 
 



A catedral católica integra o projeto do Caminho Niemeyer, e é considerada por Süssekind um 
dos mais belos projetos a serem edificados. 
 
Com cenário parecido, o primeiro projeto do arquiteto em Manaus foi desenvolvido também 
em 2005 e recebeu o nome de Parque Encontro das Águas. Ele assume como temática a 
reunião das águas dos rios Negro e Solimões, uma espécie de cartão-postal da cidade. O 
parque terá cerca de 120 mil metros quadrados e sediará um museu, denominado Memorial 
das Águas, com cobertura ascendente que simboliza o fenômeno geográfico amazônico, além 
de restaurante panorâmico a ser edificado sobre precipício com 54 metros de altura. 
 
O memorial será ladeado por praça aberta, pois, segundo o arquiteto, “quando se pretende 
valorizar a arquitetura e que os prédios sejam vistos em conjunto [...] a solução é deixar o 
espaço livre sem vegetação. Como ficaria vulgar a praça de São Marcos, em Veneza, se ela 
estivesse coberta de árvores e jardins!”. 
 
O trecho, extraído de entrevista concedida à revista Caros Amigos em 2003, é representativo 
dos argumentos do arquiteto frente aos questionamentos que volta e meia se apresentam 
acerca do seu trabalho. Além da paisagem seca intercalando as construções, Niemeyer afirmou 
ainda aos seus entrevistadores que não se entusiasmaria muito pelo tema da habitação 
popular porque considera discriminatória sua tradicional tipologia. E, perguntado sobre a 
possível ênfase plástica de seus trabalhos, respondeu: “Na falta de outro assunto, o problema 
da funcionalidade surge sempre por aí”. 
 
Disponível em: <http://www.arcoweb.com.br>. Acesso em 22 maio 2007 
 


