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Centro Downtown 
1. Edi/leio Montreal 

2. Edifício Copan 

3. Edifício Califórnia 

4. Edi/leio Triângulo 

5. Ediflcio Eiffel 

Parque do Ibirapuera 
Ibirapuera Park 
60 . Marquise 

6b. Pavilhão das Indústrias (Bienal) 

6c. Pa/ócio das Artes (Oca) 

6d. Pavilhão da Agricultura (Detran) 

6e. Auditório 

6[ Pavilhão dos Estados (Prodam) 

6g . Pavilhão das Nações 
(Museu AfroBrasil) 

Memorial da Am éri ca Latina 
Latin America Memorial 
70. Salão de Atos 

7b. Parlamento Latino-Americano 

7c. Auditório 

7d. Bibfioteca 

7e. Pavilhão da Criatividade 

7f. Passarela 

7g. Administração 

7h . Restaurante (Galeria de Artes) 

Sambódromo 
8. Sambódromo (Pólo Cultural 
de Arte Popular) 

Centro 
Downtown 

Largo do 
Arouche 

R. Marquês de f tu 

O~ 
R. General Jardim 

Praça Ramos 
de AZevedo 

R. José Bonifácio o. 



Parque do Ibirapuera 
tbirapuera Park 

Memorial da América Latina 
Latin America Memorial 

Parq ue da 
Agua Branca 

Sambódromo Sambódromo 

R. da Várzea 



Linha do tempo 

1907-34 
Nasce no Rio de Janei ro 
Oscar Ribeiro de Almeida 
Soare s, Oscar Niemeyer. 
Forma-se engenheiro
arq ui teto pela Escola 
Nacional de Be las Artes 

do Rio de Janeiro 

Oscar Ribeiro de Almeida 
Soares, alias Oscar Nicmcyer 
is bom. He graduates as a/1 
engineer-arcilitect at tile 

Escola Nacional de Belas 
Artes in Rio de Janeiro. 

1898-1922 
Antônio da Si lva Prado é 
ele ito primeiro prefeito 

de SP; Semana de Arte 

Moderna de 1922 com 
Mário e Oswald de Andrade, 

Brecheret, Malfatti, 
dei Picchi a, Vi ll a-Lobos ... 

Antônio da Silva Prado is the 

lirst elected mayor in SP; 1921 
Modem Art Week witil M,irio 
and Oswald de Andrade, 
Brecheret, Malfatti, 

dei Piccilia, Vil/a-Lobos ... 

1940-50 
Niemeyer projeta o Conjunto da 

Pampulha, em Belo Horizonte; 
publicações em vári as revistas 

e livros internacionais; 
primeiro projeto em sao 
Paulo: Fábrica Duchen 

Niemeyer designs tiJe Pampu /iJa 
Complex in Uelo Horizonte; lots 
01 publicatio/1s in several 
international magazines é1nd 
books; llis lirst design i/1 Sáo 
Paulo: OuciJen Factory. 



1935-51 

1950-55 

Niemeyer realiza ob ras 
no cent ro de SP; Ci cc illo 
Matarazzo convida-o a 
proj et ar o Parq ue do 
Ib irapuera, parte das 
comemorações do IV 
Centenári o, inaugurado 
em 21/08/1954. 

Nicrneyer prodlJces some 
works in São Paulo clowntown 

area; Ciccillo M.llarazZo 
invires him 10 design the 

Ibirapuera Park, inaugura teci 

on Augusr 8, 19S4, as parI of 
the celebraUons for São Paulo 
City's 400th anniversary. 

Mári o de And rade e 
Paulo Duarte sugere m 
a criação do 
Departamento de 
Cul t ura ao prefe ito 
Fab io Prado; o 
gove rn ador Lucas 
Nogueira Garcez e o 
prefeito Armando de 
Arru da Pereira cr iam 
a Com issão do IV 
Ce ntenário de 
Fu ndação de SP. 

Mário ele Andrade anel 
Paulo Duarte suggest 

ro rhe Mayor Fabio 

Prado the creation of 
the DeparUnenr of 
Culture; the Governor 

Lucas Nogueira Garcez 
c1nd lhe Mayor 
Armando de Arruda 

Pereira create the 

Committee for lhe 

400th anniversaly of 
the city. 

1956-64 

1957-69 
Pri mei ras obras da arqu itetu ra 
paul ista brutalista gradualmente 
del inei am um caminho alte rn ativo 
em contraponto co m a já 
consol idada t radição bras i lei ra 
modern a da arqu it et ura ca rioca. 

The first works of the paulista 
bruralist archltecWre graduaJJy 

delineate an alterna tive path 10 

counterpolllr rhe already 

consolldated modem Bral/llan 

tradition 01 the canoca 
architccturc. 

Niemeyer cria a revi sta Módulo; 
Lu ci o Costa ganha concurso do 
plano pil ot o de Bras lli a, 
inaugurada em 1960; Niemeyer 
proje ta suas principa is obras e 
palác ios govern amentais. 

Niemeyer creates rhe 

archlrectural magazine Módulo, 

Lucia Co~tr1 wjn~ the competltion 
for rhe Pilo I Plan of Brasilia, 

inauguratcd in 1960; Nicmeycr 
designs Irs maln works and 

governmental palaces 

1968-84 



1979-91 
Niemeyer volta a projetar 
em SP: sede da CESP, Projeto 
Tietê, Memorial da América 
Latina,Sambódromo, 

Parlamento; ganha o 
Prêmio Pritzker em 1988 

Niemeyer once again designs 

in SP: CESP headquarters, Tietê 
Park, Latin America Memorial, 

Sambódromo, Latin American 

Parliament; he wins the 
Pritzker Prize in 1988. 

Estudantes presos no congresso 
da UNE de Ibiúna; noite política 
brasíleira; comício do Diretas-j á 
na Praça da Sé com 1 milhão de 
pessoas e apoio do governador 
Franco Montara. 

Students arrested during the UNE 

Congress in Ibiúna; political night 

in Brazil; Diretas-Jj protest march 

claiming for democratic elections 

gathering one mil/ion people in Sé 
Square, with the Governar Franco 

Montoro's support. 

1993-2004 
Após vários projetos 
f inalmente é realizado o 
Aud itório do Parque do 
Ibirapuera na comemoração 
dos 450 anos de 5P; Niemeyer 
recebe o títu lo de cidadão 
pauli stano. 

Arter several attempts the 

auditorium of the Ibirapuera Park 

is final/y executed during the 
450th anniversary of the city; 

Niemeyer is granted the tit/e of 
Paulistano Citizen. 

2004-07 

Obras recentes de Niemeyer: 
Museu Oscar Niemeyer em 
Curit iba, Museu Nac ional 
em Brasí lia, projeto do 
novo MAC-SP no antigo 
Pavi lhão da Ag ricu ltura/ 
Detran no Ib irapuera ... 
segue t rabalhando 

2007 
Dezembro 15: 
Oscar Niemeyer 
com pleta cem anos 

December 15th: 
Oscar Niemeyer has 

just turned 100 

years old. 

Niemeyer's recent works: 

Oscar Niemeyer Museum in 
Curitiba, National Museum in 

Brasília, design for the new 

MAC-SP at the old Ibirapuera 

Agricu/ture Pavilion/ 

Detran. .. he keeps working. 
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Roteiros MCB 
100 Obras de Arquitetura em São Paulo 

S u S E U 

D A G ASA 

O R AS I L E IR A 
SECRETARIA DE ESTADO 

DA CULTURA 
GOVERNO DO ESTADO DE 

SÃO PAULO 
TRABA LH ANDO POR VOCÊ 



Preâmbulo 

Com o lançamento do VOI.l da série criada por Ruth Verde Ze in -100 Obras de Arquitetu ra em SP - inicia

mos os Roteiros de Arq uitetura do MCB - Museu da Casa Brasileira, reu nindo publicações seriadas temáticas sobre a 

arquitetura brasi leira. 

Visitas guiadas com monitores especializados serão organ izadas Juntamente com os roteiros arquitetôn icos, 

preenchendo uma lacuna na oferta de passeios culturais e turísticos temáticos, atendendo a um amplo público in teres

sado de leigos e especial istas, reforçando a atuação do MCB como centro de ref lexão, documentação e memória e con

t ribuindo para a formação de um inventário visual das questões relativas à arqu itetura e ao designo 

O projeto reinterpreta a tradicional concepção de acervo ao introduzir o conceito de "museu extra muros" e valo

riza marcos de referência arqu itetônica da cidade, numa ação que, sem ampliação da reserva técnica, expande seu con

teúdo informativo. Dentro dessa proposta algumas obras serão legendadas com placas, homenageando-as e sinalizan

do os roteiros propostos. 

Neste primeiro roteiro - "Três Momentos de Oscar Niemeyer" - celebra-se também o centenário do arqu iteto 

que tanto contribuiu para a história da arquitetura moderna brasileira e internacional, reunindo as obras de alta qual i

dade que ele criou, revalorizadas por uma mirada mais atenta. Também faz parte deste roteiro a memória de suas idéias 

e propostas não executadas ou demolidas. 

Com a apresentação do arquiteto catalão Josep Maria Botey, profundo conhecedor da arquitetura de Niemeyer 

e autor do mais completo catálogo sobre sua obra, e a sábia observação de Ruth Verde Zein sobre cada momento pau

listano das arquiteturas do mestre, aprendemos a rever seu trabalho e a redescobrir São Pau lo. 

Nesta experiência urbana proposta pe los roteiros, complementada po r visitas in loco, sentimos nas arq ui tetu

ras apresentadas uma "nova" possibilidade de pensar a cidade. 
Miriam Lerner 

Giancarlo Latorraca 



Preamble 

With the launching of the first volume of the series created by Ruth Verde Zein 100 works of archltecture In SP 

- we start the publicatlOn of the Museu da Casa Brasileira - MCB ltinera(fes, b(fnglng together thematlc se(fes about 

Brazilian architecture. 

Guided tours with speclalized monitors wil/ be organlzed along with the architectural itineraries, fil/ing a gap in 

the field of thematic cultural tours for a wide range of interested people - experts ar not -, underscoring the MCB role as 

a place of documentation and debate, a memory center cont(fbuting to form a visual Inventory of archltecture and 

design issues. 

The project reinterprets the traditional idea of a col/ection by IntroduClng the concept of an "outdoor col/ect/or 

museum'~ incorporating architecturallandmarks of the city. This extended concept permits the virtual expanslOn of the 

MCB col/ection, while increasing its information contento Reinforcing th,s idea, some of the architectural sites along the 

proposed itlneraries wil/ be marked with IdentifYlng plaques as a tribute to thelr cultural relevance. 

This first itinerary -"Three moments of Oscar Niemeyer' -, also celebrates the centenary of the archltect who has 

so greatly contributed to the history of Modern Brazilian and InternatlOnal architecture, bringing together some of hls 

hlgh quality designs, reasserted by an attentive look upon them The memory of his unexecuted (ar demolished) ideas IS 

also part of this survey. 

With the foreword of Catalonian architect josep Maria Botey, an InternatlOnal expert and author of the most 

comprehensive catalog about Nlemeyers work, and Ruth Verde Zeln's wlse remarks about each of tfJe master's 

Paulistano moments, we learn to revise Oscar Niemeyers work and to rediscover São Paulo City. 

In thls urban experience as proposed by the itinera(fes and complemented by In loco VISltS, Ne feel that ti" o 

pleces of architecture are openlng "new" possibilities to rethink the city. 

Miriam Lerner 

Giancarlo Latorraca 





Apresentação 

Be la a associação de obras de Oscar Niemeyer construídas em São Paulo, que nos propõe Ruth Verde Zein, à qual 

se soma as que perdemos ou que não chegaram a ser constru ídas. Em um primeiro momento, com os edifícios Copan, 

Mon treal, Califórnia, Eiffel e Triângu lo, Niemeyer constrói cidade com as premissas do movimento moderno, cidade par

cial e incipientemente quebrada, da qual aproveita sabiamente os vazios. Um segundo momento quase imediato com 

os dois projetos que finalmente geram o Parque do Ibirapuera, e que por si só constitui um compêndio de linguagens e 

tessituras. São os Palácios das Nações, dos Estados, da Agric ul tura, das Indústrias unidos pela excepcional marquise e 

comp letados mais recentemente com o novo auditório. O terceiro momento é um reinventar da paisagem da cidade 

com o Memorial da América Lat ina e o Sambódromo. As obras perdidas, como a Fábrica Duchen e a casa Pignatari, ou as 

não nascidas, como entre outras o Parque Ti etê, se somam inseparavelmente à história de São Paulo. 

Como sucedeu com Goethe e sua Viagem à Itália, que obrigou a uma revisão de tudo o que havia sido escrito até 

então; como o valor das contribuições renascentistas de Palladio que se convertem em ponto de referência para a arqui

tetura posterior, hoje Oscar Niemeyer nos obriga a uma releitura de todo o construído, porque a partir de seus espaços 

se percebe dife rente todo o legado arq ui tetônico desde o mundo clássico. 

As formas permanecem ou mudam, mas o esp írito se aperfeiçoa em cada uma de suas obras. Talvez exista uma 

estrutura fractal capaz de dar resposta matemática a esses pe rf is que se conformam e desaparecem sucessivamente na 

permanênc ia da memória, mas existe ac ima de tudo uma poética vinculada com a alta técnica que torna inconfundíveis 

as ob ras de Oscar. 

A generosidade de suas propostas se funde com a liberdade holística dos espaços que gera; e ao mesmo tempo 

sabe-se que o gesto simples não é seu servidor, mas apenas uma desculpa para aprender a sentir o que não se nota, a ver 

o que não se enxerga e sentir a brisa que não se detecta a não ser na alma. 

josep Maria Botey 



Foreword 

Lave/y. This is the word to describe the association of works designed by Oscar Niemeyer and built in São Paulo 

City presented by the Brazilian architect Ruth Verde Zein, as well as the works which have already been demolished ar 

those which were never built. At first with the buildings Copan, Montreal, Califórnia, Eiffel and Triângulo, Niemeyer 

builds a city under the premises of the Modern Movement, although a partial and incipiently broken city, whose voids 

are wisely explored by the architect. Then there was a second moment almost afterward with the two designs that gen

erated Ibirapuera Park, which by itself constitutes a language and texture compendium, represented by its several 

Palaces· the Nations, States, Agriculture and Industries, linked by the remarkable long free-form concrete canopy, and 

recent/y completed by the auditorium. The third point in time is a kind of reinventing the city landscape with the Latin 

America Memorial and the Sambodromo. The missing works such as the Ouchen Factory and the Pignatari House, ar 

those which remained unborn - Tietê Park among others -, are inextricably connected to the history of the city 

Similar to what happened during Goethe's Trip to Italy, which made him re-evaluate what had been written thus 

far;just like the significance of the Palladian's renascence contributions, which became a reference for later architecture, 

at present Niemeyer makes us reinterpret ali his works, because from there one could perceive in a different way ali the 

architecturallegacy of the classical world. 

The forms remain ar change, but. the spirit is always evolving in each of his works. There might be a kind of frac

tal structure able to mathematicallyanswer those profiles that continuously take shape and disappear in memory, but 

above ali there is poetry related to the high levei technique which makes Oscar's works so unique. 

The generosity of his proposals combines with the holistic freedom of the created spaces; at the same time, we 

find out that the simple gesture is not his servant, rather just an excuse to learn what cannot be noticed, to see what can

not be seen and to feel the breeze, detectable only by the soul. 

lasep Maria Batey 





Três momentos de Niemeyer em São Paulo 

Não é exagero considerar que o primeiro momento "paulistano" 

da obra do arquiteto Oscar Niemeyer (entre 1950 e 1955) vai preparar 

uma fase de profundas mudanças na sua trajetória artística. Ele próprio 

registrará adiante que 'as obras de Brasília marcam, juntamente com o 

projeto para o Museu de Caracas {1954}, uma nova etapa no meu traba
lho profissional. Etapa que se caracteriza por uma procura constante de 
concisão e pureza, e de maior atenção para com os problemas funda
mentais da arquitetura''l. Entretanto tais mudanças não ocorrem de 

súbi to, mas são lentamente preparadas antes de irromperem. Olhando

se com cuidado pode-se percebê-Ias fermentando alguns anos antes de 

Caracas, num interregno de transição que lentamente consolida sua 

nova posição arquitetônica E que a oportunidade de realização das 

ob ras monumentais de Brasília fará desabrochar em plenitude. 

Se bem observado, o projeto para o pau listano Parque do Ibira

pu era já anuncia a gestação dessa primeira mutação na obra de 

Niemeyer. Quando um arqu iteto real iza dois projetos disti ntos para a 

mesma obra pode significar que algo está mudando: a primeira propos

ta nasce do conhecimento acumu lado, e a segunda da insatisfação e 

urgência artística de busca de novos caminhos. Entre o primeiro projeto 

para o Ibirapuera (1951) e o projeto final (algum momento entre 1951 e 

1953) é muito evidente o processo de "busca de concisão e pureza"; cer

tos temas desenvolvidos no Museu de Caracas já estão estudados, de 

ponta-cabeça, no Palácio das Artes (atual Oca) do Parque do Ibirapueraque, 

por sua vez, pode ser considerado um antecedente das cúpulas do 

Oscar Niemeyer's Three Moments in São Paulo 

It IS not an overstatement to believe that the first pau I istano 

moment of Oscar Niemeyer's works, between 1950 and 1954, would pre
pare a phase of significant changes In his artistic path The architect him
self would record that "the works of Brasília, along with the Caracas 

Museum design (1954), have establlshed a new phase In my professional 

work; this phase was characterized by a constant search for conciseness 

and purity and more attention to the crucial problems of architecture".l 

Nevertheless such changes do not take place without wamlng, but are 
slowly prepared before they emerge Taking a thoughtfullook, one can 
notice them fermenting some years before Caracas, in a transition interreg
num, which served to graduallyconsolidate hls newarchitectural instance, 
in arder to - at last and unreservedly - blossom dunng the works In Brasília. 

Provided it is well observed, the design for the paulistano 

Iblrapuera Park has already announced the pregnancy of NiemeYf?r's 
work flrst metamorphosis. When an architect designs two different pro
posais for the same work it means something is changing: the first 

proposition was bom out of the cumulative knowledge, and the second 
out of the dissatlsfact/On and artistic urge In search of new routes. 
Between the first design (1951) and the final one (some point between 
1951 and 1953) the search for conciseness and purity becomes crystal 
clear; some themes whlch would be developed in the Caracas Museum 
were already exhaustively studled In the PalácIo das Artes (currently 

Oca) at Ibirapuera park; and In tum, the Oca might well be considered a 
predecessor of the cupolas of the National Congress; the geometryoper-



Edifício Copan em construção 
Copan Building under construction 

Primeira e segunda versões do projeto do Parque do Ibirap uera 
First and second versions of Ibirapuera park des'gn 



Congresso Nacional; a geometrização e a simplificação do volume dos 
pavi lhões do Parque anunciam os blocos prismáticos da Esplanada dos 
Ministérios; e a escala do projeto, com vários edifícios similares, mas dis
tintos; afastados, mas relacionados, define uma unidade feita de var ie
dade, que é um exercício preliminar, quase profético, das três escalas de 

atuação em Brasília que Niemeyer mencionará naquele mesmo texto. 
Esse primeiro momento de transição na sua obra é o único que ele 

pessoalmente registra. Mas não será o último a suceder, mesmo se ele disso 
não dá notícia em seus escritos. O estudo cuidadoso de sua obra revela que, 
nas décadas seguintes, pelo menos outras três transições se seguirão. 
E cada vez que uma mutação ocorre, tampouco acontece subitamente, 

mas por algum tempo se prepara antes de plenamente se manifestar. 
Antes e durante o projeto do Parque do Ibirapuera, Oscar 

Niemeyer projeta cinco edifícios notáveis no centro velho e novo de São 
Paulo. Para acompan har esses projetos vem periodicamente à cidade, 
tendo naqueles anos um escritório instalado em todo um primeiro 

andar na Rua 24 de Maio, em edifício próximo da Praça da República, 
onde naturalmente contará com o apoio de vários colaboradores. Sendo 
edifícios comerciais e residenciais, essas obras sofrerão as vicissitudes 
freqüentemente associadas a esses programas, nem sempre se realizan
do a pleno contento do mestre. Mas é fácil perceber, cotejando as obras 
paulistanas com outras que real iza no mesmo momento em outras cida

des, a coerência e consistência entre todas as suas propostas daquele 
momento: as obras dão fé da autoria de Niemeyer. 

Após Brasília, e já cidadão do mundo, Niemeyer passará as déca-

ated in the pavilions at Ibirapuera Park announced the prismatic vol

umes of the buildings at Esplanada dos Ministérios, in Brasília. Also, the 

scale of the design, bringing together several similar though different 

buildings - distant but someway related - defined a kind of unity made 

out of variety, which is clearly a preliminary, almost visionary, exercise 

for the three building scales the architect would face in Brasília, as men

tioned in the same text by Niemeyer. 

This first transitional moment in his work is the onlyone he him

self records. But it would not be the last one, even if he did not write 

about that in his essays. The careful study of his work reveals that, in the 

following decades, at least three other transitional moments would 

occur. And whenever a transmutation occurs, it does not come about 

unexpectedly, but it gets prepared for a while before it fully emerges. 

Before and during the design of the Ibirapuera Park, Oscar 

Niemeyer designed five remarkable buildings in the so-called old and 

new downtown area of São Paulo. In order to closely follow those proj

ects he came to São Paulo quite often and established his studio on the 

first floor of an office building on 24 de Maio Street, near the República 
Square, having as collaborators some local architects and engineers. 

Unfortunately, the construction of those buildings experienced some 

problems and did not attain the result expected by the author. Yet if you 

compare these paulistano buildmgs with his works from the same period 

in other cities, it is easy to acknowledge their coherence and ali his pro

posais at the time are consistent, attesting Niemeyer's authorship. 

After Brasília Niemeyer spent the 60 and 70 decades away Only in 



das de 60 e 70 ausente de São Paulo. Nos anos 1980 é convidado a realizar 

na Paulicéia um grande conjunto edif icado: o Memorial da América 

Latina, junto à estação Barra Funda do metrô. E se a primeira estadia pau

listana coincide com um momento de transição em sua obra, a segunda 
vai encontrá-lo, novamente em transição - mas três fases depois. 

Niemeyer admite que sua trajetória profissional, começada em 

1936, deslancha com as obras de Pampulha (1940) e entra em nova fase 

(preparada pelo Parque do Ibirapuera, 1951-53) com o Museu de Caracas, 

(1954). Esse momento se estende pelas obras de Brasília e prossegue na 

primeira metade dos anos 1960. As transições segu intes são cada vez 
menos evidentes, mas se revelam ao olhar atento. Com os projetos para 

o Centro Musical da Barra (1968) e Museu Exposição Barra'72 (1969), sua 

obra passa a se caracter izar pela ampla exploração das possibilidades 

construtivas das grandes estrutu ras, algo que se inicia já em Brasília, mas 

ganha força inaudita a partir de então. Uma terceira transição se dá por 

vo lta de meados dos anos 1980 (coincidindo com sua segunda vinda a 

São Paulo), possivelmente abrindo uma quarta etapa, na qual as grandes 

estruturas se tornam mais esculturais e sucintas. O marco inicial emble

mático desse momento poderia ser o Panteão na Praça dos Três Poderes 

(1985), e o Memorial da América Latina (1986-8), uma veemente demons

tração. É difíci l precisar ainda, mas talvez na virada do mi lên io tenha 

ocorrido uma outra mutação. Agora, suas obras ampliaram seu valor poé

tico e transcenderam defin itivamente o funcionalismo. Com cem anos, 

Niemeyer pode fazer com suas obras o que o poeta Drummond fez com 

suas palavras: "Cansei de ser moderno, agora serei eterno". 

the 1980s he was onceag.1ln Inv/ted to create a largecomplex in the P lUilcelé!. 
the Latir, America Memollal, near the Barra Funda Mt tro StatlOr If hls first 

stay In Sao Paulo represented a tr.1ns/tlOn.1l mameM of hls work, thE sec
ond one would a/so flnd hlm 111 another shlf', bút three phe sesi ter 

Nlemeyer adr,lltted that hiS profcsslOnal C.1ree' lavlched In 

1936 was propclled by the Pdmpulha Complex (.940) and entrred a 
new phase (announced by Iblrdpurra Park, L95153) N/th the Cc>racas 

Museurr., (1954). Tnls rJome'lt spread tlw1úghout 11JC w0rk lI' Br 1511,.1 d'ld 

cont/,lUed In the ec rly 19605. The SUCCE SSIVf trans/tlOns werE ICóS d'ld 
less eVldcnt, but detcctable bya watchful obcerver In hls dpsigns for the 

Barra Musicai Center (1968) and the Barra E~hlblllOll Muspum'72 ('969), 

h,s work beca.."e more Irterested 'I' the cor s~'uct vC posslbll,t''''S of 

large bold structures somethln{! tha' had c>/ready scarted in Brasil/a, 

but was conslstent/y adopted In the late slx"es. An evpI' morp subtle 

thlrd tummg P0ln' took place <1round t'1e fTlId .. 980s (whlch co,nclded 

with hls second com'ng to S.1O Paulo), poss,bly n.1ugurdt'rg d fr,u'tfJ 

phase, in which those great structures became more seulptural and suc 

cinct The 1n/[/21 ste..temenl of th,s f710r,le']' could "ue bE 'r lhe 

Pantheon at the Ires Poderes Square (Brd'': .1, .. 985) ard U _ L 1t,n 
Amenc.1 Memorial, ItS corollary It ,s quitE dlffleult to affl/ ,T ,t 'IÉ/'- ,1OW 

but perhaps around the tum of thE mlllenn/llm there WdS ano'hf r rr,Jta 

tlOn. HIS 1N0rks are row In((ec Slr,gly pOF 'IC rd '1c>ve Clef,'],t Iy " r 

scended functlonc>/ism A 100 yCc r (Id tv, :mey r IS EncowerJ 'o do tr 

hls works what the Brazllian poct Carlos Orum,nonci de Ar,d'c do d'd 
w/th nlC Nords "I lIT, t,rpd of belI'g rrlOdpm now: w.1nt O?P pt 11 





Niemeyer: ed ifícios no centro fazendo cidade 

Na primeira fase criativa de Niemeyer os ensinamentos de Le 

Corbusier já estão apimentados por novas conquistas construtivas e 

plásticas. Reduz o "paliteiro" de colunas a poucos apoios em V, Y, W, ape

nas quando convém: ''lá se começa a transpor para pequenos edifícios 

idéias adotadas para grandes planos de fachadas, o que resulta na que

bra de proporção e equilíbrio''2. Cores, painéis decorativos, marquises 

com formas livres e outros recursos são empregados parcimoniosamen-

. te, reconhecendo que "muitas vezes a arquitetura exige uma simples 

parede de nobre material". Em sua ousada arquitetura moderna, escala, 

decoro e proporção são fundamentais: como nos edifícios no centro 

pau listano (1950-55). Situados em lotes de esquina (Montreal), meio de 

quadra com acesso por duas ruas (Califórnia), face de quadra (Eiffel), ocu

pando o quarteirão (Triângulo e Copan), destinam-se a escritórios e/ ou 

habitações, cuidadosamente inseridos no contexto da cidade. 

O Edifício Califórnia adota portentosas co lunas de transição; os 

demais mantêm a pontuação colunar. Os térreos são públicos e genero

sos, com hábeis percursos sinuosos. Os elementos de proteção das fa

chadas são magnificados e reiterados; a unidade fo rmal convive com a 

variedade de usos e arranjos: refinamento dos duplex (Eiffel), variedade 

de apartamentos (Copan), arranjo em blocos (Califórnia), unidade volu

métrica (Triângulo e Montreal). Neles, Niemeyer faz cidade e arquitetura 

de forma tão discreta quanto marcante. 





1. Edificio Montreal Montreal b ld.ng (1950-51) Av Iplranga 1284 
Bmes honzontals e verllcalS em edifícIO de esqUina com lérreo poroso 

2. Edifício Copan Copan Build ng (1951-66) Av Iplranga 200 
O chão da cidade fluI auavés da base e a magnífica barra sinuosa de grandes 
bmes abnga varlOdos aparlamen!Os 
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3. Edifício Calif ' . 
A entrada da gal:rrnla Califórnia Build· 
despercebid la terrea ondul . tng (1951) R B -o; '":"~ bloco; de e:;':~Ó:i~,",md' p", Pi~~e~ ~~',:!,:;"'i'" 255, R 0;0;' de B , " , O ' . ' ,m,,, "'10m '"'' ,''o; @ 

4 Edifício T .. y ,'a, J COlunJrs ab 
""o nangulo T . 1)1' Cvr c ,,"m mIa, "00"" "i . ' ""O 
urgente restaur~uartelrão, sem os brtSe:~~ng (1955) R )osé Bonita • Iglnals edlf . CIO 24 

k .' er ICIO e painel d 

'" """ '" ,"" ,W, "I " " ," , " e A' ",,",," '" "'" 15 le bú Id am Ing and r~e DI C aVOlcan I panel ·,~ed 



5. Edifício Eiffel Eiffel Bui/ding (1953-55) Praça da República 177 
Apartamentos duplex em elegante composição moderna com corpo central mais alto 
sobre embasamento comercial. 

X nr' po 



Parque do Ibirapuera 

Retomando a vocação cultural original com o novo auditório 
e a paulatina reciclagem de todos seus edificios. 

- .. 

1951·54, Av. Pedro Alvares Cabral 
arquitetos Oscar Niemeyer, Helio Uchoa, Zenon Lotufo, Eduardo 
Kneese de Mello, colaboração de Gauss Estelita, Carlos Lemos. 

6a. Marquise 
Elemento mais marcante do conjunto, amada por paulistanos e visitantes, 
tomou-se o símbolo do Ibirapuera. 



Ibirapuera: da propostaao conjunto ao paradoxo 

Criado para as comemorações do IV Centenário de São Paulo 

(1954) o Parque do Ibirapuera teve dois projetos, ambos com a indubitá

vel marca de Niemeyer. Saem as curvas e ganha a linearidade, na mar

quise e nos pavi lhões; mas o conjunto permanece. O pavilhão da 

Agricultura tem grandes co lunas em V, distintas daquelas dos pavilhões 

menores (Estados e Nações), muito de lgadas apesar de sustentarem 

balanços estruturais. A contenção formal externa do pavilhão das 

Indústrias (Bienal) se contrapõe à magnífica coluna em árvore susten

tando as rampas do sinuoso vazio central. A Cúpula das Artes (Oca) cr ia 

pálio curvo contínuo onde duas lajes independentes (em estrela e 

retângulo) se acomodam sem se tocarem, prenunciando a so lução do 

Museu de Caracas (1954). 

Não são executados o restaurante (pequeno quadrado com 

marquise), um pavi lhão no lago e o auditór io, cuja ausência desequili

bra o conjunto. Niemeyer protesta contra a incompletude e em diver

sas ocasiões proporá variantes para o auditório. A nova construção é 

viabilizada em 2003, com outro projeto: apesar da semelhança de volu

me, a planta girou, a posição mudou e o resultado é maior e mais mas

sivo. Niemeyer propõe corrigir a interferência demolindo parte da mar

quise ... Mas a so lução talvez não seja resolver o conflito, e sim permitir 

que se manifeste: Niemeyer ao lado de Niemeyer, criando um paradoxo 

temporal onde o artista se estranha ao reencontrar-se consigo mesmo, 

meio século depois. 

... 
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6b , Pavilhão das Indústrias/ Ciccilo Matarazzo/ 8ienal 
Ciccilo Matarazzo Industries Pavilion/8ienal 
Bloco extenso de vazIOs internos espetaculares renovando-se a cada evento que abriga 

JX! n .'" h ')r( S/H 'n ernal oids" renovQ :'ng "sei Qr eac nc/ eVI r hl ses 

6c Palácio das Artes/ Lucas Nogueira Garcez/ Oca 
Lucas Nogueira Garcez Arts Pavilion/Oca 
Cúpula de espaciaUdade interior magnífica, restaurada em 1999 pelos arquitetos Paulo Mendes 
da Rocha e MMBB (Marta Moreira, Fernando de Mello Franco, Milton Braga, Ângelo BuccO_ 

lU Irk( te ~ te; <pai 'u. IPS nl a 'd n "990 by hp archaeC's PaulQMe~dps 
(u ri, "'''B M r'a 'vi -e' a, FE 101 do 1e fAc 'o Franco, !v1.!ton Braga Ângelo Buccl, 

6d, Pavilhão da Agricultura/ Detran/ MAC'USP 
Agriculture Pavilion/Detran/MAC-USP 
Reciclagem em desenvolvimento por Oscar Niemeyer 
K n I (j. '''r yt" dPT1 f a} 





6e . Auditório riúm (2002-04) 
Proposta de Oscar Nlemeyer para teatro maior e em posição diferente 
do projeto onglnal - mas necessário para completar o conjunto. 



6f. Pavilhão dos Estados/Armando de Arruda Pereira 
rmando de Arruda Pereira States Pavil'on 

Elegantes bnses nas fachadas e destino ainda IndefinIdo 

6g. Pavilhão das Nações/ Manoel da Nóbrega/ Museu Afro Brasil 
Manoel da Nóbrega Nations Pavilion/AfroBrazil Museum 
EXler/Or sImples com generosas rampas e escadas Internas abngando novo e oporlUno destino 

p 



Memorial da 
América Latina 

1986-88 Ao lado da Estação Barra Funda do Metrô 
Auditório, Pavilhão da Criatividade, Administração, Passarela, 
Salão de Atos, Biblioteca, Restaurante/Galeria, Acesso Subterrâneo 



Terceiro momento: monumentalidade escultural 

Após Brasília e internacionalmente consagrado, Niemeyer 

volta a São Paulo. É a mesma pessoa, mas não o mesmo art ista: suas 

obras se desdobraram no tempo em mu itas facetas, e sua habilidade 

em dar corpo ao desejo humano de perpetuação incrementou a monu

mentalidade de seus edifícios púb licos - caso do Sambódromo (1990) e 

do Memorial da América Lati na (1986). 

O Memorial ocupa duas grandes áreas de geometria alongada 

junto à estação Barra Funda, separadas por uma avenida e conectadas 

por uma passare la elevada. Ao sul, uma praça quadrada é defin ida pelo 

Restaurante (Galeria), Biblioteca e Salão de Atos, ambos var iações so

bre o tema da viga-trave (vãos de 90 e 60 m) suspendendo lajes curvas 

interrompidas nos acessos; o restaurante é pavi lhão circular compacto 

com apoio central. Ao norte uma praça se alonga entre os pavi lhões da 

administração, da criatividade e aud itóri o. Na admi nistração a viga su

perior e os apoios centrais estruturam a caixa preta. Uma extensa curva 

define o Pavilhão da Criatividade, destacando a varanda ritmada porcolu

nas laminares. O auditório retoma o tema da grande viga suspendendo 

lajes curvas, relembrando o perfi l das montanhas da Cantareiraao fundo. 

Niemeyer projeta nessa praça o Parlamento Latino-Americano (1991): 

"Seu fechamento de cristal dá uma imagem visual, poética, que contradiz 

a realidade de uma estrutura de concreto [onde] vigas de grande altura 

tensionam o anel sobre o qual descansa a cúpula da grande sala".3 
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"O Memorial da América Latina representa um 

ato de fé e solidariedade continental. Um gesto 

de grandeza e aproximação, um apelo a essa 

unidade política que nela há muito deveria estar 

estabelecida. E tudo isso deve inserir-se na sua 

arquitetura.' no arrojo de suas estruturas, na 

unidade plástica que a deve caracterizar" 

Oscar Niemeyer, 1988 

'The Latln America Memorial represents an act of 

,nternational faith and understanding. A gesture 

of grandeur and of comlng close, an appeal to this 

Latln America una}!, which should have been 

established a long time ago And ali that should be 

included In its archltecture. in ItS bold structures 

and In the plastic unlty that charactenze it" 

7a . Salão de Atos (1986-88) 
Acts Roam 

Oscar Niemeyer, 1988 

7b . Parlamento Latino-Americano/ Parlatino (1991-92) 
Latin American ParliamentiParlatino 



7c. Auditório 
Auditorium 

7d. Biblioteca 
-ay 



8. Sambódromo (1990-96) 
Sambódromo 
AInda Incompleto lallOm as 
coberturas proJelOdas por Nlemeyer 



Adendo 

Fábrica Duchen Guarulhos (1950-52) 
Nunca completada, premiada na Bienal de SP de 1951, demolida em 1992: 
a impermanência da modernidade. 

Paço Municipal de 5ão Paulo 
Oscar Niemeyer, Alfredo Giglio, Carlos Gomes Cardim, Carlos Lodi, Eduardo Corona, 
Júlio César Lacreta, Mario Pucci. 

Parque do Tietê . - '. (1986) 
Oscar Niemeyer, Haron Cohen, Hélio Pasta, Hélio Penteado, Júlio Katinsky, Maria 
Cecília Scharlach, Ruy Ohtake, Walter Makhohl. 

Sede da Cesp - ruas Min. Rocha Azevedo x s. Carlos do Pinhal 
Dois lotes separados por uma rua, unidos pela laje·marquise, conectando 
Torre, Auditório e Centro de Operações. 



Obras que não foram ou que já eram 

Algumas obras paulistanas de Niemeyer se perderam ou nunca 

vieram a ser. O caso mais triste é a Fábrica Duchen, demolida pela avas

saladora renovação imobi l iár ia. Da obra interrompida da Casa 

Pignatari, na Chácara Tangará, restam apenas memórias e algo dos jar

dins de Burle Marx, preservados no parque Panamby. Vários estudos 

foram feitos para o Auditório do Ibirapuera, inclusive para outros pon

tos do parque; mas a sorte impedi u que um edifício distinto interfe ris

se na unidade do conjunto. Que, aliás, nunca foi terminado, pois lhe fal

taram restaurante, acesso e monumento ao IV Centenário. Inédito e 

descon hec ido é o projeto do Paço Municipal de São Paulo, de Niemeyer 

com Alf redo Giglio, Carlos Gomes Cardim, Carlos Lod i, Eduardo Carona, 

Julio Cesar Lacreta e Mario Pucci. 

O Parque Tietê, intervenção urbanística de grande alcance pro

posta por Niemeyer e grande equ ipe, englobava Centro Cívico, áreas 

habitacionais, recreativas e comerciais em 18 km da várzea do rio Tietê. 

Não nasceu, mas cumpriu destino nobre: servir de referência e marco 

para quaisquer estudos e propostas desde en tão rea lizados para essa 

faixa. E São Paulo perdeu a chance de te r um au têntico e valoroso 

Niemeyer na região da Paulista, quando a CESP (Companh ia Energética 

de São Paulo) des isti u de ali construir sua nova sede: uma alta torre de 

planta em "o lho" sobre um embasamento em vários níveis que lançava 

uma marquise sin uosa sobre a rua, espraiando-se no lote em frente. 

Disappeared and never built designs 

Some of Nlemeyers warks In São Paulo C/ty have never been 

built ar have been put dawn. The saddest case IS the Duchen Factary, 

demalished by the devastat,ng real estatE 'enovat/On From the Inter

rupted wark af PIgnatan Hause there remalned anly a few fragments 

from Burle Marx's gardens, preserved at Panar, lby Park Several studles 

were made for the Iblrapuera aud'tonum, sOrle af tnE,T for other s'tes 

af the park, but fate has hlndered the passlblllty of havlng any Interfer 

ence with the ensemble unity, which was never completed slnce ir 

lacked the restaurant, the access entrance and "Ie IV CE r.tenary manú

ment. Onglnal and unknown IS the C'ty Hc 'I des,gned by N/emeyer w/th 

A Gig/io, CG Cardim, CLodi, E Corona, j C Lacreta and M Pucci 

The Tietê Park, an urban Ir terver.t,on by N'err,eyer and l Id,ge 

team, compnsed C/VIC Cente( dwel"ng, recreat/Ona, and COmrlE'C,al 

zones on a 18 km strip alang the Tietê Rlver banks. Thougn Jnborn, it ful

fi/led a noble destiny to serve"lS a referencE and landr,l lrk for dnj otnE, 

later studles and proposals undertaKen f~' tfl/S nve's de J'ea Be~/des 

São Paulo lost the chance to have a real and pra/sewor'hy .'IIlemEjf'r on 

the Paulista Avenue, when CESP Compani'la Energémd oe Saa P2u1a, 

The São PauloState ElectnC/tyCampany, q'lIt bu /d/flg ts "2W t E ,dou 

ters over there· an eye-shaped-plan tawer 'Jpon a rr, /t, Iljer"d v' ) 

whlch proJected a sinuaus concrete slab canopy sprec'd'ng avcr mE 

street to the opposlte lot 
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A série Roteiros MCB reinterpreta o conceito de acervo do 

museu com o reconhecimento e valorização dos marcos 

arquitetõnicos urbanos. Este primeiro roteiro celebra o centenário 
do arquiteto Oscar Niemeyer e sua incomparável contribuição para 

a arquitetura moderna brasileira e internacional. 

Três momentos deUizmar;mmsf.iD:irJ!J 
Oscar Niemeyer 

1 . Ediflcio Montr~a~I;I;·i';'I~~ 2. Ediflcio Copan ••• 

. 3. Ediflcio Califórnia 

4. Ediflcio Eiffel Eiffel Residential Building 
5. Ediflcio Triãngulo • , 
6. Parque do Ibirapuera • .• . 

7. Memorial da América Latina 

8.Sambódromom·rn1lm!lmüm 
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