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 DVD
OSCAR NIEMEYER: o arquiteto do século

 Ficha técnica

Gênero: Documentário com depoimentos de Oscar Niemeyer e
de importantes personalidades em diferentes locais.

Palavras-chave: Arquitetura; desenho; história do Brasil; in-
venção, espaço; linha; obras patrimoniais.

Foco: Linguagens Artísticas.

Tema: A vida e a obra de um dos maiores arquitetos brasileiros
e sua peculiar maneira de ver a arquitetura e participar da his-
tória política brasileira.

Artistas abordados e personalidades: Oscar Niemeyer, Lucio
Costa, Le Corbusier, Ferreira Gullar, Gilberto Gil, Chico Buarque,
José Carlos Süssekind, Jean-Louis Cohen, entre outros.

Indicação: 7ª a 8a série do Ensino Fundamental e Ensino Médio.

Direção: Marc-Henri Wajnberg (filmagem) e Marcelo Gomes
(edição).

Realização/Produção: Pólo de Imagem.

Ano de produção: 2000.

Duração: 47’.

 Sinopse
Oscar Niemeyer é o mais célebre dos arquitetos brasileiros,
autor de uma extensa obra, no Brasil e no exterior. Criador dos
projetos arquitetônicos de Brasília, Niemeyer descobre a idéia
da arquitetura como invenção, essencial em sua trajetória. In-
teressado nos problemas sociais, mantém o ideal socialista em
sua vida que está intimamente ligada à história política do Bra-
sil. O documentário oferece um panorama de sua vida e obra.
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 Trama inventiva

Falar sem palavras. Falar a si mesmo, ao outro. Arte, lingua-
gem não-verbal de força estranha que ousa, se aventura a to-
car assuntos que podem ser muitos, vários, infinitos, do mundo
das coisas e das gentes. São invenções do persistente ato cri-
ador que elabora e experimenta códigos imantados na articula-
ção de significados. Sua riqueza: ultrapassar limites processu-
ais, técnicos, formais, temáticos, poéticos. Sua ressonância:
provocar, incomodar, abrir fissuras na percepção, arranhar a
sensibilidade. A obra, o artista, a época geram linguagens ou
cruzamentos e hibridismo entre elas. Na cartografia, este
documentário é impulsionado para o território das Linguagens

Artísticas com o intuito de desvendar como elas se produzem.

 O passeio da câmera

Oscar Niemeyer nos recebe em seu escritório, em sua casa e
em sua vida. A câmera passeia por suas obras, principalmente
a partir de vistas aéreas, dada à magnitude dos edifícios. Co-
nhecemos suas influências, como Lucio Costa e Le Corbusier,
amigos e parceiros de tantos projetos. É o próprio arquiteto
quem apresenta algumas de suas principais obras, desenhan-
do esboços, enquanto conversa com a câmera. Suas famosas
colunas do Palácio da Alvorada em Brasília tornam-se modelo
internacional de uma solução bem definida e elegante, atenta
às dimensões humanas.

Além dele, outras personalidades da poesia, literatura, músi-
ca, sociologia, engenharia, entre outras áreas, nos convidam a
conhecer Niemeyer. Sua história se conecta com a história da
arquitetura, com sua contribuição para o movimento moderno
e com a política e os problemas sociais no Brasil. Dessa manei-
ra, a longa e produtiva carreira de Niemeyer nos é apresentada
entrelaçada aos fatos históricos. Os ideais democráticos da
década de 40, a construção da nova capital em um local total-
mente inóspito, a ditadura militar, a perseguição aos comunis-
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tas, os exílios forçados no exterior, a abertura e retomada da
democracia, tudo isso acontece simultaneamente ao flores-
cimento de uma arquitetura brasileira, moderna e rica em novi-
dades e experimentações... Niemeyer está sempre lá!

O documentário convida para proposições pedagógicas que po-
dem focalizar as Linguagens Artísticas, principalmente pelo
arrojo estrutural e ousadia arquitetônica revelada pela poética
do arquiteto, além do desenho e da música (em particular pela
interpretação sonora de Gilberto Gil). Além desse foco, outros
se apresentam, como Conexões Transdisciplinares (história do
Brasil, a construção de Brasília, a ditadura militar, a abertura
política, a trilha musical, a literatura), Processo de Criação (a
invenção, a poética pessoal, o pensamento visual, processos e
procedimentos artísticos e técnicos, intenção criativa e esco-
lha da matéria), Forma-Conteúdo (espaço interno e externo,
linha curva, proporção), Materialidade (natureza da matéria e
procedimentos técnicos), Patrimônio Cultural (arte pública,
conjuntos arquitetônicos, memoriais, edifícios públicos, urba-
nismo) e Saberes Estéticos e Culturais (história da arquitetura
e do urbanismo, políticas culturais).

Sobre Oscar Niemeyer
(Rio de Janeiro/RJ, 1907)

Não é o ângulo reto que me atrai. Nem a linha reta, dura, inflexível,

criada pelo homem. O que me atrai é a curva livre e sensual. A

curva que encontro nas montanhas do meu país, no curso sinuoso

dos seus rios, nas ondas do mar, nas nuvens do céu, no corpo da

mulher preferida. De curvas é feito todo o universo. O universo

curvo de Einstein.

Oscar Niemeyer

No bairro de Laranjeiras, no Rio de Janeiro, Oscar Ribeiro de
Almeida Niemeyer Soares Filho passa sua infância e juventude
na mesma casa, ao lado do avô. É ali que se casa e onde nasce
sua filha Anna Maria. Ao chocar-se com um comentário racista
da avó, ainda criança, já demonstra inquietações que o movem
ao longo de sua vida.
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Em 1934, forma-se arquiteto pela Escola Nacional de Belas Ar-
tes do Rio de Janeiro. Logo inicia estágio no escritório de Lúcio
Costa e Carlos Leão, onde conhece Le Corbusier1  e Gustavo
Capanema, e participa da equipe do projeto do Ministério da
Educação e Saúde, concluído no Rio de Janeiro, em 1936.

A influência de Corbusier é grande, dimensionada pelo próprio
Niemeyer no documentário:

Tive a influência de Corbusier, e todos os arquitetos da minha gera-

ção tiveram. Quer dizer só na parte que ele definiu, como princípio de

arquitetura, considerar que arquitetura moderna se baseava no piloti,

na estrutura independente, na fachada de vidro, no terraço-jardim.

Só isso. A arquitetura que eu faço é muito diferente. Agora, a grande

influência que eu tive de Corbusier, que me acompanhou a vida intei-

ra foi quando ele me disse: “arquitetura é invenção”.

A possibilidade da invenção na arquitetura, a experimen-

tação de materiais, o apelo e apego à curva sensual, com

a presença dos elementos modernos, como os pilotis e as

grandes áreas abertas para circulação tornam-se uma mar-

ca do arquiteto brasileiro. Todas essas características estão
presentes em sua primeira grande obra individual, o conjunto
da Pampulha - composto pela Igreja de São Francisco de Assis
e a Casa do Baile. Um projeto inovador que reúne também um
belo mural de Portinari. A igreja ficou pronta em 1943, mas só
foi consagrada em 1959. Nesse ano, Niemeyer entra, oficial-
mente, para o Partido Comunista Brasileiro e participa da co-
missão que desenvolve o projeto da sede da ONU. Seu proje-
to, associado ao de Le Corbusier, é escolhido como base do
plano definitivo.

A revista Módulo é fundada por Niemeyer, no Rio de Janeiro,
em 1955. No ano seguinte, convidado pelo presidente Jusceli-
no Kubitschek, começa a colaborar na construção da nova ca-
pital do Brasil, Brasília, com projeto urbanístico de Lucio Cos-
ta. É nomeado arquiteto-chefe de Brasília, onde reside até 1960.

Em 1964, Niemeyer está no exterior a trabalho, quando é sur-
preendido pela notícia do golpe militar no Brasil. Retorna, sen-
do perseguido por sua condição de comunista, e acaba por
exilar-se em Paris, na França.
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Sua volta ao Brasil é marcada por grandes projetos, como a
Passarela do Samba, na cidade do Rio de Janeiro, que integra
o sambódromo a um centro cultural, educacional e esportivo,
além do Memorial da América Latina feito entre 1988 e 1989,
em São Paulo, e o Museu de Arte Contemporânea de Niterói –
MAC, em Niterói/RJ.

Entre os projetos mais importantes de Niemeyer destacam-se:
o Parque Ibirapuera, em São Paulo, 1951; a sede do Partido

Comunista Francês, Paris, 1965; a Escola de Arquitetura de

Argel, Argélia, 1968; a sede da Editora Mondadori, Milão, Itá-
lia, 1968 e a sede do jornal L’Humanité, Saint-Denis, França,
1987, entre tantos outros.

A liberdade plástica, a linha curva na arquitetura, as relações

entre as formas arquitetônicas e as figuras humanas, a filo-

sofia que se esconde por detrás das formas marcam a vida e

a obra deste brasileiro conhecido internacionalmente. Um bra-
sileiro que declara poeticamente: ”é no Brasil que eu quero viver”.

Os olhos da arte

Minha arquitetura é muito simples, eu quero fazer coisas diferentes.

Eu quero usar o concreto em toda a sua plenitude.

Oscar Niemeyer

Concreto, curvas, vãos abertos... Niemeyer revoluciona a lin-
guagem da arquitetura com suas atrevidas curvas, surpreen-
dendo pela ousadia da liberdade plástica. O arquiteto encontra
no cimento armado a linguagem para sua poética da forma
arquitetônica e, no ferro, o complemento para sua poética das
curvas. De certo modo, Niemeyer não constrói prédios, escul-
pe-os no espaço.

Para Focillon2 , “o privilégio único da arquitetura, entre todas as
artes, quer ela construa residências, igrejas ou embarcações, não
é abrigar um espaço vazio conveniente e rodeá-lo de garantias,
mas construir um mundo interior com espaço e luz determina-
dos”. Mundo interior intrinsecamente ligado ao espaço exterior.
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Muros, abóbadas, arcos, escadas ou rampas não são apenas for-
mas positivas de um espaço vazio. Para Arnheim3 , o arquiteto

evita que o interior de um edifício se converta em um mero resíduo ou

avesso do exterior, dando-lhe a forma de um volume de ar positivo. Assim

expressa visualmente o fato de que um interior não é um espaço vazio,

como o houvera dito um geômetra, senão um espaço cheio de signifi-

cado próprio. Este significado do interior se realiza espacialmente atra-

vés das dinâmicas que criam eixos e formas dos espaços de ar.

De fora ou de dentro, o edifício é um volume em expansão, é
um espaço cheio de significado próprio, com qualidades que se
complementam em um bom projeto. A forma côncava construída
pelos operários se completa com a convexidade percebida pelo
visitante4 . Essa relação é imaginada pelo arquiteto, sempre
ciente de outras como, figura/fundo, horizontal/vertical, dimen-
são humana e o volume interno e externo. O arquiteto tem
conhecimento também de que elabora seus desenhos na su-
perfície plana de algo que inventa no e para o espaço. Desse
modo, o projeto arquitetônico se articula: no espaço bidimen-
sional pelo desenho - dos croquis iniciais ao desenho técnico
com códigos específicos (planta baixa, cortes, elevações, pers-
pectivas) e com focos diferentes (estrutura, elétrica, hidráuli-
ca, etc.) e no espaço tridimensional pelas maquetes.

A linguagem da arquitetura envolve, não apenas os edifícios,
mas também o ambiente urbano por meio do urbanismo, como

uma certa morada das formas e, trabalhando com o espaço ele [o cons-

trutor] modela, por fora e por dentro, como um escultor. Ele é geômetra

e quando desenha a planta, mecânico quando articula a estrutura, pin-

tor na distribuição de efeitos, escultor no tratamento das massas. Ele

Oscar Niemeyer - Igreja da Pampulha

Foto: Agência TYBA

Oscar Niemeyer - Croqui

Pampulha - Oscar Niemeyer

e © by Fundação Oscar

Niemeyer
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é uma coisa de cada vez e mais uma coisa do que outra segundo as

exigências de seu espírito criador e o estágio de seu estilo5 .

Assim, os vários modos como a arquitetura tem lidado com todas
essas questões caracterizam os diferentes estilos arquite-
tônicos, que transformaram projetos em espaços sociais,
construídos dentro das potencialidades e limites de cada épo-
ca e geradores de experiências sensoriais para além do tempo
em que foram concretizados.

A história da linguagem da arquitetura é, portanto, uma história de
invenções conectadas com os desejos, sonhos e necessidades de
cada época. No início do século 20, esta longa história é marcada
pelas inovações da arquitetura moderna, desde os experimentos
da art nouveau 6, e Gaudí 7 . A linha desenha arabescos, tanto no
espaço interno como no externo.

A arquitetura orgânica de Frank Lloyd Wright8 , nos Estados Uni-
dos, traz outras questões ao espaço. Atento às necessidades das
pessoas e ao país como um organismo vivo, Frank considera o ar-
quiteto como um modelador de homens, mesmo que inconsciente-
mente. Ele cria ambientes completos, que incluem detalhes do inte-
rior, vitrais, tecidos e mobiliários, sendo sua obra mais conhecida a
Casa da cascata, onde a conexão externo/interno foi enaltecida.

São outras as inquietações do funcionalismo9 , da Bauhaus na
Alemanha e Le Corbusier na França, que fortemente influencia-
ram Niemeyer. A busca da harmonia entre beleza, finalidade e
funcionalidade exige liberdade de experimentação, adaptável à
necessidade de qualquer país, daí o caráter internacional do mo-
vimento. Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe, Marcel
Breuer, Philip Johnson, além do já citado Le Corbusier, são alguns
dos que deixaram suas marcas na trajetória desse movimento.

Pilotis, brises, cores puras, concreto armado, terraço-jardim,
fachada de vidro são escolhas estéticas da linguagem da arqui-
tetura no Brasil, feitas por Lucio Costa, Oscar Niemeyer, Afon-
so Eduardo Reidy, Carlos Leão e Rino Levi, todos profundamen-
te influenciados por Le Corbusier. Nela, espaços externos/in-
ternos, convexidade/concavidade, horizontal/vertical ganham
significados próprios.
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 O passeio dos olhos do professor
Convidamos você a ser um leitor do documentário, antes do
planejamento de sua utilização. Nesse momento, é importante
registrar suas impressões, durante a exibição. Nossa sugestão
é que suas anotações iniciem um diário de bordo que será um
instrumento para o seu pensar pedagógico durante todo o pro-
cesso de trabalho junto aos alunos.

A seguir, uma pauta do olhar, tal qual uma planta de arquiteto,
que poderá ajudá-lo.

O que o documentário desperta em você?

O que o documentário mostra sobre o processo de criação
do artista?

Como a linguagem da arquitetura é abordada no documentário?

Há possibilidades de alunos e alunas traçarem paralelos com
a arquitetura de sua cidade?

Abordando a história da arquitetura brasileira e de Niemeyer, é
possível traçar um paralelo com a história do Brasil moderno?

Como você vê a influência das idéias socialistas de Niemeyer
em sua obra? O documentário deixa isso claro?

Sendo o documentário de longa duração, como você pode
separar em partes a sua exibição?

O que você imagina que os alunos gostariam de ver no
documentário? O que causaria atração ou estranhamento?

Para você, qual o foco de trabalho em sala de aula que pode
ser desencadeado pelo documentário?

Agora, reveja suas anotações. Elas revelam o modo singular de
sua percepção e análise. A partir delas e da escolha do foco de
trabalho, quais questões você formularia numa pauta do olhar
para o passeio dos olhos dos seus alunos?
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 Percursos com desafios estéticos
No mapa, você pode visualizar as diferentes trilhas para o foco
Linguagens Artísticas. Pelos caminhos possíveis do docu-
mentário, consideramos esse um enfoque de relevância. Levando
em conta a sensibilidade, o interesse e a motivação que ele pode
gerar, apresentamos modos de percursos potenciais de trabalho,
impulsionadores de projetos para o aprender-ensinar arte.

 O passeio dos olhos dos alunos

Algumas possibilidades:

O preparo de painéis com imagens de obras arquitetônicas
variadas (casas, parques, museus, bibliotecas, igrejas,
shoppings, favelas, bancos etc.), feitos a partir de recortes de
revistas e jornais, constitui-se como um ponto de partida para
análise de estilos arquitetônicos diversos. Elaborados em pe-
quenos grupos, os painéis podem ser afixados na classe. Logo
após, exiba o trecho do documentário em que aparece a sede
do Partido Comunista Francês e a Praça do Havre, com exem-
plos da arquitetura local da França: o monumental edifício do
partido, a praça, os prédios históricos. Compare as informa-
ções coletadas com aquelas vistas no documentário.

Trabalhando transversalmente com a área de história, pode-
se abordar o modernismo brasileiro sob o viés histórico e da
arte, traçando paralelos entre os dois. Disponibilize diver-
sas informações aos alunos para que só depois vejam o
documentário. A construção de Brasília pode ser o foco,
problematizando o que sabem sobre essa cidade, para de-
pois exibir o trecho do documentário que mostra reporta-
gens antigas sobre a sua construção.

Uma coleção de referências arquitetônicas das redondezas
da comunidade escolar, desenhadas em cadernos, compõe
uma tentativa de apurar o olhar para detalhes de constru-
ções que, muitas vezes, passam despercebidos como, por
exemplo: uma fonte antiga, um brasão, uma coluna ou piloti,



 qual FOCO?

 qual CONTEÚDO?

 o que PESQUISAR?

Zarpan
procedimentos

poética da materialidade

materiais arquitetônicos:
concreto, vidro, aço, cimento

procedimentos técnicos inventivos

Materialidade

bens simbólicos

obras patrimoniais, conjuntos arquitetônicos,
edifícios públicos, urbanismo, memoriais

Patrimônio
Cultural

Conexões
Transdisciplinares

arte e ciências
humanas

arte e ciências
da natureza

meio ambiente

história do brasil, política,
militância política 

ndo

Forma - Conteúdo

elementos da
visualidade espaço, linha curva, luz e sombra 

relações entre elementos
da visualidade

ritmo, proporção, interior/exterior,
relação figura humana/espaço arquitetônico,
figura/fundo, convexidade/concavidade 

Saberes
Estéticos e
Culturais

história da arte história da arquitetura e do urbanismo, arte pública

políticas culturais poder público, projetos de modernização

sistemas simbólicos signos

música, trilha musical,
interpretação sonora

música

Linguagens 
Artísticas

arquitetura, urbanismo

linguagens
convergentes

literatura

artes
visuais

meios
tradicionais

desenho

Processo de
Criação

ação criadora poética pessoal, pensamento visual, intenção criativa,
diálogo com a matéria, cálculos arquitetônicos

viagens de estudo, exílio, ateliê, organização, referências, amigosambiência do trabalho

planejamento urbano, planejamento arquitetônico,
invenção, observação sensível, repertório pessoal e cultural

potências criadoras
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um muro de azulejos, azuis ou não, o piso de um calçamen-
to, a grade de um portão, uma janela rebuscada ou simples,
uma porta antiga. Pequenos desenhos, elaborados ou sim-
ples, já sensibilizam o olhar e a atenção para o cotidiano e
para as proposições do documentário, focalizando, especi-
almente, os desenhos e as explicações do arquiteto.

Todas as sugestões aqui apresentadas podem gerar outras, com
a intenção de convocar os alunos para a exibição do
documentário, despertando novos fatos, idéias e sentidos para
a reflexão sobre as questões da linguagem artística arquite-
tônica. Pode-se, ainda, pedir aos alunos que lancem questões
prévias que gostariam de ver respondidas.

Tudo isso faz sentido sempre que, após a exibição, haja uma
conversa leve, a socialização da apreciação do documentário,
animada pelas ações expressivas anteriores e pelas problema-
tizações possíveis.

 Desvelando a poética pessoal
Como já sugere este percurso, o acompanhamento, orientação
e sugestões que você pode oferecer conduzirão o aluno para
uma atitude investigativa sobre a linguagem arquitetônica.
Outros caminhos são indicados e podem ser transformados para
que o aluno faça sua escolha e trilhe- o individualmente ou em
pequenos grupos, com o seu acompanhamento. Cada proposta
não se resume à realização de um único trabalho, mas pretende
a criação e o processo, para que possa, depois, ser apreciada e
discutida sob a perspectiva da pesquisa pessoal de linguagem.

O desafio de projetar uma casa, edifício, museu, escola,
shopping pode ser a proposição, envolvendo os conceitos aqui
apresentados: espaço interno/externo horizontal/vertical, côn-
cavo/convexo, dimensões entre o ser humano e o volume in-
terno e externo. Para isso, serão feitos desenhos e maquetes.

A ocupação urbana, os espaços públicos com áreas vazias,
destinados ao uso de grande número de pessoas, como uma
praça, um memorial ou um parque podem se tornar uma
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proposição também desafiadora, desenvolvida por meio de
desenhos e maquetes.

O piloti é uma coluna que sustenta amplos espaços livres.
Niemeyer cria soluções variadas para diferentes colunas,
como as do Palácio da Alvorada, em Brasília, sobre as quais
afirmou o escritor e crítico de arte André Malraux, ao visitar
o palácio: “São as colunas mais bonitas que vi depois das
colunas gregas”. Uma pesquisa sobre outros tipos de colu-
nas, como as gregas ou as romanas, pode alimentar a cria-
ção de colunas em desenhos e maquetes realizadas com
plastilina (massa de modelar), gesso, barro, papelagem,
papel machê ou mesmo sucata.

Ao término do projeto, uma mostra arquitetônica de sua turma,
com exposição das maquetes e desenhos, pode envolver toda
a comunidade escolar.

 Ampliando o olhar
O documentário mostra o Rio de Janeiro antigo, a velha Paris
e os edifícios modernistas nessas duas cidades. Rever tre-
chos selecionados do documentário pode aguçar o olhar para
notar as diferenças de concepção de urbanismo e de arqui-
tetura. Pode-se ampliar o olhar para o traçado urbanístico
da comunidade onde a escola está inserida.

O Museu de Arte Contemporânea de Niterói traz, entre
outras, duas provocações ao olhar: a rampa e o paralelismo
entre o edifício e a montanha do outro lado do mar. Para
que os alunos possam observá-lo melhor, exiba esta parte
do documentário e problematize esses dois aspectos.

Gilberto Gil, ao final do documentário, improvisa , musical-
mente, uma tradução das linhas arquitetônicas de Niemeyer.
Retire a imagem e deixe só o áudio. Que desenhos os alu-
nos fariam ouvindo essa interpretação? Depois, seria inte-
ressante compará-los com os gestos do músico.

Maquetes têm sido utilizadas na cultura visual, especialmente
para projetos imobiliários. Olhar para elas pode motivar os alu-
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nos a construírem maquetes com materiais variados: papelão,
retalhos de tecidos, folhas secas de árvores, palitos de sorvete,
caixas vazias de fósforos, miniaturas de brinquedos. Eles pode-
riam fazer a maquete da própria escola, por exemplo, como um
exercício de observar e pensar em prováveis transformações.

As singularidades dos projetos arquitetônicos, desde os
croquis iniciais até o desenho técnico com códigos especí-
ficos (planta baixa, cortes, elevações, perspectivas), e com
focos diferentes (estrutura, elétrica, hidráulica, etc), podem
encarregar-se de sondar os espaços internos e externos. Os
alunos poderiam trazer exemplos e discutir o que vêem do
espaço nessas representações bidimensionais?

Diz Niemeyer:

Sempre pensei em fazer escultura, mas sem nenhuma preferência ou

caminho a seguir. Para mim, em matéria de arte – e mesmo de arquite-

tura –, não importa haver estilos diferentes, nem obra antiga ou moder-

na. O que existe é apenas arte boa ou ruim. Gosto dos velhos mestres,

mas também dos trabalhos de Moore, da pureza de Brancusi, das be-

las mulheres de Despiau e Maillol, das esculturas gregas e egípcias, da

Vitória de Samotrácia, toda feita de beleza e movimento.10

A escultura, como linguagem tridimensional e que trabalha
com o espaço, pode gerar proposições a partir das obras
lembradas pelo arquiteto ou de outras expostas em sua ci-
dade. No documentário, Niemeyer lembra também que
“quando a gente olha uma paisagem, o importante não é
apenas as árvores, mas também o espaço entre elas”. Quais
relações as esculturas estabelecem com seu entorno? Como
se dá o uso do espaço, o volume, o ritmo, o convite ao olhar
(e muitas vezes ao toque) da obra? O urbanismo pode
ampliar o olhar para a criação de esculturas já pensadas para
um lugar específico. Sucata, papel machê ou papelagem,
barro, gesso ou massa de modelar são materiais plásticos
que podem ser manipulados para a proposição.

Há vários signos/símbolos que aparecem no documentário,
como a cruz, a foice, a mão. Rever esses trechos pode tra-
zer uma boa discussão sobre os símbolos presentes na
contemporaneidade.



material educativo para o professor-propositor

OSCAR NIEMEYER – O ARQUITETO DO SÉCULO

15

 Conhecendo pela pesquisa

As cidades e suas edificações contam histórias, desvelam
escolhas de estilo, apontam as diferenças entre seus habi-
tantes. Assim como Niemeyer contou sobre sua vida na
antiga casa de seus avós, é possível olhar e conhecer as
histórias da comunidade que cerca a escola. O que os alu-
nos podem descobrir? O que fazer com as descobertas? Isso
pode desencadear um longo projeto, ligado à preservação
e à educação patrimonial.

A visita ao site <http://bienalsaopaulo.globo.com/25/
capa.html> da 25a Bienal Internacional de São Paulo (2002)
com o tema Iconografias metropolitanas pode levar à pes-
quisa de diferentes edifícios e paisagens criadas por artistas
que projetaram a criação da 12a Cidade, a Cidade prometi-

da. Dentre as produções apresentadas, o casal de artistas
chineses Huang Yong Ping/Shen Yuan expôs a escultura mo-
numental Flying bowl que retoma a concha de concreto do
Congresso Nacional de Brasília, projetando-a de outro modo.
Qual a leitura que os alunos fazem dessa obra?

Com o professor de história, planeje uma pesquisa sobre a
construção de Brasília e sobre o período da ditadura, bus-
cando relações entre as produções artísticas no período e
os fatos históricos.

A Bienal de Arquitetura (BIA) é um evento importante em
São Paulo, e dialoga com a Exposição Internacional de Ar-
quitetura da Bienal de Veneza. Os dois eventos têm proje-
ção internacional, constituindo-se em referências na área.
Procure com os alunos na internet referências sobre cada
uma das exposições, principalmente das obras de brasilei-
ros apresentadas na exposição de Veneza.

Cidades é um tema caro à arte. A 25ª Bienal Internacional
de Arte de São Paulo, ocorrida em 2002, Iconografias me-

tropolitanas, teve como tema central as metrópoles, preci-
samente, onze e uma extra, utópica. Os arquitetos paulistas
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Isay Weinfeld e Márcio Kogan instigaram o público com sua
versão de uma São Paulo perfeita, denominada Happyland.
Convide os alunos a criarem maquetes de uma cidade cujos
problemas, como engarrafamentos de trânsito, falta de mo-
radia, transporte público ineficiente, sejam resolvidos de
forma inusitada, com soluções criativas para ocupação do
espaço urbanístico.

O sofrimento do exílio dá o tom da saudade de Chico
Buarque, com sua canção gravada em Portugal, sentimen-
to também de Niemeyer, confesso nesse trecho de um
poema de suas memórias.

Pequenos detalhes, perdidos na separação, como o cravo,
o cheirinho do alecrim, as brincadeiras com os amigos, o céu
estrelado, aparecem nos dois poemas. Chico Buarque, filho
do historiador e escritor Sérgio Buarque de Holanda, convi-
ve desde criança com Vinicius de Moraes, Manuel Bandei-
ra, Rubem Braga, Antonio Candido, Afonso Arinos, o pró-
prio Niemeyer, Antônio Houaiss e Antonio Callado, que dão
o tom intelectual de sua infância. A fascinação pelo mestre
Niemeyer prossegue ao longo da vida, tanto que Chico con-
vida o arquiteto para participar de seu disco Chico e as ci-

Tanto mar - Letra e música:

Chico Buarque (primeira versão -

letra original, vetada pela censu-

ra; gravação editada apenas em

Portugal, em 1975 - fragmento.)

Sei que há léguas a nos separar

Tanto mar, tanto mar

Sei também que é preciso, pá

Navegar, navegar

Lá faz primavera, pá

Cá estou doente

Manda urgentemente

Algum cheirinho de alecrim

As curvas do tempo - Niemeyer

(fragmento)

Estou longe de tudo

de tudo que gosto,

dessa terra tão linda

que me viu nascer.

Um dia eu me queimo,

meto o pé na estrada,

é aí, no Brasil,

que eu quero viver.

Cada um no seu canto,

cada um no seu teto,

a brincar com os amigos,

vendo o tempo correr.

Quero olhar as estrelas,

quero sentir a vida,

é aí, no Brasil,

que eu quero viver.
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evidenciar as aprendizagens, o que ficou de mais importante,
e revelar, também, as faltas e idéias para novos projetos.

É momento também de você refletir a partir do seu diário de bordo.
O que você percebe que aprendeu com esse projeto? Quais novos
achados para sua ação pedagógica foram descobertos nessa
experiência? O projeto germinou novas idéias em você? Que outro
documentário você poderia buscar na DVDteca?

 Glossário

Arquitetura – arte ou técnica de projetar e edificar ambientes habitados
pelo homem. Fonte: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitectura>.

Bauhaus – nome abreviado da Staatliches Bauhaus (no sentido literal,
casa estatal de construção ou arquitetura), uma escola de arte e arquite-
tura que existiu durante o período de 1919 a 1933, na Alemanha. A Bauhaus
é uma das principais e mais originais expressões do modernismo na arqui-
tetura, e também uma das primeiras escolas de design do mundo. Fonte:
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Bauhaus>.

Brise ou brise-soleil – “elementos vazados que propiciam sombra, priva-
cidade e ventilação.” Fonte: <http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/
arq000/esp276.asp>.

Desenho técnico de arquitetura – o desenho técnico pode ser compre-
endido como a representação gráfica de edifícios e cidades em diferentes
escalas e especificidades, com a devida adequação às normas técnicas.
Inclui as formas de representação dos componentes do projeto: croqui,
desenho técnico, computador e simulação do real (bidimensional e
tridimensional). Fonte: MONTENEGRO, Gildo A. Desenho arquitetônico.
São Paulo: Edgard Blücher, 1978.

Pilotis – conjunto de colunas de sustentação do prédio, que deixa o pavi-
mento térreo livre. Fonte: <http://www.ecivilnet.com/dicionario/
dicionario_engenharia_p.htm>.

Urbanismo – é uma disciplina nova que “tem um componente científico,
no sentido tradicional do termo porque efetua análises rigorosas sobre a
condição demográfica, econômica, produtiva, sanitária, tecnológica dos
agregados sociais; tem um componente sociológico, porque estuda as
estruturas sociais e seus desenvolvimentos previsíveis; tem um compo-
nente político porque influi sobre esses desenvolvimentos orientando-os
em certas direções; tem um componente histórico, porque considera as
situações sociais na dupla perspectiva do passado e do futuro; e tem, enfim,
dades (1998), relançado em DVD, em 2001. De que forma o dia-a-dia se impregna

em nós? Somos influenciados pelos outros? Como os repertórios pessoais se refle-

tem na vida? Essas questões podem gerar boas reflexões.
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um componente estético, porque termina sempre na determinação de
estruturas formais”. Fonte: ARGAN, Giulio Carlo. História da arte como

história da cidade. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 211.

Patrimônio cultural – é o conjunto de bens móveis e imóveis, materiais e
imateriais, envolvendo produtos artísticos, artesanais e técnicos, das ex-
pressões literárias lingüísticas e musicais, dos usos e costumes de todos
os povos e grupos étnicos, do passado e do presente, assim como espa-
ços naturais como bosques, matas, reservas de água, de fauna, etc. Fon-
te: COELHO, Teixeira: Dicionário crítico de política cultural. São Paulo:
FAPESP: Iluminuras, 1999.
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 Notas
1 Charles-Edouard Jeanneret (1887-1965), conhecido por Le Corbusier,
nasceu na Suíça, mas viveu a maior parte da sua vida na França. É um dos
principais nomes no desenvolvimento da arquitetura moderna.
2 FOCILLON, Henri. A vida das formas. Rio de Janeiro: Zahar, 1883, p. 47.
3 ARNHEIM, Rudolf. El quiebre y la estructura: veintiocho ensayos. Bar-
celona: Andrés Bello, s/d, p.71 (tradução livre).
4 Rudolf ARNHEIM, El espacio negativo em la arquitetura, p. 102-110.
5 Op. cit. Henri FOCILLON, p.48.
6 Na art noveau as possibilidades técnicas do uso do ferro combinam com
ornamentos baseados em padrões lineares de curvas sinuosas que influ-
íram no mobiliário, joalheria, cristal, tipografia e até na moda feminina.
7 Antonio Gaudí (1852-1926). Arquiteto formado em Barcelona que, ao rejei-
tar todas as superfícies planas e linhas retas, além da simetria, busca um estilo
contemporâneo para a época, totalmente desprendido do passado.
8 Frank Lloyd Wright (1867-1959). Arquiteto norte-americano, desenvol-
ve o conceito de arquitetura orgânica, no qual acredita que uma casa deva
nascer para atender às necessidades das pessoas e do caráter do país
como um organismo vivo. Sua convicção é de que os edifícios influenciam
profundamente as pessoas que neles residem, trabalham ou rezam, e por
esse motivo o arquiteto é um modelador de homens, mesmo que incons-
cientemente. Wright cria ambientes completos, que incluem detalhes do
interior, vitrais, tecidos e mobiliários.
9 Do funcionalismo surgem outras tendências, sendo a mais abrangente o
international style (estilo internacional), muito embora não seja incomum o
uso do termo para denominar-se todo o movimento moderno.

10 Veja citação disponível em:<http://www.sergiosakall.com.br/artistas/
personalidade_niemeyer.html>. Acesso em: 29 mar. 2005.






