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RESUMO

 A bibliografia acerca da obra e vida de Oscar Niemeyer é extensa. Contudo, 
seu processo projetual ainda é pouco estudado, permanecendo à sombra da 
superestimada genialidade do arquiteto. A historiografia tem descrito e relatado a 
maneira de projetar de Oscar Niemeyer como exclusivamente gráfica e sintética, 
quando muito, valendo-se apenas de croquis e curtos textos explicativos como 
ferramentas projetuais. O discurso simplificador, tanto do arquiteto quanto de outros 
autores, contribuiu para a mitificação do processo projetual de Niemeyer.

 Por esse motivo, pouco se sabe a respeito da existência e do papel dos 
modelos físicos neste processo. Não há estudos específicos a respeito do emprego 
de tal recurso pelo arquiteto, de que maneira o fazia, com que frequência e que 
experimentações efetuava tridimensionalmente.

 Esta pesquisa tem por fundamento material primário e inédito – 
especialmente dois filmes – de registro da interação entre Oscar Niemeyer e seu 
maquetista Gilberto Antunes, com quem teve parceria de mais de quatro décadas, 
trazendo à luz o processo projetual de Oscar Niemeyer e revelando aspectos até 
então desconhecidos do método de trabalho do arquiteto. 

 Os documentos de processo são o ponto de apoio de profunda revisão 
metodológica e historiográfica do papel dos modelos tridimensionais nesse 
processo de projeto. Tal revisão crítica pode conduzir a reconfigurações 
significativas nas posições vigentes quanto às distorções e mitificação do modo 
de projetar de Niemeyer

 Esse trabalho de compreensão e desmistificação do processo é fundamental 
e contribui para o ensino de arquitetura no Brasil e no mundo.

Palavras-chave: Processo projetual, Oscar Niemeyer, Gilberto Antunes, Maquetes, 
Representações.



ABSTRACT

 The specific literature about Oscar Niemeyer’s work and life is extensive. 
However, his design process is still not widely studied, remaining in the shadow of the 
architect’s overestimated genius. Historiography has described and reported Oscar 
Niemeyer‘s way of projecting as exclusively graphic and synthetic, using only sketches 
and short explanatory texts as design tools. The simplistic discourse, by the architect 
and other authors, contributed to the mythification of Niemeyer’s design process.

 For this reason, little is known about the existence and role of study models 
in this process. There are no specific studies regarding the use of such asset by the 
architect, how he did it, how often and what three-dimensional experiments he made.

 This research is based on primary and unpublished material – especially two 
films – documenting the interaction between Oscar Niemeyer and his model-maker 
Gilberto Antunes, with whom he had a partnership of more than four decades, bringing 
to light Oscar Niemeyer’s design process and revealing aspects, until then unknown, 
from the architect’s method of work.

 The documents of the process are the point of support for a deep 
methodological and historiographic revision of the role of three-dimensional models 
in this design process. Such critical review may lead to significant reconfigurations 
in the current positions regarding the falsification and mitigation of Niemeyer’s 
design process. 

 This work of comprehension and demystification of the process is fundamental 
and contributes to the education of architecture in Brazil and in the world.

Keywords: Design process, Oscar Niemeyer, Gilberto Antunes, Models, 
Representations.
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APRESENTAÇÃO

A Pesquisa

 Oscar Niemeyer é o arquiteto brasileiro que adquiriu maior renome mundial. 
Sua carreira, que teve início no escritório de Lucio Costa e Carlos Leão – onde 
começou a ganhar destaque participando de projetos como o do Ministério de 
Educação e Saúde (MES)1, no Rio de Janeiro (1936), e o do Pavilhão do Brasil na 
Feira Mundial de Nova York2 (1938) –, deu um grande salto quando foi convidado, 
em 1940, por Juscelino Kubitschek, para projetar o Conjunto da Pampulha e, 
no fim da década de 50, alavancou com a construção de Brasília, alcançando a 
repercussão internacional que abriu as portas para seus projetos no exterior.

 Sua identidade arquitetônica moderna, aliada à expressiva quantidade de 
obras incorporadas às memórias coletivas locais, aos seus característicos e tão 
divulgados croquis e à rapidez e espontaneidade com que elaborava e desenvolvia 
seus projetos – além de seu discurso em torno de sua própria produção e lida com 
a atividade arquitetônica, apoiado por inúmeros textos de autores respeitados –, 
fizeram de Niemeyer um mito, o verdadeiro arquiteto gênio.

 Sua figura iluminou, até deixar cega, mais de uma geração de arquitetos 
brasileiros, tornando-a invisível diante do resplendor de um êxito que nunca 
chegou a declinar, apesar de sua longevidade. Suas obras tornaram-se 
imunes à crítica; para além da razão dos argumentos, saíram do campo da 
arquitetura para passar ao terreno dos mitos, das imagens coletivas e do 
inconsciente social. (DIEZ, Fernando. In_ SEGRE, 2009. p.33)

 Mais que um mito, Niemeyer se tornou a imagem ideal do arquiteto no Brasil. 

1.  Projetado pela equipe formada pelos arquitetos 
Lucio Costa, Oscar Niemeyer, Affonso Eduardo Reidy, 
Carlos Leão, Jorge Moreira, Ernani Vasconcellos, além do 
consultor arquitetônico Le Corbusier

2.  Resultado de um concurso de projetos vencido por 
Lucio Costa, que considerou o projeto de Oscar Niemeyer 
mais adequado e convidou-o para participar do projeto.
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 Por esse motivo, exerceu – e ainda exerce – forte influência sobre os 
profissionais e estudantes de arquitetura em todo o país, que buscam se espelhar 
em tal imagem, de certa forma, idealizada.

 Diante das características de Niemeyer já citadas, talvez a que mais 
impressione – especialmente àqueles que atuam no campo arquitetônico – seja 
sua maneira de projetar. A suposta facilidade na elaboração de projetos complexos, 
relatada por autores consagrados que conviveram ou trabalharam com Niemeyer, 
torna a atividade de projetar um exercício trivial, que demanda pouco – ou nenhum – 
esforço mental. As soluções arquitetônicas pareciam simplesmente emergir em sua 
cabeça, em momentos de devaneio, que ele materializava em croquis esquemáticos, 
de poucas linhas, acompanhados por um texto explicativo. E, assim, seus croquis 
pareciam espontaneamente se transformar, em poucos meses, em obras construídas. 

 Daí a maneira de projetar de Oscar Niemeyer tornar-se conhecida por 
ser exclusivamente gráfica e sintética. Os desenhos, seus famosos croquis, 
acompanhados de curtos textos explicativos, seriam as únicas ferramentas 
utilizadas em seu processo de criação, de acordo com grande parte da literatura 
existente sobre o assunto (CORRÊA, 1996; CORONA, 2001; PENNA, 2009; DIEZ, 
2009; GLANCEY, 2007; ÁBALOS, 2007; MACEDO, 2008; OHTAKE, 2009; SEGRE, 
2007; entre outros, além de depoimentos do próprio arquiteto).

 Vale ressaltar que o discurso do processo projetual não se limita somente 
à literatura específica, mas compreende também os próprios croquis e textos, 
escritos à mão pelo arquiteto, publicados extensivamente em livros e revistas 
de arquitetura. Também fotografias das obras construídas e as inúmeras 
entrevistas concedidas pelo arquiteto, amplamente divulgadas, contribuíram 
significativamente para o fortalecimento do discurso de Niemeyer. 

 Perante tão vasta bibliografia sobre a vida e a obra do arquiteto – e, 
consequentemente, sobre o modo como ele elaborava seus projetos –, esse 
método   projetual eminentemente gráfico e textual se consolidou de forma não só 
irrefutável, mas, acima de tudo, inquestionável.

 Assim sendo, profissionais da área e estudantes, que convivem com 
a dificuldade intrínseca do processo de concepção projetual e da lida com as 
ferramentas projetuais3, sabendo que as representações4 (croquis, modelos, 
desenhos técnicos, colagens, ilustrações, fotomontagens, etc.), mesmo conjugadas, 
não dão conta de representar o espaço imaginado – ou, ao materializá-lo, o revelam 
deficiente ou insatisfatório –, ao se depararem com tal processo projetual, no qual 
somente alguns croquis e um texto são suficientes para se tornarem arquitetura 
construída, são levados a aceitar e crer na capacidade sobre-humana, na condição 
excepcional do arquiteto gênio.

 E ainda, por último, há a ‘facilidade’. Até então, o que não se 
havia ressaltado é que, na obra de Niemeyer, verdadeiramente 
irritante para outros arquitetos é a brutal ‘facilidade’ que se observa 
em todos os seus projetos. Especialmente agora, quando qualquer 
‘facilidade’ nos aparece como um sonho, afogados que estamos por 
códigos, normas, diretrizes – municipais, regionais, nacionais e pan-
européias –, competências ministeriais, project managers, empresas 
seguradoras, intromissões multidisciplinares, decoradores, registros 
corporativos e ainda a concorrência desleal de diversas profissões, 
todas famintas por uma mordida neste suposto ‘bolo’ projetual. Neste 
clima, qualquer ‘facilidade’ nos parece uma miragem. De tal forma 
que, a simples ideia de executarmos uns croquis e rabiscos num 
guardanapo qualquer – obviamente, uns rabiscos com curvas que nos 
remetem, sem mediação, ao mito da libertinagem sexual tropical –, 
e conseguir em poucos meses que esse guardanapo se transforme 
num Museu, numa Biblioteca, numa Praça ou num Palácio, e que de 
imediato tais obras sejam incorporadas à memória coletiva de um 
povo, e construam, além disso, sua identidade aos olhos de todos 
os forasteiros, é algo que faz ranger os dentes de qualquer arquiteto. 
(ÁBALOS, Iñaki. Os Rabiscos de Niemeyer. In_ SEGRE, 2009. p.60)5

3.  Que podem ser entendidas aqui como as 
representações arquitetônicas.

4.  Segundo ROZESTRATEN (2009:255),

No universo da arquitetura e do urbanismo 
convencionou-se designar como representações 
as imagens (desenhos e fotografias) e os 
modelos tridimensionais, que se colocariam 
como instâncias intermediárias – físicas (gráficas 
ou tridimensionais) – entre o mundo mental e a 
materialidade dos objetos construídos.

5.  Texto originalmente publicado no suplemento 
Babelia de El País, edição de 15 de desembro 
de 2007, intitulado “Los garabatos de Niemeyer”. 
Disponível em <https://elpais.com/diario/2007/12/15/
babelia/1197677174_850215.html>. Acesso em 24 de 
fevereiro de 2017.
 Nesta dissertação, optou-se por colocar as 
referências das citações nas notas de rodapé, sem 
prejuízo das referências bibliográficas ao final.
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 Autores como PEREIRA6(1993) e QUEIROZ7 (2003) se propuseram a 
desvelar o processo projetual de Oscar Niemeyer. O primeiro, por meio da análise 
sistemática dos textos produzidos pelo arquiteto, entendendo-o como ferramenta 
projetual de verificação da qualidade da explicação e, consequentemente, da 
própria proposta, além do texto propriamente como discurso do arquiteto. O 
segundo, analisa um estudo de caso, o projeto do Congresso Nacional, no qual 
investiga um conjunto de desenhos de Niemeyer, desmistificando a condição 
da concepção arquitetônica por poucos croquis, de linhas puras e contínuas, 
revelando intenso estudo através de esboços sobrepostos de formas e volumes 
que se alteram e transformam até chegar à solução final. Ambos, tecendo 
reflexões sobre o papel do texto e do desenho, desmistificam a certeza da obra 
que nasce pronta e se materializa através de tais representações, mas ainda 
assim, consolidam a ideia de que Niemeyer se vale única e exclusivamente de 
tais recursos para conceber suas obras.

 Entretanto, ao nos depararmos com alguns raros e reveladores indícios na 
bibliografia, fica evidente a existência de uma lacuna, uma ausência – ou omissão 
–, com relação a um elemento fundamental neste processo, que por algum 
motivo, tem sido desconsiderado ou negligenciado, pela historiografia: o modelo 
físico. Tal ocultamento, sem dúvida, foi, e ainda é, decisivo para a mitificação do 
processo projetual do arquiteto e, consequentemente, para a consolidação da 
figura do gênio criador.

 Nesse sentido, tornou-se evidente a necessidade de investigar o real papel 
da modelagem tridimensional, física, no processo projetual de Oscar Niemeyer, 
que, como se viu, se apresenta ao público com unicamente amparada por 
desenhos e textos. A hipótese do modelo físico como importante ferramenta no 
processo de projeto8 de Oscar Niemeyer, caso confirmada, alteraria profundamente 
o entendimento acerca da sua maneira de projetar e, consequentemente, levaria 
à revisão da imagem do arquiteto ideal, ou do arquiteto gênio, impactando 
diretamente nas práticas e no ensino de arquitetura influenciadas por tal imagem.

6.  PEREIRA, Miguel Alves. Architexture, Text and 
Context. The Discourse of Oscar Niemeyer. Sheffield: 
University of Sheffield, 1993.

7.  QUEIROZ, Rodrigo Cristiano. O Desenho de um 
Processo: Os estudos de Oscar Niemeyer para o projeto 
do edifício do Congresso Nacional de Brasília. Dissertação 
de Mestrado. São Paulo: ECAUSP, 2003.

8.  Cabe, neste momento, enfatizar a diferença entre 
modelos de estudo (de experimentação) e modelos de 
apresentação (ou exposição) enquanto conceito, como 
JANKE (1968) já havia explicitado:

Quando o modelo de experimentação pode 
ser desmontado e modificado, adicionando ou 
subtraindo componentes, o segundo grupo de 
modelos de construção – modelos de exposição 
– representam o definitivo produto final da análise 
estrutural  (JANKE, 1968 p. 55)

No caso, o tipo de modelo aqui em questão trata-se dos 
modelos de estudo, aqueles que, de fato, são utilizados 
na concepção projetual.

 A partir da hipótese que se pretende provar aqui, os objetivos do trabalho 
colocam-se da seguinte maneira:

1) O aprofundamento do estudo bibliográfico e da análise crítica das 
considerações sobre a natureza do processo projetual de Oscar Niemeyer, 
feitas pelo arquiteto e por estudiosos e críticos;

2) O registro e análise de evidências materiais e documentos que sugerem 
ou comprovem a utilização, por Oscar Niemeyer, de modelos físicos como 
ferramenta de projeto, especialmente dois filmes que apresentam a interação 
do arquiteto com modelos tridimensionais;

3) A construção de hipóteses interpretativas acerca da natureza e dinâmica 
do processo projetual, fundamentada pela análise crítica das evidências e 
registros mencionados no item 2.

 Tendo em vista os objetivos expostos, a estrutura desta dissertação será 
organizada em três capítulos:

 No Capítulo 01 do trabalho, apresenta-se a pesquisa, o Estado da Arte do 
assunto e os questionamentos que surgem a partir do entendimento do mesmo, 
investigando, assim, aspectos pertinentes ao objetivo 1. 

 No Capítulo 02, serão apresentados os principais registros e documentos 
desta pesquisa referentes ao processo projetual de Oscar Niemeyer, que desvelam 
o papel da modelagem tridimensional neste processo, conforme objetivo 2. 
Tais registros serão analisados levando-se em conta o contexto em que foram 
produzidos, o ano, os projetos a que se referem, o discurso do arquiteto e, por fim, 
comparados ao Estado da Arte.

 No Capítulo 03, serão elaboradas as reflexões críticas que se desenrolam 
a  partir da análise comparativa entre o estudo bibliográfico e tais documentos, 
considerando a influência do discurso do arquiteto sobre ambos e suas consequências, 
que pode, ou não, ter contribuído para a mitificação do próprio processo projetual e 
da figura do arquiteto gênio (objetivo 3). Por fim, as considerações finais.
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 Os procedimentos metodológicos adotados nesta pesquisa, por sua vez, 
apresentam, em um primeiro momento, caráter inventariante e descritivo quanto à 
Revisão Bibliográfica, para o levantamento do Estado da Arte. Como a bibliografia 
existente sobre a obra de Oscar Niemeyer é muito ampla e não se pretende, com 
esta dissertação de mestrado, esgotar o assunto, e nem é objetivo da mesma 
fazer um levantamento bibliográfico completo, foi feita uma seleção das obras a 
serem analisadas, considerando os critérios a seguir:

1) Livros da autoria do próprio arquiteto, por se tratarem de relatos próprios, 
haveria grandes chances de encontrar textos que tratassem sobre a maneira 
de projetar, ou que apresentassem indícios da mesma (NIEMEYER, 1968; 
1978; 1992; 1993; 1998; 2002; 2004);

2) Livros de autores que trabalharam ou conviveram de perto com o trabalho 
de Niemeyer, uma vez que também teria alta probabilidade de encontrar 
vestígios ou relatos da interação do arquiteto com a equipe, bem como 
testemunhos desses autores referentes a episódios de criação de Niemeyer 
(SUSSEKIND, 2002; CORONA, 2001; OHTAKE, 2007);

3) Livros, de outros autores, dedicados exclusivamente à obra de Oscar Niemeyer 
(PAPADAKI, 1950; CORRÊA, 1996; SEGRE et. at., 2009, etc.);

4) Dissertações e teses de pesquisadores que se propuseram à análise 
sistemática de obras do arquiteto, seja por meio de textos ou desenhos originais, 
com preferência aos trabalhos baseados em fontes primárias (PEREIRA, 1993; 
VALLE, 2000; QUEIROZ, 2003;2007; MACEDO, 2008; SILVA, 2012);

5) Textos presentes nas revistas Módulo, por apresentarem, muitas vezes, 
projetos recentes na época, ainda não construídos, e portanto, em fase de 
desenvolvimento ou recém-concluídos, podendo apresentar modelos de 
estudo e comentários sobre os mesmos.

6) Catálogos de exposições, artigos, depoimentos e entrevistas dadas pelo arquiteto, 
já que colaboram para a compreensão do discurso do arquiteto, da maneira como 
ele discorre sobre sua prática profissional e sua própria obra (NIEMEYER, 1998; 
QUEIROZ, 2008; 2015; SILVA, 2009; LEMOS, 2014, NUNES, 2014, etc.)

 Com exceção dos textos publicados na Revista Módulo, é importante 
deixar claro que não necessariamente todos os textos referentes à obra de 
Niemeyer, que se encaixam nesses critérios, foram analisados. As principais 
referências bibliográficas estudadas nessa dissertação, que se encontram 
devidamente apresentadas ao longo da mesma, foram selecionadas de acordo 
com a disponibilidade de acesso.

 Em um segundo momento, da coleta de registros que indicam ou revelam 
o emprego de maquetes nos processos projetuais de Niemeyer, os procedimentos 
metodológicos adotados foram:

 • Para registros encontrados na bibliografia: passagens de textos, 
imagens, fotografias, comentários, depoimentos, entre outros, foram devidamente 
inventariados de acordo com o ano, o autor, o meio de veiculação e o contexto em 
que aparecem. 

 • Para materiais primários: foram também devidamente inventariados, de 
acordo com a natureza, ano e contexto em que foram produzidos. Alguns materiais 
foram digitalizados ou fotografados pela autora. Parcela desse material será 
apresentada no Capítulo 02 dessa dissertação e complementada no Capítulo 03.

 • Para coleta de dados: foram realizadas entrevistas pela autora ao longo 
do trabalho, para coleta de depoimentos e informações. As entrevistas seguiram o 
formato semi estruturado, ou seja, apoiadas em algumas perguntas chave previamente 
elaboradas e estabelecidas em um roteiro, porém, abertas a especulações e 
divagações do entrevistado. 

 Foram feitos também registros fotográficos e videográficos dessas entrevistas 
e visitas técnicas, como serão detalhados no Capítulo 02 desse trabalho.

 Finalmente, em um terceiro momento, para as reflexões críticas, foram 
utilizadas referências bibliográficas de fundamentação teórica relacionados a 
questões discutidas no trabalho, como:
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 • a construção do discurso acerca dos processos de criação9; 

 • aspectos sociais da distinção arquitetônica10;

 • processos de projeto em arquitetura11;

 • o papel das representações e suas interações12; e

 • aspectos metodológicos13

 Tal bibliografia é indispensável para apoiar as reflexões derivadas das análises 
conjugada entre o levantamento do Estado da Arte e os registros coletados.

 Vale lembrar que este trabalho não pretende analisar a obra de Niemeyer 
enquanto objeto de arquitetura, mas sim, enquanto processo de criação e 
elaboração de projetos – práticas projetuais –, discutindo as ferramentas utilizadas 
e métodos empregados, comparativamente, ao discurso do arquiteto e das suas 
consequências diretas no campo arquitetônico.

 Esta discussão quanto aos processos de projeto se faz necessária e 
urgente, considerando o momento atual, da inserção de novas tecnologias 
– trazendo consigo novas ferramentas –, as quais têm incitado mudanças nas 
práticas projetuais. Tais mudanças, por sua vez, têm também apresentado alguns 
reflexos na produção arquitetônica das últimas décadas e, com isso, a necessidade 
de se retomar o papel e a importância das representações como ferramentas de 
concepção projetual. Nesse sentido, Oscar Niemeyer se apresenta como uma 
figura-chave para estudar tais ferramentas.

9.  Cf. SALLES, Cecília Almeida. Gesto Inacabado: 
Processo de Criação Artística. 2013.

10.  Cf. STEVENS, Garry. O círculo privilegiado. 
Fundamentos sociais da distinção arquitetônica, 2003;  
VASARI, Giogio. Vida dos Artistas, 2011.

11.  Cf. GREGOTTI, Vittorio. Território da 
Arquitetura,1975; ALBERTI, Leon Battista. On The Art of 
Building in Ten Books, 1999; MILLS, Criss B. Designing 
with models. A Studio Guide to Making and Using 
Architectural Design Models, 2000. ROCHA, Paulo Mendes 
da. Maquetes de Papel: Paulo Mendes da Rocha, 2007

12.  Cf. ROZESTRATEN, Artur Simões. Estudo sobre 
a História dos modelos arquitetônicos na Antiguidade: 
origens e características das primeiras maquetes de 
arquiteto. Tese de Mestrado, 2003; Id., A Iconografia do 
portador do modelo de arquitetura na arte medieval. Tese 
de Doutorado, 2007; Id., Considerações sobre o papel 
das representações no processo de projeto arquitetônico, 
2009; Id., Representação do projeto de arquitetura: 
uma breve revisão crítica, 2009; CHING, Francis D,K. 
Representação gráfica em arquitetura, 2011; CONSALEZ, 
Lorenzo. Maquetes. A representação do espaço no projeto 
arquitetônico, 1998; JANKE, Rolf. Architectural Models, 
1968; HARVEY, David. Condição Pós Moderna, 1989.

13.  Cf. DURKHEIM, Émile. As Regras do Método 
Sociológico, 2004; ROSSI, Paolo. Francis Bacon. Da magia 
à ciência, 2006; KATINSKY, Júlio. Pesquisa acadêmica na 
FAUUSP., 2011.



CAPÍTULO 01 

O ESTADO DA ARTE: O PROCESSO PROJETUAL DE OSCAR 
NIEMEYER NA LITERATURA
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1. O ESTADO DA ARTE

 A seguir serão expostos textos de diversos autores – incluindo do próprio 
arquiteto – que tratam sobre o modo de projetar (ou método de trabalho, como 
aparece denominado por parte dos autores) de Oscar Niemeyer. Os textos serão 
apresentados por proximidade e data de publicação, nesta ordem. 

 A fim de possibilitar uma visão geral em ordem cronológica, por autor e assunto 
– ou seja, autores que comentam única e exclusivamente o uso de desenhos e textos 
no processo projetual de Niemeyer; e autores que mencionam o uso de modelos 
físicos, além dos recursos já citados – será apresentada uma linha cronológica que 
ilustrará, ao longo do texto, o panorama  geral deste Estado da Arte. 
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1.1. O PROCESSO PROJETUAL DE OSCAR NIEMEYER NA LITERATURA

 Foram encontrados, ao longo da bibliografia estudada, diversos textos, de 
variados autores, além de entrevistas dadas pelo arquiteto e catálogos de exposições, 
que tratam sobre o assunto. Foi possível observar que grande maioria deles segue mesma 
estrutura, com pequenas variações, como será demonstrado ao longo do capítulo.

 O primeiro registro publicado sobre a maneira de projetar de Oscar Niemeyer 
foi encontrado na Revista L’Architecture d’Aujourd’Hui n°171. Nesta edição, dedicada 
à sua obra, Oscar Niemeyer, entrevistado por Marc Emery em Paris (em Janeiro de 
1974), quando perguntado sobre seu método de trabalho, explicou:

M.E.: Você poderia descrever seu método de trabalho?

O.N.: Primeiro, me familiarizo com o problema: o programa do edifício, 
condições do terreno, os recursos técnicos disponíveis, e o orçamento. E 
então vem um período de trabalho intelectual. Quando eu começo a desenhar, 
os elementos básicos do projeto já estão lá. Os primeiros desenhos são 
pequenos, na escala 1/500, e acompanhados por um texto explicativo. Se o 
texto não se provar convincente, então eu sei que algo está faltando no projeto. 
O projeto só é satisfatório quando tenho a certeza de que algo foi adicionado à 
soma total da arquitetura, mesmo quando essa adição é pequena. O projeto, 
então, é revisado por meio de um modelo, através do qual eu posso controlar 
seus volumes, formas e espaços livres. (p.LXXXIII. Tradução nossa.)14

NIEMEYER, DATA

OUTROS, DATA

OUTROS, DATA

NIEMEYER, DATA

Textos em que Niemeyer cita 
o uso de modelos físicos no 
processo

Textos em que outros autores 
citam o uso de modelos físicos 
no processo

Textos em que Niemeyer cita 
somente o uso de croquis ou 
textos no processo

Textos em que outros autores 
citam somente o uso de croquis 
ou textos no processo

Legenda da linha cronológica

14.  Revista L’Architecture d’Aujourd’Hui. Janvier-
Fevrier 1974. N°171. Oscar Niemeyer. Trecho de entrevista 
recente de Oscar Niemeyer por Marc Emery em Paris 
(Janeiro 1974)

NIEMEYER, 1974

1974

 Neste trecho, Oscar revela que utiliza, como ferramentas de projeto, 
os croquis, o texto explicativo e o modelo físico, por meio do qual ele confere 
volumes, formas e espaços. Fica claro, nessa passagem, o papel do modelo 
tridimensional no processo de projeto do arquiteto.

 No segundo registro identificado, um curto fragmento de texto publicado 
em seu livro A forma na arquitetura (1978)15, Niemeyer dá alguns indícios da 
maneira como projetava suas colunas: desenhando as formas, livres e variadas, 
e vendo-se a circular entre elas, imaginando suas perspectivas e formas:

 Até as colunas que afastávamos dos edifícios e desenhávamos com 
formas livres e variadas, eles [seus críticos] não conseguiam compreender. 
Um dia, contei como as projetava, como ao desenhá-las me via a circular 
entre elas e os edifícios, imaginando as formas que teriam, os pontos-de-
vistas possíveis de variar, etc. Meu intuito era mostrar como o problema 
plástico era laboriosamente pensado e como nele nos detínhamos com 
carinho. (NIEMEYER, 1978. p.32. Grifo nosso.)

 Neste trecho, o arquiteto nada comenta sobre o uso de modelos físicos.

 O terceiro texto que trata do assunto foi encontrado na Revista Módulo 
n°5816. O texto é de autoria do próprio arquiteto, intitulado Método de Trabalho:

15  NIEMEYER, Oscar. A Forma na arquitetura. 2a 
Edição. Rio de Janeiro: Avenir editora, 1978.

16  NIEMEYER, Oscar. Problemas da Arquitetura. 7 –
Método de Trabalho. In: Módulo 58, Abril/Maio 1980. p.86 
e 89.

NIEMEYER, 1980

1980

NIEMEYER, 1978

1978
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 Não vou apresentar o método ideal de elaborar um projeto, pois 
outros processos mais práticos e eficientes podem existir. Vou apenas 
contar como trabalho, como elaboro meus projetos de arquitetura.

 Meu método é simples: primeiro, tomo contato com o problema – o 
programa, o terreno, a orientação, os acessos, as ruas adjacentes, os 
prédios vizinhos, o sistema construtivo, os materiais, o custo provável 
da obra e o sentido arquitetônico que o projeto deve exprimir. Depois, 
deixo a cabeça trabalhar e durante alguns dias guardo comigo – no 
inconsciente – o problema em equação, nele me detendo nas horas 
de folga e até quando durmo ou me ocupo de outras coisas. Um dia, 
esse período de espera termina. Surge uma ideia de repente e começo 
a trabalhar. Analiso a ideia surgida e outras que me ocorram ao fazer 
meus desenhos. Às vezes é uma planta, um partido arquitetônico que 
prevalece, outras vezes, uma simples perspectiva que me agrada e 
procuro testar. Escolhida a solução, inicio meu projeto, na escala 1:500. 
É a escala que prefiro, que me prende melhor à solução de conjunto 
indispensável. E começo a desenhar o projeto, vendo-o como se a obra 
já estivesse construída e eu a percorrendo curioso. Com este processo, 
sinto detalhes que um desenho não permitia, detendo-me nos menores 
problemas, sentindo os espaços projetados, os materiais que suas 
formas sugerem, etc. Uma vez, elaborei um texto explicando as colunas 
do Palácio do Planalto, mostrando como as fixei, como, nesse passeio 
imaginário, entre elas circulei, apreciando suas formas, modificando-as, 
procurando criar novos pontos de vista, o espetáculo arquitetural.

NIEMEYER, 1980

1980

 Terminado os desenhos e cortes, começo a escrever o texto explicativo. 
É a minha prova dos nove, pois se não encontro argumentos para explicar o 
projeto, é natural que eu o reveja, pois lhe falta alguma coisa importante. E 
nessa explicação só me sinto satisfeito quando vejo que um elemento novo 
foi incorporado ao projeto, que ele não é vulgar nem repetitivo, que é fácil 
defendê-lo com o entusiasmo que um bom exemplo de arquitetura permite.

 Dou um exemplo recente: acabo de projetar a Assembleia Municipal de 
Vitória, Espírito Santo. Depois do projeto concluído e terminada a maquete, 
senti que faltava esse elemento indispensável. E aproveitei as vigas que 
cobriam o plenário, criando com elas uma série de gomos verticais e, para 
atender aos problemas de orientação, os fiz em alturas diferentes, mais altos 
para o lado não insolado. Tinha dado ao projeto a feição própria que faltava. 
A forma de gomos adotada não era uma invenção, mas da maneira que os 
desenhei, variando suas alturas, era sem dúvida o elemento inovador.

 Às vezes, o que não raro acontece, o programa proposto é desatualizado 
e nele tento intervir. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Centro Musical 
[do Rio de Janeiro], cujo programa elaborei com toda liberdade, criando uma 
grande praça coberta com três auditórios e o público entre eles a circular. Uma 
solução discutível, mas sem dúvida diferente e inovadora. Na Universidade 
de Constantine também me foi possível atuar nesse sentido, recusando a 
solução apresentada, cujo programa desatualizado previa um edifício para 
cada faculdade. E projetei dois grandes blocos de ensino: um, de classes, 
com salas de aulas e auditórios, e outro, de ciência, com todos os laboratórios 
e setores de pesquisa, obtendo assim uma solução mais flexível, mais 
econômica, capaz de explicar a universidade integrada dos tempos atuais.

NIEMEYER, 1980

1980
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 Terminada essa fase de composição técnica e arquitetural, convoco 
os técnicos especializados, com eles discutindo o sistema estrutural 
imaginado, o dimensionamento de apoios e vigas, os serviços técnicos de 
ar condicionado que complementam a arquitetura.

 E o projeto está pronto. Não é um simples estudo preliminar, como se 
diz, mas um anteprojeto bem pensado, bem explicado, pronto para qualquer 
análise criteriosa. A maquete está retificada, as proporções do projeto 
controladas, os volumes anexos revistos plasticamente e os jardins e espelhos 
d’água integrados no plano geral. O álbum que apresenta o projeto inicial 
inclui o texto explicativo, os croquis, as plantas em 1:500, as fotos da maquete.

 Para melhor compreensão do método, apresento fotos de um álbum 
organizado. (NIEMEYER, 1980. p.86 e 89)

 Nesse texto, Niemeyer descreve de modo mais detalhado a maneira como 
elabora seus projetos. O primeiro elemento que ele destaca é o fato de, após ter 
contato com o problema, se afastar do mesmo, guardando-o no inconsciente. O 
segundo elemento é que a ideia surge, de repente, em sua cabeça e, só então, ele 
começa a trabalhar, fazendo croquis. O terceiro elemento, novo, em comparação 
com o texto de 1974, mas previamente apresentado no de 1978, é o processo mental 
no qual Niemeyer imagina-se percorrendo o espaço projetado. Por meio desse, o 
arquiteto já seria capaz de imaginar detalhes e acabamentos, além de sentir se a 
forma está ou não, adequada. 

 Por fim, ele mantém o discurso sobre o texto como ferramenta de verificação 
da qualidade do projeto e de sua explicação. Sua “Prova dos Nove”, como define.

Figura 01a: Álbum apresentado por Oscar Niemeyer 
para ilustrar seu método. Fonte: Revista Módulo n°58, 
Abril/Maio 1980. p.86 a 88

NIEMEYER, 1980

1980

 Niemeyer interrompe o texto para dar um exemplo de seu método: o projeto da 
Assembléia Municipal de Vitória, no Espírito Santo. O exemplo é ambíguo: no parágrafo 
anterior, ele discorria a respeito de como a elaboração do texto é capaz de indicar a falta 
de um importante elemento. Porém, ao dar o exemplo, ele diz que “Depois do projeto 
concluído e terminada a maquete, senti que faltava esse elemento indispensável”. Por 
essa frase, entende-se que foi por meio do modelo que o arquiteto percebeu a falta do 
elemento indispensável, mas, pela estrutura do texto como um todo, pode-se também 
interpretar que foi o texto que indicou tal ausência. 

 Em seguida, Niemeyer retoma a explicação, dizendo que, não raro, 
intervém no programa quando este se mostra desatualizado. Terminada a 
fase de concepção técnica e arquitetural, discute a solução com os técnicos 
especializados e o projeto está pronto. 

 Cabe observar que, com exceção do parágrafo do exemplo, em nenhum 
momento Niemeyer fala sobre a maquete como ferramenta de concepção e análise, 
da maneira como havia mencionado no texto de 1974. Perde-se, neste texto, a clareza 
do papel do modelo no processo projetual,

 Finalmente, após afirmar que o projeto está pronto, ele diz que “a maquete 
está retificada, as proporções do projeto controladas, os volumes anexos revistos 
plasticamente e os jardins e espelhos d’água integrados no plano geral”. Como 
a única vez em que Niemeyer mencionou maquete foi no exemplo, é possível 
interpretar que o texto revelou a falta do elemento indispensável, levando-o à revisão 
do projeto e à incorporação do componente inovador e, após o projeto pronto, a 
maquete foi retificada, dando a esta um caráter de apresentação, quando o modelo 
não mais é utilizado para estudo do projeto.

NIEMEYER, 1980

1980
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 O álbum que Niemeyer apresenta para ilustrar o método (Figura 01a) 
mostra uma única foto da maquete final (Figura 01b), reforçando tal caráter. 
É fundamental a reprodução integral deste texto, pois a maneira como Oscar 
Niemeyer descreve seu processo projetual, e o modo como estruturou o texto, 
serão decisivos para a construção do entendimento sobre seu modo de projetar, 
uma vez que será citado por muitos autores, com algumas supressões.

 No ano seguinte, 1981, Ciro Pirondi publica um texto, intitulado Expressão 
Gráfica Arquitetônica17, na Revista Módulo n°68, sobre os croquis de Niemeyer:

 O objetivo desse texto é a análise da expressão gráfica arquitetônica, 
tentando compreender melhor o instrumento pelo qual nos manifestamos 
como arquitetos. O trabalho baseia-se nos desenhos chamados de 
expressão sensível, de algumas obras de Oscar Niemeyer. Não me atenho aos 
‘desenhos técnicos’ de seus projetos porque, sendo eles um nexo de união 
entre o pensamento e a realidade, tento estudar o momento primeiro deste 
processo, que é o desenho em sua expressão sensível. A análise da obra de 
um só arquiteto visa objetivar ao tema, ficando claro que a abrangência do 
assunto estende-se também à expressão gráfica arquitetônica em geral.

[...] A principal característica de sua expressão gráfica está na eleição do 
sistema de representação, para informar de maneira precisa e clara aquilo 
que deseja. Trabalhando em conexão exata com o tempo, capta, como 
uma máquina fotográfica, o momento imaginado e o transfere à realidade 
bidimensional (desenhos 1 e 2).

Figura 01b: Foto da maquete do projeto para a 
Assembleia Municipal de Vitória, Espírito Santo, que 
compõe álbum apresentado por Oscar Niemeyer para 
ilustrar seu método. Fonte: Revista Módulo n°58, Abril/
Maio 1980. p.89

17.  PIRONDI, Ciro. Expressão Gráfica Arquitetônica. 
In: Módulo n°68, 1981. p.66-70.

PIRONDI, 1981

1981

NIEMEYER, 1980

1980

Apesar da aparente singeleza destes desenhos, eles contêm uma alta 
carga informativa, estabelecendo a forma e proporcionando-nos uma 
fácil compreensão. Assim, o desenho 3 visto em planta (4) não nos 
proporciona o mesmo efeito. Isto porque, nesse caso, o que se deseja 
é a valorização da forma arquitetônica e o sistema de representação 
mais adequado é o utilizado no desenho 3.

A liberdade de expressão do desenho está também vinculada à maneira pela 
qual o arquiteto entende o espaço arquitetônico [...]. A Catedral de Brasília é 
característica deste pensamento. A forma desenhada compõe a arquitetura, 
seus arcos remontam à cúpula de arcos transversais de Guarino Guarini 
(1624/1683) que, neste caso, é transformada no próprio templo (desenho 5).

A questão está no desenho e toda história é representada nele, na expressão 
sensível, como se pode verificar nos desenhos de 6 a 9, onde as formas se 
aproximam da escultura, fundindo-se com ela, em alguns casos. (PIRONDI, 
Ciro. Expressão Gráfica Arquitetônica. In: Módulo n°68, 1981. p.66)

 Pirondi manifesta uma das primeiras investigações sobre o processo de criação 
de Niemeyer, como expressão sensível do pensamento arquitetônico. O autor considera 
os desenhos como meio pelo qual o arquiteto transfere “o momento imaginado” para a 
“realidade bidimensional”, ou seja, materializa sua concepção por meio dos croquis. 
 Apesar de identificar que os desenhos, aparentemente “singelos”, contém 
grande quantidade de informações e que o arquiteto cuidadosamente selecionava os 
pontos de vista dos desenhos de modo a valorizar sua arquitetura, o autor descreve tais 
desenhos como de projeto, não como desenhos feitos a posteriori, para ilustração. Tal 
fato é manifesto pelos desenhos expostos pelo autor (Figura 02a e 02b).

Figura 02a: Croquis de Niemeyer de 1 a 5 ilustrando o 
texto de PIRONDI (1981).
Fonte: PIRONDI, Ciro. Expressão Gráfica Arquitetônica. 
In: Módulo n°68, 1981. p.66

PIRONDI, 1981

1981
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 Ao fim do texto, o autor ressalta a importância da percepção do espaço 
tridimensional:

 A percepção das relações do espaço tridimensional talvez se 
constitua no maior desafio para o arquiteto. [...] A expressão sensível 
trabalha como um registro da mente, captando no momento preciso O 
QUE se quer informar e, de maneira seletiva, se escolhe COMO FAZER, 
qual o melhor sistema de representação. 

 [...] Haveria, entre outras coisas, a necessidade do estudo das maquetes 
utilizadas pelos arquitetos na composição de seus trabalhos. Para isto seria 
necessário um material de consulta mais amplo e um aprofundamento na 
parte teórica, para compreender como os modelos tridimensionais incluem-
se dentro da expressão gráfica arquitetônica. (PIRONDI, Ciro. Expressão 
Gráfica Arquitetônica. In: Módulo n°68, 1981. p.70)

 E, com isso, chama atenção para a necessidade de investigar as maquetes 
utilizadas pelos arquitetos em seus processos projetuais. Porém, não demonstra 
conhecer tal aspecto dos modelos como “expressão sensível” de Oscar Niemeyer.

 Outro texto de autoria de Niemeyer18 , datado de 1992, apesar de não tratar 
exatamente sobre a maneira de projetar do arquiteto, contribui para imaginário acerca 
da mesma na medida em que revela, em seu discurso, a importância dos croquis e 
do texto como ferramentas imprescindíveis à prática arquitetônica, sem, no entanto, 
fazer referência ao modelo físico como uma dessas ferramentas.

Figura 02b: Croquis de Niemeyer de 6 a 12 ilustrando 
o texto de PIRONDI (1981).
Fonte: PIRONDI, Ciro. Expressão Gráfica Arquitetônica. 
In: Módulo n°68, 1981. p.67

18.  NIEMEYER, Oscar. Meu sósia e eu. Rio de Janeiro: 
Revan, 1992.

NIEMEYER, 1992

1992

PIRONDI, 1981

1981

 Sempre defendi a importância que tem para qualquer arquiteto ou 
artista plástico uma boa experiência do desenho figurativo. Mesmo se na 
sua profissão não tiverem interesse ou necessidade de desenhar uma figura 
humana, aquela prática lhes dará a habilidade manual do desenho à mão livre. 
Quando redigi, em Alger, uma reforma do ensino da arquitetura, três coisas 
propunha. Uma, que o estudante aprendesse a escrever corretamente, de 
forma a defender com clareza seus projetos. Outra, que saísse da escola 
consciente deste mundo injusto que o espera, pronto a assumir uma posição 
solidária e coerente. E outra, principal, que soubesse desenhar. Não o desenho 
técnico feito com régua e esquadro, mas o desenho à mão livre que, como 
disse, vai lhe permitir com facilidade conceber os croquis e projetos que seu 
trabalho de arquiteto reclama, desde o traço inicial. (NIEMEYER, 1992. p.92)

 Miguel Alves Pereira (1993), em sua tese de doutorado19, ao defender a 
importância do texto no método de trabalho de Niemeyer, cita o texto de Niemeyer 
publicado na Revista Módulo n°58, destacando o seguinte fragmento:

 Terminado os desenhos e cortes, começo a escrever o texto 
explicativo. É a minha prova dos nove, pois se não encontro argumentos 
para explicar o projeto, é natural que eu o reveja, pois lhe falta alguma coisa 
importante. E nessa explicação só me sinto satisfeito quando vejo que 
um elemento novo foi incorporado ao projeto, que ele não é vulgar nem 
repetitivo, que é fácil defendê-lo com o entusiasmo que um bom exemplo 
de arquitetura permite. (NIEMEYER, 1980. apud. PEREIRA, 1993. p182)

19.  PEREIRA, Miguel Alves. Architecture, Text and 
Context. The discourse of Oscar Niemeyer. Tese de 
doutorado. Universidade de Sheffield, 1993.
A tese foi publicada, como livro, em 2007 no Brasil como:
PEREIRA, Miguel Alves. Arquitetura, texto e contexto: o 
discurso de Oscar Niemeyer. Brasília: Editora Universidade 
de Brasília, 1997.
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 Mais adiante, ao tratar sobre o método de trabalho de Niemeyer de maneira 
geral, o autor novamente cita o texto da Módulo n°58, destacando outras partes 
que considerou relevantes. Percebe-se que, em ambos os trechos, todas as 
referências ao uso da maquete no texto original são convenientemente suprimidas 
pelo pesquisador: 

 Meu método é simples: primeiro, tomo contato com o problema – o 
programa, o terreno, a orientação [solar], os acessos, as ruas adjacentes, 
os prédios vizinhos, o sistema construtivo, os materiais, o custo 
provável da obra e o sentido arquitetônico que o projeto deve exprimir.  
Depois, deixo a cabeça trabalhar e durante alguns dias guardo comigo – 
no inconsciente – o problema em equação, nele me detendo nas horas 
de folga e até quando durmo ou me ocupo de outras coisas. Um dia, 
esse período de espera termina. (...) E começo o projeto, vendo-o como 
se a obra já estivesse construída e eu a percorrendo curioso. Com este 
processo, sinto detalhes que um desenho não permitia, detendo-me nos 
menores problemas, sentindo os espaços projetados, os materiais que 
suas formas sugerem, etc. (Ibid. p183)

 Ainda em 1993, Oscar Niemeyer publica outro livro de sua autoria: Conversa 
de Arquiteto20.  Nele relata seu processo projetual de maneira distinta:

20.  NIEMEYER. Oscar. Conversa de Arquiteto. Rio de 
Janeiro, RJ : Editora Revan : UFRJ Editora, 1993.
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 De um traço nasce a arquitetura. E quando ele é bonito e cria surpresa, 
ela pode atingir, sendo bem conduzida, o nível superior de uma obra de arte. 

 Mas essa fase inicial exige por antecipação que o arquiteto se integre 
nos problemas tão variados do trabalho a executar. 

 A natureza do terreno, o ambiente em que será inserida a construção, 
o sentido econômico que ela representa, a orientação, etc. E somente 
depois de se inteirar de tudo isso é que ele começa a desenhar, fazendo 
croquis, na procura da ideia desejada. 

 É nesse momento de imaginação e fantasia que a solução aparece 
e nele o arquiteto se detém entusiasmado como alguém que encontrou 
um diamante e o examina com a esperança de ser verdadeiro e, lapidado, 
transformar-se numa bela pedra preciosa. 

 E os desenhos prosseguem. O arquiteto verifica então se a solução 
atende internamente ao programa fornecido, se os técnicos do concreto 
armado aceitam o sistema estrutural imaginado, se o dimensionamento 
corresponde às seções fixadas, se tudo pode funcionar bem.

 E se o meu método é adotado, ele começa então a redigir um texto 
explicativo, procurando sentir se lhe faltam argumentos, que alguma coisa 
deve no projeto ser acrescentada.

 Às vezes a ideia surge de repente. Foi o que me aconteceu com 
a Mesquita de Alger, que resolvi durante a noite, levantando-me de 
madrugada para desenhá-la.

 Outras vezes, uma simples perspectiva do conjunto é suficiente; 
como ocorreu no Memorial da América Latina, perspectiva que Ruy 
Ohtake guarda como lembrança.

NIEMEYER, 1993

1993
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 Certa ocasião, em Paris, comecei a estudar o projeto de um centro 
musical para o Rio. E, como experiência, em vez de desenhá-lo em folhas 
separadas, fui trabalhando num rolo de papel vegetal, que desenrolava 
pouco a pouco, à medida que o desenho prosseguia. E com surpresa, 
antes de terminá-lo a solução surgiu. (NIEMEYER, 1993. p.9)

 Percebe-se que o discurso do arquiteto sobre seu modo de projetar se alterou. 
Ao começar com a frase “De um traço nasce a arquitetura” – citada em diversas 
publicações e, principalmente, catálogos de exposições –, Niemeyer coloca o 
desenho como único recurso criador da arquitetura, o que se confirma nos parágrafos 
seguintes, retratando o desenho como a ferramenta lapidadora do diamante (a ideia, 
a solução que aparece, de repente, em um momento de imaginação).

 Nota-se também que ele altera a ordem do processo: a consulta aos técnicos 
especializados ocorre antes da redação do texto explicativo. Na sequência, o arquiteto 
dá três exemplos de criação de seus projetos: 

1) a Mesquita de Alger, cuja solução surgiu enquanto dormia – ou se preparava 
para dormir –, fazendo-o levantar-se de madrugada para desenhá-la; 

2) o Memorial da América Latina, que, aparentemente, Niemeyer resolveu 
com uma “simples perspectiva do conjunto”;

3) o Centro Musical para o Rio – o Palácio das Artes –, o qual resolveu 
desenhando em um rolo de papel vegetal, surgindo a solução antes mesmo 
deste terminar. Nos três exemplos, segundo Oscar Niemeyer, a única 
ferramenta utilizada na concepção foi, justamente, o croqui. 

NIEMEYER, 1993

1993

 No mesmo livro, mais adiante, Niemeyer apresenta novamente o texto Método 
de Trabalho publicado na Revista Módulo n°58, porém as seguintes adaptações: 

1) Ele elimina do texto o parágrafo com o exemplo da Assembleia Municipal 
de Vitória, Espírito Santo;

2) No parágrafo seguinte, onde comenta os casos nos quais é obrigado a 
intervir no programa – por julgá-lo desatualizado –, ele suprime o exemplo 
do Centro Musical do Rio de Janeiro, mantendo somente o da Universidade 
de Constantine, em que recusou a solução apresentada e projetou dois 
grandes blocos de ensino;

3) A última e mais significativa alteração no texto – após manter o parágrafo 
no qual relata a discussão com os técnicos especializados exatamente como 
no original –, acontece nos dois últimos parágrafos. Na Módulo n°58, foram 
publicados da seguinte maneira: 

 [...] E o projeto está pronto. Não é um simples estudo preliminar, 
como se diz, mas um anteprojeto bem pensado, bem explicado, 
pronto para qualquer análise criteriosa. A maquete está retificada, 
as proporções do projeto controladas, os volumes anexos revistos 
plasticamente e os jardins e espelhos d’água integrados no plano geral. 
O álbum que apresenta o projeto inicial inclui o texto explicativo, os 
croquis, as plantas em 1:500, as fotos da maquete.

 Para melhor compreensão do método, apresento fotos de um 
álbum organizado. (NIEMEYER, 1980. p.89)

NIEMEYER, 1993
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 E, neste livro, os parágrafos foram alterados para:

 [...] O projeto está pronto. Termino o texto explicativo que representa 
a prova dos nove dos meus projetos. 

 Se faltam argumentos, alguma coisa deve ser acrescentada. E faço a 
maquete que tudo confere. (NIEMEYER, 1993. p.43)

 O texto, originalmente publicado na Módulo n°58 – fato que Niemeyer não 
menciona –, foi reciclado e alterado em algumas passagens, de modo a eliminar 
todas aquelas nas quais era possível interpretar que os modelos eram utilizados 
como ferramenta de projeto. No lugar, foram colocados trechos que reafirmam o 
papel do texto como tal ferramenta. Mais importante, a única menção que Niemeyer 
faz à maquete, neste texto, é na última frase, como a última coisa a ser feita e com 
mera função de conferência do projeto, ou seja, sem função conceptiva.

 As duas passagens citadas desta publicação revelam claramente a 
mudança no discurso de Oscar Niemeyer, no sentido da construção da ideia, 
segundo a qual, seu método projetual se vale unicamente de croquis e textos para 
a concepção das suas obras. Concomitantemente, Niemeyer reforça, em vários 
momentos, a noção de que seus projetos nascem de um ou poucos traços e 
surgem, de repente, em momentos de devaneio (ou mesmo em sonhos). Também 
o papel do modelo nesse método, como ferramenta de criação e desenvolvimento 
projetual, é eliminado, sendo limitado apenas à conferência final da solução.

NIEMEYER, 1993

1993
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 Do mesmo modo, Corrêa21, em 1996, publica um livro sobre Oscar 
Niemeyer, no qual o seguinte trecho se destacou:

 Estudantes de arquitetura até hoje tomam ônibus em outros estados para 
ir ao Rio de Janeiro ouvir a aula invariável que o arquiteto [Oscar Niemeyer], 
como rapsodo cantando sua própria saga, recita para auditórios. Enquanto 
fala, ele vai ilustrando a narrativa com seus croquis fluentes e ligeiros. As 
formas parecem vir ao mundo ali na hora, diante da plateia. ‘Tudo começou 
quando iniciei os estudos da Pampulha, minha primeira fase, desprezando 
deliberadamente o ângulo reto tão louvado e a arquitetura racionalista feita 
de régua e esquadro, para penetrar corajosamente nesse mundo de curvas 
e retas que o concreto oferece’. Zip, zip, zap! Três rabiscos de tinta no papel 
em branco e São Francisco de Assis se reencarna. Vapt! Surge sob os arcos 
uma figura humana, escrita com um único traço. (CORRÊA, 1996. p. 9-10)

 Nesse caso fica evidente um fenômeno de mitificação do arquiteto e seu 
processo projetual. Primeiro, pela comparação do mesmo com um rapsodo22. 
Segundo, pela maneira como o autor retrata as aulas de Niemeyer, ilustradas por 
croquis fluentes e ligeiros: como se o arquiteto estive ali, de fato, projetando.

 Também o uso das onomatopeias no texto: “Zip, zip, zap! Três rabiscos de 
tinta no papel em branco e São Francisco de Assis se reencarna. Vapt! Surge sob os 
arcos uma figura humana, escrita com um único traço”, reforçam a ideia da criação a 
partir de um traço único e vigoroso, que constitui a marca do arquiteto.

21.  CORRÊA, Marcos Sá. Oscar Niemeyer: Ribeiro 
de Almeida Soares. Rio de Janeiro: Relume-Dumará: 
Prefeitura, 1996.

22.  [Antiguidade] gr. Poeta popular, ou cantor, que ia 
de cidade em cidade recitando poemas épicos: Homero 
era um rapsodo. Fonte: <https://www.dicio.com.br/
rapsodo/> Acesso em 18 jan. 2018
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 Esse aspecto é enfatizado novamente em outra passagem, na qual o autor 
se refere ao momento de criação da Mesquita de Argel (que havia sido relatado pelo 
próprio arquiteto em 1993):

 Pulou da cama para lançar no papel de um risco só, como se a 
tivesse guardada na ponta do lápis, a mesquita pedida pelo Centro Cívico 
de Argel. Uma imensa ânfora branca com uma lua em quarto crescente 
nascendo na ponta do minarete. O templo sai da água e é seguro pelas 
bordas, como se as colunas fizessem ciranda. ‘Às vezes, quando não 
durmo preocupado com um problema que não consegui resolver durante 
o dia, sonho com a solução’, diz ele. (Ibid. p. 78)

 Verifica-se que o autor narra o episódio de maneira muito mais alegórica, 
agregando termos e expressões que recriam a ocasião descrita pelo arquiteto – 
como, por exemplo, o que Niemeyer relatou como “levantando-me de madrugada 
para desenhá-la” (1993), Corrêa relata como “pulou da cama para lançar no papel de 
um risco só, como se estivesse guardada na ponta do lápis” –, além de, mais uma 
vez, retomar a questão da criação por um único risco e do fato de Niemeyer resolver 
seus projetos enquanto dorme, usando palavras do próprio arquiteto. 

 Tais maneiras de descrever o processo projetual de Niemeyer contribuem, 
definitivamente, para a mitificação do entendimento deste processo e, 
consequentemente, para a ideia do arquiteto gênio que cria, com somente uma linha 
no papel, obras icônicas “enquanto dorme”.

 Dois anos depois, em 1998, Niemeyer lança outro livro, Diálogo Pré-
socrático, com Claudio M. Valentinetti23, no qual Valentinetti conduz a discussão  
por meio de perguntas direcionadas a Niemeyer e, a partir das respostas, 
elabora outras perguntas. 

 Logo no início do livro, antes de começar o diálogo, Valentinetti relata a 
recepção de Niemeyer em seu estúdio da seguinte maneira: 

 Acolhe-me em seu estúdio, onde estão uma escrivaninha, uma 
grande estante e duas grandes fotografias: uma de Carlos Marighella e 
uma outra de três magníficas jovens nuas, cada uma delas, por assim 
dizer, oferece a quem olha inspiração e a sua melhor parte. Niemeyer 
usa suspensórios largos e coloridos de amarelo, verde, azul e vermelho. 
Senta-se naquela cadeira, onde, ao brotar a ideia de um projeto, põe-se a 
desenhar à mão livre: sua paixão. (VALENTINETTI, In. NIEMEYER, 1998. 
p.10. Grifo nosso)

 Já neste relato pode-se perceber:

1) A ideia de que os projetos simplesmente “brotam” na cabeça de Niemeyer, 
como se surgissem espontaneamente, sem que houvesse a necessidade 
de empreender esforço mental para tal.

2) Outra vez, o destaque para o desenho à mão livre, ou os croquis, como o 
meio pelo qual o arquiteto externaliza – ou concebe – os projetos.

23.  NIEMEYER, Oscar, 1907. Diálogo Pré-socrático, 
com Claudio M. Valentinetti / Oscar Niemeyer. São Paulo: 
Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1998
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 Em seguida, já durante o diálogo, Valentinetti questiona sobre o método de 
trabalho do arquiteto:

— Qual é o método de trabalho do senhor?

— Eu entro aqui às nove e saio às nove. Quando tenho uma ideia, na forma 
que me agrada, sempre pensando no programa, eu desenho e escrevo. Se 
me faltam argumentos, devo voltar para a prancheta. A maioria dos meus 
projetos foram aprovados pelo texto, ninguém entende de arquitetura. 
(NIEMEYER, 1998. p.19)

 Niemeyer, ao responder essa pergunta – que, aparentemente, se tornou 
quase obrigatória, aparecendo, consistentemente, em grande parte das entrevistas 
concedidas por ele24 –, mais uma vez, menciona o desenho como principal ferramenta 
de criação e o texto, de verificação e argumentação, que pode levar à revisão do 
projeto. Importante ressaltar que ele já não faz qualquer menção ao uso de maquetes, 
seja como ferramenta de projeto, seja de averiguação ou mesmo apresentação.

 No mesmo ano em que foi publicado esse livro, aconteceu também a 
exposição Uma homenagem a Oscar Niemeyer, realizada no Centro de Arquitetura 
e Urbanismo do Rio de Janeiro, em novembro de 1998. O catálogo da exposição25, 
publicado no mesmo ano pela prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, contém uma 
série de textos de Niemeyer que foram expostos na ocasião, e que faziam parte do 
acervo do Espaço Oscar Niemeyer da Funarte. 

24.  Cabe uma observação: Oscar Niemeyer 
foi, provavelmente, o arquiteto mais entrevistado 
na história. Entretanto, as perguntas quase sempre 
seguiam a mesma linha, e, aparentemente, nunca lhe 
foi perguntado a respeito do uso de modelos físicos 
como ferramenta projetual

25.  NIEMEYER, Oscar. Oscar Niemeyer. Catálogo. Rio 
de Janeiro: Prefeitura do Rio de Janeiro, 1998. Catálogo da 
exposição Uma Homenagem a Oscar Niemeyer, realizada 
no Centro de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, 
em novembro de 1998. 
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 Dentre esses textos, o Como nasce a Arquitetura, originalmente publicado 
por Niemeyer em 1993 em seu livro Conversa de Arquiteto, novamente ganha 
destaque, sendo reproduzido integralmente na exposição. Vale lembrar, tal texto – 
que começa com a frase “De um traço nasce a arquitetura...” –, valoriza o desenho 
e o texto e, ao mesmo tempo, não faz menção alguma ao uso de modelos, em 
nenhuma etapa do processo projetual nele relatado. 

 Da mesma maneira, em 2001, Eduardo Corona – importante arquiteto brasileiro 
que trabalhou com Oscar Niemeyer na década de 40 e foi professor na Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP) de 1949 até 
seu falecimento, ainda em 2001 – publicou seu livro26 sobre Niemeyer, no qual ele 
também reproduz o texto Como nasce a rquitetura, porém, interrompendo-o pouco 
antes, logo após o exemplo da elaboração do conjunto do Memorial da América 
Latina por uma simples perspectiva.

 Em seguida, Corona faz a seguinte observação:

 Daí surge um processo de trabalho que o arquiteto adota. Cada um acaba 
descobrindo o seu método de ação. Sua maneira de projetar, de desenhar, de 
esboçar, de pensar com determinada escala, elaborando seu estudo preliminar, 
seu anteprojeto, sua ideia concretizada no papel. Daí por diante vários serão 
os processos técnicos de representação gráfica que definirão os aspectos 
finais desse trabalho. Escalas maiores, detalhes mais precisos e assim por 
diante. Muitos usaram escalas preestabelecidas para os seus croquis, outros 
sem escala nenhuma, sempre porém com proporções e medidas adequadas. 

26  CORONA, Eduardo. Oscar Niemeyer: uma lição de 
arquitetura (apontamentos de uma aula que perdura há 60 
anos). São Paulo: FUPAM, 2001.
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Dessa forma, cada arquiteto terá seu modo de representar suas ideias, sendo 
que alguns poderão até inspirar-se nas indicações oferecidas por mestres 
como Oscar que um dia explicou. (CORONA, 2001. p26)

 Na sequência, ele cita o texto Método de Trabalho de Niemeyer, publicado na 
Módulo n°58, porém, somente o trecho inicial, interrompendo a referência logo após 
o parágrafo em que o arquiteto fala sobre o texto:

[...] Terminado os desenhos e cortes, começo a escrever o texto explicativo. 
É a minha prova dos nove, pois se não encontro argumentos para explicar o 
projeto, é natural que eu o reveja, pois lhe falta alguma coisa importante. E 
nessa explicação só me sinto satisfeito quando vejo que um elemento novo 
foi incorporado ao projeto, que ele não é vulgar nem repetitivo, que é fácil 
defendê-lo com o entusiasmo que um bom exemplo de arquitetura permite. 
(NIEMEYER, 1980. citado por CORONA, 2001. p27)27

 Interrompendo o texto estrategicamente neste parágrafo, Corona, autor 
consagrado, professor da FAUUSP, e que trabalhou com Niemeyer, colabora 
decisivamente para a crença de que a maneira de projetar do arquiteto envolvia 
somente croquis e texto explicativo. Mais do que isso, ele incentiva arquitetos a 
se inspirarem nas indicações do mestre Niemeyer e seguirem o mesmo método 
projetual, que o próprio autor distorce, omitindo parte importante do processo.

27  Supõe-se que tal citação tenha sido retirada do 
texto publicado por Niemeyer na Revista Módulo n°58 
“Método de Trabalho”, uma vez que Corona não coloca a 
fonte de onde retirou os trechos de Niemeyer:

Todos os trechos de Oscar Niemeyer transcritos 
nesse trabalho não têm a mesma sequência 
existente nas fontes. São assim, de minha inteira 
responsabilidade.
Como fontes, utilizamos: Todas as revistas 
existentes, algumas já extintas, sobre arquitetura. 
Artigos e entrevistas de Oscar Niemeyer em jornais 
do país. Entrevistas e artigos em revistas e jornais 
estrangeiros. Todos os livros publicados e escritos 
por Oscar Niemeyer. Recortes de publicações, 
colecionados durante muitos anos, cujas fontes 
já não são localizáveis” (CORONA, 2001. p.130)

CORONA, 2001

2001

NIEMEYER, 1980

 Mais adiante, Corona comenta ainda outra situação:

 Um simples diálogo pode acontecer no meio de uma concepção, entre 
os desenhos que vão surgindo sobre o papel em branco e que denotam 
esse comportamento. ‘O que você acha?, pergunta a qualquer um que se 
aproxima. Está bom? Você gosta? Acho que estou resolvendo o problema’. E, 
em seguida, numa rápida explicação, consegue convencer qualquer um da 
justeza de sua proposta. É assim que ele trabalha. Por isso, quando explica 
um projeto pronto, todo concebido, já não surgem dúvidas, tudo está nos seus 
lugares. E os croquis que foram feitos vão demonstrar essa condição. Como ele 
costuma dizer ‘uma concepção arquitetônica, se não conseguir ser esclarecida 
por escrito, na concisão que lhe é característica, é porque não está boa, algo 
está faltando, um novo enfoque deverá ser dado ao problema. E às vezes, a 
explicação escrita sugere imediatamente um novo caminho e novos desenhos 
são feitos para uma nova solução ser apresentada e esta, de imediato, será 
profundamente superior à anterior, mais justa, mais arquitetônica, mais obra de 
arte. Às vezes, um primeiro croqui já dá a ideia final daquilo que ele pretende 
e a solução torna-se clara, explícita e quase pronta para ser desenvolvida. E a 
obra de arte estará criada’. (CORONA, 2001. p116- 118)

 Este trecho chama a atenção pelo fato do autor comentar a possibilidade de 
um simples diálogo durante uma concepção, com qualquer um que se aproxime do 
arquiteto, como se este estivesse buscando uma opinião externa em sua concepção. 
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 Entretanto, pela estrutura apresentada do diálogo, a impressão que se tem é 
que o mesmo se aproxima mais de um monólogo, um pretexto, para que o arquiteto 
possa verificar se consegue convencer a pessoa da adequação de sua proposta. Talvez 
Niemeyer estivesse, na verdade, aferindo o poder de convencimento do próprio texto. 

 Corona novamente enfatiza a complementariedade dos croquis e do texto 
escrito. Em primeiro lugar – ele deixa claro –, os croquis, principal recurso empregado 
na criação. Em seguida, o texto, por meio do qual o arquiteto verifica a qualidade da 
argumentação e do projeto e, caso necessário, o processo se repete  (Figura 03), até 
que o texto esteja totalmente capaz de persuadir qualquer um da clareza e perfeição 
da solução encontrada pelo arquiteto.

 No ano seguinte, Underwood28 comenta sobre a maneira de projetar de Niemeyer:

 Tão importante, talvez, quanto o carnaval e a criação de uma nova arquitetura, 
o futebol é um evento ritualístico no qual o homem comum encontra algum escape 
da realidade, ou a possibilidade de tornar-se um herói e assim expressar uma 
ampla aspiração nacional. Tais devaneios faziam parte do universo dos primeiros 
desenhos de Niemeyer, espontâneos a tal ponto que pareciam prescindir de 
papel e lápis. No seu ritual pessoal de desenho, o ar é seu suporte, e seu dedo, a 
caneta. As recordações de suas primeiras obras de arte recaem sobre desenhos 
feitos no ar com o dedo: leves, aéreos, etéreos, flutuantes – formas nascidas de 
voos de uma imaginação juvenil. Como ele relembra, ‘eu desenhava formas que 
guardava em minha memória, que eu corrigia e desenvolvia como se as tivesse 
realmente esboçado’. Setenta anos mais tarde, ele ainda fantasia (e faz projetos) 
desta maneira. (UNDERWOOD, 2002. p.22-23)

Figura 03: Diagrama para ilustrar a maneira de elaborar 
projetos de Oscar Niemeyer, segundo CORONA 
(2001). Fonte: Autora.

CRIAÇÃO CROQUIS TEXTO

verificação

nova solução

28.  UNDERWOOD, David Kendrick. Oscar Niemeyer 
e o modernismo de formas livres no Brasil. São Paulo: 
Cosac & Naify, 2002.
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 O autor comenta sobre a questão do devaneio e da fantasia, momentos 
nos quais o arquiteto projeta. Além disso, destaca os desenhos de Niemeyer, tão 
espontâneos que dispensam papel e lápis. Porém, o que mais chama atenção, neste 
texto, é o autor atribuir aos desenhos da infância de Niemeyer, “suas primeiras obras  
de arte”, caráter projetual, citando fala do arquiteto segundo a qual ele as desenhava, 
corrigia e desenvolvia, tudo mentalmente, como se as tivesse, de fato, materializado. 

 Tal afirmação contribui para a ideia de que o arquiteto resolvia os projetos em 
sua mente, não dispensando, necessariamente, o desenho como ferramenta projetual. 
Segundo essa passagem, Niemeyer projetava, desenhando, em sua mente. Ainda, ao 
afirmar que “setenta anos mais tarde, ele ainda fantasia (e faz projetos) desta maneira”, 
o autor confirma tal maneira de projetar, que até a época (2002), se mantinha.

 No mesmo ano, Niemeyer publica, juntamente com José Carlos Sussekind 
(importante engenheiro calculista de Oscar Niemeyer, com quem trabalhou desde a 
década de 70), coletânea de cartas trocadas entre eles em Conversa de Amigos: 
Correspondência entre Oscar Niemeyer e José Carlos Sussekind29. É possível, em 
algumas das cartas, encontrar alguns comentários que contribuem para a ideia 
acerca da maneira de projetar do arquiteto, como por exemplo:

 Acho fundamental para um arquiteto saber desenhar, o figurativo 
inclusive. É ao desenhar, ao fazer seus croquis, que ele geralmente chega 
à solução procurada. De um simples croqui, Sussekind, surge uma 
casa, um palácio, uma figura de mulher. (NIEMEYER 2001. In: NIEMEYER; 
SUSSEKIND, 2002. p.69)30

29.  NIEMEYER, Oscar; SUSSEKIND, José Carlos. 
Conversa de Amigos: Correspondência entre Oscar 
Niemeyer e José Carlos Sussekind, Rio de Janeiro: Editora 
Revan, 2002.

30.  Carta de Niemeyer para Sussekind, de 13 de abril 
de 2001

NIEMEYER; SUSSEKIND, 2002

2002
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 Neste trecho, Niemeyer enfatiza que as soluções projetuais surgem ao 
desenhar croquis, ou seja, este é o único recurso necessário para resolver os projetos.

 No entanto, em carta de Sussekind a Niemeyer, na qual ele comenta sobre o 
projeto do Museu de Brasília, para o qual Niemeyer elaborou um segundo31 projeto, 
uma cúpula de 40 metros de diâmetro, o engenheiro calculista comenta:

 Na sua sequência usual de trabalho, você me contou haver preparado 
uma maquete quase completa da Esplanada dos Ministérios, constatando aí 
– creio eu – que o Museu ficara pequeno demais diante do conjunto, tornando-
se mandatório crescer seu volume. Com isso, além de espaços indispensáveis 
que acoplou ao programa, a cúpula teve seu diâmetro dobrado para 80 metros 
na base e eu passei a achar o balanço da rampa uma brincadeira de criança 
diante das lajes agora vencendo até 80 metros de vão. (SUSSEKIND, 2001. In: 
NIEMEYER; SUSSEKIND, 2002. p.73)32

 Tal passagem indica que, “na sequência usual de trabalho” de Niemeyer, 
eram preparadas maquetes. No entanto, o mais revelador é a suposição, por parte 
de Sussekind, segundo a qual Niemeyer constatou que o museu ficara pequeno 
demais em relação aos outros edifícios por meio da maquete do conjunto, levando-o 
a dobrar o diâmetro do mesmo. Ou seja, o modelo foi fundamental para a alteração 
expressiva do projeto. Apesar disso, em toda a coletânea de cartas, essa foi a única 
passagem que indicou alteração projetual a partir de um modelo, porém, trata-se de 
uma suposição de Sussekind.

31.  O primeiro, originalmente, era retangular e 
apresentava balanço de 70 metros para cada lado mas, 
diante do custo da obra, foi inviabilizado

32.  Carta de Sussekind a Niemeyer, de 15 de abril de 
2001

NIEMEYER; SUSSEKIND, 2002
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 Outra carta que vale mencionar, é aquela em que Niemeyer conta a Sussekind 
como resolveu um projeto para São Paulo:

 É difícil levar em conta, Sussekind (mas isso existe), as 
possibilidades que cada um tem diante da arquitetura. Um problema 
muito pessoal, que a eles cabe considerar e resolver. Um projeto de 
arquitetura é não raro resolvido fora da prancheta. 

Há pouco, tive um caso desses. De São Paulo me pediram para estudar 
um novo edifício a ser construído no lugar do antigo DOI-CODI daquela 
cidade. O objetivo seria uma obra de protesto, denunciando tudo que 
ocorreu de violência, crime e tortura naquele local.

Fiquei pensando e tive uma ideia. No térreo, em cima de uma grande 
praça, eu projetaria o auditório, a cinemateca etc. No centro dessa praça, 
um grande buraco negro, circular – o inferno. Por ele o público desceria 
ao subsolo, o lugar onde seriam expostos, com detalhes, fotografias 
etc, os crimes violências e torturas que a ditadura seminou. O projeto 
estava pronto. Só faltava desenhá-lo. (NIEMEYER, 2001. In: NIEMEYER; 
SUSSEKIND, 2002. p.195)33

 O arquiteto diz que, não raro, um projeto é resolvido fora da prancheta e, 
em seguida, descreve como resolveu tal projeto completamente em sua cabeça e 
que, após isso, “só faltava desenhá-lo”. Niemeyer, além de atribuir ao desenho papel 
exclusivamente comunicativo, neste caso, contribui para a ideia de que o projeto 
nasce pronto na cabeça e o arquiteto a materializa por meio dos croquis.

33.  Carta de Niemeyer a Sussekind, de 22 de agosto 
de 2001.

NIEMEYER; SUSSEKIND, 2002

2002
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 Apesar da coletânea de cartas trocadas entre Niemeyer e um de seus 
principais colaboradores indicar a existência de maquetes, aparentemente essas são 
retratadas como modelos elaborados após a solução final, com exceção daquele 
do Museu de Brasília, que supostamente levou à alteração do projeto. A coletânea, 
portanto, consolida a noção corrente sobre o processo projetual de Niemeyer

 No ano seguinte, 2003, em livro sobre Oscar Niemeyer publicado em 
Frankfurt34, Alemanha, é divulgada uma entrevista do arquiteto a Niklas Maak35, 
na qual, após Niemeyer se queixar, tanto do problema social ser questão de 
política, quanto da impotência da arquitetura perante tal problema, o entrevistador 
questiona o motivo, então, dele ter se tornado arquiteto. A resposta de Niemeyer 
revela aspectos importantes do modo como cria sua arquitetura:

— Se é tudo uma questão de política, por que você se tornou um arquiteto?

— As pessoas me fizeram a mesma pergunta nos últimos 60 anos. 
Eu sempre dou a mesma resposta: Quando eu era um garotinho, eu 
costumava fazer desenhos no ar. Sempre me perguntavam: O que, em 
nome de Deus, você está fazendo com o dedo – e eu respondia: desenhos. 
Foi assim que eu me tornei arquiteto. Você deve entender como nasce 
minha arquitetura.(Niemeyer começa a desenhar círculos na mesa)  
Eu não gosto de trabalhar em equipe. Por 60 anos eu sentei na minha 
mesa, por 60 anos eu conversei comigo mesmo na prancheta. Arquitetura 
é algo espontâneo. Eu dou meus desenhos para minha equipe, mas o 
que acontece daí pra frente não me interessa mais. Eu só vejo o edifício 
finalizado. (NIEMEYER, 2000. In: ANDREAS 2003. p.23. Tradução nossa)

34.  MAAK, Niklas. The Curves of life - an interview with 
Oscar Niemeyer. In: ANDREAS, Paul et. al. Oscar Niemeyer: 
eine Legende der Moderne/a legend of modernism. 
Frankfurt: Deutsches Architektur Museum, 2003

35.  A entrevista foi realizada em 2000, porém, só foi 
publicada em 2003.

NIEMEYER. IN: ANDREAS, 2003
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 Niemeyer responde que se tornou arquiteto pois, desde criança, desenhava no 
ar com os dedos, indicando um suposto “dom” que teria, desde cedo, para o desenho 
e, consequentemente, para a arquitetura. Mais uma vez, o desenho é protagonista de 
sua prática projetual e de sua vida. Em seguida ele comenta algo não dito até então: o 
arquiteto não gosta de trabalhar em equipe e, por 60 anos – ou seja, se a entrevista foi 
realizada em 2000, então, desde 1940, época em que o arquiteto projetou o conjunto da 
Pampulha –, ele vinha projetando e criando sozinho (aliás, consigo mesmo: seu sósia, 
como diz) suas obras, por meio dos desenhos. Terminada a concepção, Niemeyer 
afirma entregar os desenhos para a equipe e, depois, só vê o edifício pronto.

 Nesta afirmação ficam evidentes dois aspectos:

1) O caráter solitário da criação, ou seja, o criador é único;

2) Niemeyer – e somente ele – é responsável pela concepção da obra, 
deixando a cargo de sua equipe a execução da mesma. Ou seja, a equipe 
não participa da criação, e Niemeyer parece não buscar opiniões externas 
(ao contrário do que sugeriu Corona, ao comentar sobre os diálogos que 
surgiriam durante a concepção).

 Continuando a entrevista, Niemeyer comenta sobre sua maneira de trabalhar:

[...] (Estamos em frente à prancheta de Oscar Niemeyer. Na parede estão 
penduradas seus desenhos de figuras esqueléticas, pedintes e pessoas 
pobres, talvez. Ao lado deles, frases escritas à mão. Uma diz: Quando a vida 
se torna ruim, e as pessoas não têm mais qualquer esperança, então vem a 
revolução. E ao lado dessa, mais desenhos de pessoas, o mar, o horizonte). 

NIEMEYER. IN: ANDREAS, 2003

2003
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— Agora. Veja. Eu sempre olho para esses desenhos antes de começar a 
trabalhar. Eu tenho uma maneira muito especial de trabalhar. Eu busco a solução, 
começo a pensar, e de repente começo a desenhar. Veja, foi assim que a ideia da 
Catedral de Brasília surgiu. (Niemeyer desenha duas colunas curvas). O edifício 
curva para o céu. Isso nunca tinha sido feito antes. E agora (Niemeyer desenha 
uma rampa subterrânea que conduz para a luz): Agora vem o homem, e seu 
olhar sobe para a luz. Certa vez eu li um poema de Baudelaire no qual ele diz que 
o objetivo primordial é produzir surpresa. Para o meu trabalho como arquiteto, eu 
sempre achei de grande ajuda o que Le Corbusier uma vez me disse: ‘Oscar, 
arquitetura é principalmente sobre invenção.’ Brasília – você pode amá-la ou 
deixá-la, mas é algo que nunca existiu antes. Pegue a catedral em Brasília: Há 
edifícios muito mais atraentes mas nenhum que se parece exatamente como 
este. É disso que se trata. A felicidade que a surpresa provoca em você. Isto é 
arquitetura. (Ibid. p.23. Tradução nossa)

 O arquiteto conta que, sempre antes de começar a trabalhar, olha para os 
desenhos e textos pendurados na parede em frente a sua prancheta, talvez em busca 
de inspiração. Então, ele começa a buscar soluções, a princípio, mentalmente e, 
espontaneamente, desenhos começam a surgir no papel. 

 Em seguida, Niemeyer comenta como criou a catedral de Brasília, reproduzindo 
seus desenhos. Ao fazer isso, não só tenta reproduzir os desenhos, mas recriar, para o 
entrevistador, o próprio momento da concepção, quando ele diz “Veja, foi assim que a 
ideia da Catedral de Brasília surgiu” e então, desenha duas colunas curvas. Em seguida, 
ele desenha a rampa subterrânea: “Agora vem o homem, e seu olhar sobe para a luz”

NIEMEYER. IN: ANDREAS, 2003
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 Essa maneira de descrever o momento da criação contribui também para 
a mitificação do processo, na medida em que o arquiteto não comenta sobre os 
pensamentos e as ideias que teve antes de chegar à solução final, e isso não 
acontece somente nesta entrevista, mas também quando, em 1993, ele fala da 
criação da Mesquita de Alger, do Memorial da América Latina e do Centro Musical 
para o Rio de Janeiro. 

 O fato do arquiteto anunciar que vai recriar o processo da concepção e 
simplesmente executar, por meio de desenhos de um ou dois traços, a forma final 
da obra – como se assim ela tivesse surgido, espontânea, simples, e por único traço 
– como se não houvesse existido nenhuma ideia ou solução anterior que Niemeyer 
tivesse testado e aperfeiçoado até encontrar a solução final, consolida a noção de 
que o projeto nasce, brota, pronto na cabeça do arquiteto, e ele materializa por meio 
dos expressivos croquis. 

 Niemeyer fala da surpresa, da invenção, que é a própria arquitetura. E as 
formas, que nunca existiram antes, foram supostamente criadas daquela maneira.

 Na mesma publicação, há ainda um texto de José Carlos Sussekind36:

 A personalidade do artista Oscar Niemeyer fica exposta no 
decorrer do processo criativo, quando ele trabalha junto com o 
engenheiro. Niemeyer apresenta seus primeiros croquis, explica como 
a estrutura e o espaço são importantes naquele caso para a arquitetura. 
A conversa prossegue, direta, em direção à definição da escolha da 
estrutura, seguida pela primeira proposta das dimensões básicas.  

36.  SUSSEKIND, José Carlos. The integration between 
architecture and structure in Oscar Niemeyer’s work. In: 
ANDREAS, Paul et. al. Oscar Niemeyer : eine Legende der 
Moderne/a legend of modernism. Frankfurt: Deutsches 
Architektur Museum, 2003

SUSSEKIND. IN: ANDREAS, 2003

2003
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O mais fascinante é que essas conversas raramente duram mais 
que uma hora, mesmo quando o projeto é muito complexo, e, muito 
frequentemente, as proporções sugeridas nos primeiros croquis do 
arquiteto, no fim, provam ser o mais aconselhável, tecnicamente 
falando – um instinto raro de sentimento estético do que a estrutura 
precisa. 

 Em algumas ocasiões quando é necessário fazer algumas 
adaptações no projeto original, é fascinante ver a variedade de 
alternativas que o arquiteto rapidamente apresenta o engenheiro. 
Mesmo nos casos mais complexos nos quais eu estava envolvido – e 
aponto o Museu de Brasília e o Centro de Convenções no Rio, ambos 
ainda para construir – nós precisamos de não mais que 5 ou 6 reuniões 
para chegar a uma decisão final.

 O Memorial da América Latina (que possui o  maior vão livre do 
mundo) foi completamente detalhado em um sábado! A interação com 
Niemeyer é um claro, ágil processo, sem qualquer dúvida ou sofrimento 
mesmo durante o momento de criação. (SUSSEKIND 2003. p.46-47. 
Tradução nossa)

 Ao relatar o processo criativo do arquiteto, que acompanhava durante as 
reuniões, Sussekind afirma que, nessas conversas, Niemeyer lhe apresentava seus 
primeiros croquis e, em menos de uma hora, a primeira proposta das dimensões 
básicas já era definida.

SUSSEKIND. IN: ANDREAS, 2003
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 A impressão dada por tal afirmação é a de que o arquiteto apresentava ao 
engenheiro calculista seu primeiro estudo, em croqui, já com proporções adequadas 
para a estrutura em termos de dimensionamento e, assim sendo, em pouco menos de 
uma hora, ambos chegavam a uma solução estrutural, por mais complexo que fosse 
o projeto. Sussekind relata que, quando era necessária alguma adaptação, o arquiteto 
rapidamente apresentava quantidade significativa de alternativas, como se o engenheiro 
estivesse acompanhando, ali o momento de criação do arquiteto.

 No entanto, é possível notar um certo desencaixe de tal modo de projetar, em 
comparação com os outros textos apresentados. Por exemplo, no texto Método de 
Trabalho, Niemeyer (1980) afirma:

 Terminada essa fase de composição técnica e arquitetural, convoco 
os técnicos especializados, com eles discutindo o sistema estrutural 
imaginado, o dimensionamento de apoios e vigas, os serviços técnicos 
de ar condicionado que complementam a arquitetura.(NIEMEYER, 
Oscar. Problemas da Arquitetura. 7 – Método de Trabalho. In: Módulo 
58, Abril/Maio 1980. p.89)

 Ou seja, no momento em que Niemeyer se reunia com os técnicos 
especializados – entre eles, o engenheiro calculista – para discutir o 
sistema estrutural imaginado, a fase de composição técnica e arquitetural, 
ou seja, a fase da concepção da obra, por meio de croquis, já havia 
sido concluída, e o projeto já havia passado pela verificação do texto.  

SUSSEKIND. IN: ANDREAS, 2003

2003
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Portanto, o estudo apresentado a Sussekind dificilmente seria composto pelos primeiros 
croquis, uma vez que a solução arquitetônica já estava definida.

 Talvez por esse motivo, é possível supor que, quando era necessário alguma 
adaptação no projeto, o arquiteto já teria antecipadamente pensado em outras soluções 
possíveis e, portanto, rapidamente apresentava ao engenheiro variedade de alternativas.

 Deve-se considerar também, que, se Sussekind começou a trabalhar com 
Niemeyer a partir dos anos 70, o arquiteto já possuía considerável experiência em 
projetar com concreto armado e dominava as proporções adequadas para estrutura. 
Seria natural, que, com tantos anos de prática e projetos executados, o arquiteto 
acertasse, em sua sugestão nos croquis, o dimensionamento da estrutura.

 Mais um aspecto interessante no texto de Sussekind, foi o comentário a 
respeito do Memorial da América Latina, que, segundo ele, possui o maior vão livre 
do mundo e que, apesar de os cálculos serem bastante complexos, o projeto do 
conjunto do Memorial foi totalmente detalhado em um sábado, devido ao processo 
ágil do arquiteto. Contudo, em reportagem37 dada pelo calculista anos depois da 
publicação deste texto, essa mesma ocasião foi relatada de modo um pouco distinto:

 Apesar da complexidade das obras, Niemeyer trabalhava de forma 
muito rápida. Suas reuniões tinham 20 minutos de conversa técnica 
e outras duas horas de bate-papo, como lembra Sussekind. ‘Tem um 
exemplo disso que é o Memorial da América Latina, do qual um dos 
prédios é recorde mundial também.

37.  FAVERO, Daniel. Engenheiro que trabalhou com 
Niemeyer relata ‘travessuras técnicas’. Terra Notícias. 
6 Dez. 2012. Disponível em <https://www.terra.com.br/
noticias/brasil/oscar-niemeyer/engenheiro-que-trabalhou-
com-niemeyer-relata-travessuras-tecnicas,554867ebf177
b310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html>. Acesso em 
20 Jan. 2018
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 Ele me chamou em um sábado de manhã, lembro que estava fora do 
Rio, ele tinha pensado nos prédios todos, eram uns seis ou sete prédios, 
cheguei à 11h e ao meio-dia já tinha acabado a conversa. Claro que depois 
demorou seis meses para ser detalhado por equipes enormes, mas ele era 
muito rápido mesmo’ (FAVERO. 2012)

 Ou seja, o que, no texto, Sussekind havia relatado como “O Memorial da 
América Latina fora completamente detalhado em um sábado”, por somente ele e 
Niemeyer, nove anos depois ele revela que, na realidade, foram necessários seis 
meses para o projeto ser detalhado, por equipes enormes. 

 Nota-se como a maneira em que é descrita determinada ocasião – ou o 
próprio processo de projeto do arquiteto – e a omissão de informações relevantes são 
responsáveis pelo entendimento do processo. O que alguns autores relatam como 
processo de projeto é, na verdade, uma exposição da solução, já desenvolvida, para os 
autores. Há profunda diferença entre o arquiteto em processo de criação, e o arquiteto 
apresentando sua ideia, formulada e consolidada, para um colaborador, ou expondo 
seus projetos – prontos – em uma aula, utilizando, em seu auxílio, os croquis – que não 
são croquis de criação, mas croquis de apresentação ou exposição da ideia. 

 Ainda em 2003, Rodrigo Queiroz conclui dissertação de mestrado38 na qual 
estuda o processo projetual de Oscar Niemeyer para o Congresso Nacional. Trata-
se de importante estudo sobre a maneira de projetar do arquiteto. Como o próprio 
autor reconhece, esse é um tema “ainda em suspensão, por vezes ofuscado pela 
magnitude da obra construída ou pelo seu próprio desenho”. (QUEIROZ, 2003. p.2)

38.  QUEIROZ, Rodrigo Cristiano. O Desenho de um 
Processo: Os estudos de Oscar Niemeyer para o projeto 
do edifício do Congresso Nacional de Brasília. Dissertação 
de Mestrado. São Paulo: ECAUSP, 2003
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 Com isso, o autor identifica que o desenho de Niemeyer é um dos elementos 
que ofusca o processo de desenvolvimento de projetos do mesmo. Baseando 
sua investigação em desenhos intermediários, de fato utilizados no processo de 
concepção do projeto do Congresso, Queiroz ainda afirma que:

 O exercício projetual exprime o processo de trabalho do arquiteto 
e revela os procedimentos adotados por ele para atingir a solução ideal. 
O desenho não é o produto final da arquitetura, é o meio pelo qual se 
desenvolve a ideia e o desejo do arquiteto.

Em sua maioria, os desenhos de Niemeyer não exprimem o processo, 
muito menos o desenvolvimento de uma proposta, não se revelando como 
meio para se chegar a uma solução. Nos desenhos do arquiteto a obra 
se apresenta pronta, às vezes dando-nos a impressão que o desenho 
sucedeu a própria vida. (Ibid. p.94. Grifo nosso)

 Apesar de desmistificar a noção de que os projetos de Niemeyer eram 
concebidos e resolvidos pelos croquis de único e vigoroso traço e de, ao estudar as 
diferentes propostas para o Congresso, apresentar registros de maquetes ao longo 
do trabalho, Queiroz ainda afirma ser o desenho a única ferramenta utilizada pelo 
arquiteto no desenvolvimento de seus projetos, o “meio pelo qual se desenvolve a 
ideia e o desejo” do mesmo. O autor não considera a hipótese, mesmo expondo e 
reconhecendo fotografias de maquetes com soluções distintas, dos modelos terem 
papel conceptivo no processo projetual de Niemeyer.

QUEIROZ. 2003

2003

 Prosseguindo com a exposição dos textos, em 2004 foi realizada uma 
exposição no Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo, chamada Oscar Niemeyer em 
São Paulo, cujo catálogo39 incorporou textos de autores consagrados, como Nabil 
Bonduki, Miguel Pereira e Julio Katinsky. Dentre eles, o único texto que mencionou o 
método projetual de Niemeyer, como esperado, foi Pereira40:

 É o próprio Oscar Niemeyer quem se encarrega de destruir ambos 
os preconceitos a que nos referimos, aquele relativo ao texto, e o outro, 
aquele que desqualifica o pensamento do artista. Primeiro, porque Oscar 
sobre a prancheta é capaz de dançar qualquer ritmo (liberdade plástica 
quase ilimitada) com qualquer coreografia; segundo, porque Oscar 
é um apaixonado pelo texto, tanto pelo meio de acumulação cultural, 
quanto como instrumento de trabalho, dentro do próprio método de 
projeto [...] (PEREIRA, 2004. p. 47)

 Neste trecho, o autor, como fez em sua tese de doutorado (1993), ressalta 
tanto o desenho quanto o texto como instrumento de trabalho no método de 
projeto de Niemeyer. E, mais uma vez, na página 48 do catálogo, ele cita o texto 
Método de Trabalho, de Oscar Niemeyer, publicado na Módulo n° 58 (1980). Desta 
vez, o único parágrafo que ele destaca é aquele no qual Oscar diz que, terminados 
os desenhos, começa a escrever o texto explicativo: sua prova dos nove. 

 O autor, que consultou a publicação original de tal texto, novamente não 
faz nenhuma menção ao uso de modelos físicos.

39.  BONDUKI, Nabil; PEREIRA, Miguel; KATINSKY, 
Júlio Roberto; KON, Nelson; OTERO, Andrés. Oscar 
Niemeyer em São Paulo. Catálogo de exposição. 
São Paulo: Instituto Tomie Ohtake, 2004. Catálogo da 
exposição realizada de 11 de agosto a 03 de outubro de 
2004 no Instituto Tomie Ohtake.

40.  PEREIRA, Miguel. Oscar Niemeyer e os portais 
da vida. Cidadão paulistano. In.: Oscar Niemeyer em São 
Paulo, 2004. p.44-49
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 Nesse mesmo ano, Oscar Niemeyer publica mais um livro de sua autoria, 
Minha Arquitetura41, no qual ele expõe seu sistema de trabalho e revela, com isso, 
outras informações importantes no entendimento da sua maneira de trabalhar:

 No meu escritório, dentro do sistema de trabalho que antes expliquei, 
sou o único arquiteto. Aí estudo sozinho, tranquilo, os projetos que 
aparecem. E essa tranquilidade, esse isolamento me permite cumprir 
melhor as minhas tarefas de arquiteto, com tempo para nelas pensar 
devagar. E nesses momentos é que surge a solução procurada. A mão... a 
mão é apenas o veículo para passar ao papel a solução encontrada.

 Meu trabalho é procurar a solução arquitetônica. E, quando ela aparece e 
a desenho, começo a redigir um texto explicativo. E, se, ao lê-lo, os argumentos 
me parecem frágeis, volto à prancheta: é a minha prova dos nove. 

 Com a solução fixada e por mim desenhada (plantas, cortes, etc.), 
envio os meus trabalhos para os escritórios de arquitetura que vão 
desenvolvê-los em contato direto comigo. (NIEMEYER, 2004. p.105)

 Neste primeiro fragmento do texto, Oscar novamente enfatiza a questão 
do criador solitário, porém, ele não descreve mais a solução como “surgida do 
nada, de repente”, mas sim como resultado de uma reflexão concentrada e lenta, 
fato que, até o momento, não havia sido descrito. 

41.  NIEMEYER. Oscar. Minha Arquitetura: 1937-1994. 
Rio de Janeiro: Revan, 2004.
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 Outra questão importante é o fato dele tratar o desenho não como ferramenta 
projetual, como vinha fazendo até então, mas como ferramenta comunicativa. A mão é o 
veículo para passar para o papel a solução encontrada. Portanto, o desenho é somente 
um meio de transmitir a solução, mental, que já está formulada.

 A seguir, o arquiteto reafirma a importância do texto explicativo em seu 
método projetual: é a prova dos nove. Nesse texto, ele não faz nenhuma referência 
aos modelos físicos em sua maneira de projetar.

 Com o projeto solucionado e desenhado, Niemeyer encaminha o material para 
sua equipe e outros escritórios para ser desenvolvido em contato direto com ele. Neste 
trecho há mudança de posicionamento relevante, uma vez que, na entrevista dada por 
ele a Niklas Maak em 2000, publicada em 2003 (um ano antes da publicação deste 
texto), ele afirma que, após entregar os desenhos para sua equipe, “o que acontece 
daí pra frente não me interessa mais. Eu só vejo o edifício finalizado” (NIEMEYER, 2000. 
In: ANDREAS, Paul et. al., 2003. p.23. Tradução nossa). Aqui, aparentemente, o que 
acontece entre a solução encontrada e a obra finalizada passa a interessá-lo, e ele 
acompanha diretamente o desenvolvimento dos projetos até a construção.

 Em outra passagem, Niemeyer reforça sua condição de único arquiteto:

 No momento em que os arquitetos vêm enfrentando dificuldades 
por falta de trabalho, o sistema que adotei se revela mais generoso, 
uma vez que me limito à parte criativa dos meus projetos – à arquitetura 
propriamente dita – convocando para seu desenvolvimento outros 
escritórios. (Ibid. p107)

NIEMEYER, 2004

2004
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 Um pouco mais adiante, Oscar revela algo até então inédito, que é a 
composição de sua equipe e seus colaboradores:

 Nestes últimos anos sou o único arquiteto no meu escritório de 
Copacabana; a arquitetura se apresenta cada vez mais pessoal para mim. 
Outros amigos fazem parte do escritório, colaborando comigo nos serviços 
paralelos – meu neto Carlos Oscar Niemeyer, Jayme Soares Brandão, Vera 
Lúcia Guimarães, Aurélio Bernardo de Araújo Osório, e, eventualmente, 
Luiz Otávio Ferreira Barreto Leite, responsável pela revisão dos textos. meu 
neto Kadú Niemeyer cuida de programação visual e fotografia. Em local 
distante, na casa das Canos, funciona a Fundação Oscar Niemeyer, que 
minha neta Ana Lúcia dirige. Por fora, com seu apoio indispensável, é o 
maquetista Gilberto Antunes. (Ibid. p.223-224)

 Esse último fragmento destacado revela aspectos significantes como:

1) Niemeyer novamente comenta ser o único arquiteto em seu escritório em 
Copacabana. Mais uma vez, a questão do criador único é acentuada;

2) Ao dizer que “outros amigos fazem parte do escritório, colaborando 
comigo nos serviços paralelos”, Oscar Niemeyer deixa claro que ele é o 
único envolvido na atividade projetual e criativa (segundo ele, a arquitetura 
propriamente dita), e que sua equipe colabora nos serviços paralelos, que 
não têm relação com a busca da solução arquitetônica;

NIEMEYER, 2004

2004

3) Ele menciona, pela primeira vez na bibliografia analisada, com certa 
ênfase, o maquetista Gilberto Antunes, cujo apoio é indispensável.  
Ao mesmo tempo em que o arquiteto revela a importância do apoio de 
Antunes, não fica claro que tipo de apoio é, uma vez que o arquiteto 
eliminou, de seu discurso sobre o método projetual, a utilização de 
modelos físicos em tal método. 

 Em 2007, ano do centenário do arquiteto, foram realizadas muitas publicações 
a seu respeito: Miguel Pereira publica sua tese de doutorado como livro, com poucas 
alterações de texto e estrutura, mantendo o conteúdo intacto; Rodrigo Queiroz 
defende sua tese de doutorado; Ricardo Ohtake lança seu livro sobre Oscar; e são 
publicados inúmeros artigos e reportagens sobre o arquiteto.

 Em sua tese de doutorado, Oscar Niemeyer e Le Corbusier: encontros42, 
Rodrigo Queiroz analisa o papel que os encontros entre os dois arquitetos tiveram 
nas trajetórias pessoais de cada um, num sentido de influência e contra influência, 
por meio de leitura comparativa entre as obras de ambos. 

 Apesar do trabalho não abordar especificamente o processo projetual 
de Oscar Niemeyer, como modus operandi, mas sim, como composição formal 
e repertório projetual, foi possível identificar alguns elementos que podem 
revelar aspectos interessantes sobre a maneira de projetar de Niemeyer, como, 
por exemplo, quando ele retoma algumas conclusões de sua dissertação de 
mestrado (2003)43:

42.  QUEIROZ, Rodrigo. Oscar Niemeyer e Le 
Corbusier: encontros. Tese de Doutorado. São Paulo: 
FAUUSP, 2007.

43.  QUEIROZ, Rodrigo. O Desenho de um Processo: 
Os estudos de Oscar Niemeyer para o projeto do edifício 
do Congresso Nacional de Brasília. Dissertação de 
Mestrado. São Paulo: ECAUSP, 2003.
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 Os estudos de Niemeyer para o Congresso Nacional, nem de longe, 
lembram o vigor e a síntese característicos dos desenhos que ilustram 
suas publicações e conferências, mas representam a intensidade da 
dúvida, do erro, presentes em desenhos onde a linha pura e contínua - 
típica da certeza presente na obra pronta - dá lugar a uma sucessão de 
esboços sobrepostos, onde a angústia da tentativa deixa aflorar, não mais 
a representação de um projeto concluído e depurado pelo tempo, mas um 
meticuloso processo de trabalho. (QUEIROZ, 2007. p.11)

 Neste trecho, Queiroz novamente desmistifica o croqui criador, de único traço, 
apresentado em suas publicações e conferências, feitos após definida a solução 
final. Ao contrário, os desenhos do estudo do Congresso Nacional revelam, como diz 
o autor, a dúvida, o erro e a angústia, na busca pela solução mais adequada.

 Nesta outra passagem, se torna ainda mais evidente a construção da solução 
por meio do desenho de Oscar Niemeyer:

 Para Niemeyer, a solução final é consequência de um exercício 
exaustivo que busca a resposta a partir da realização de inúmeros estudos 
que ilustram o processo de amadurecimento da ideia. Na maioria de seus 
projetos posteriores a 1953, tanto as curvas em corte (abóbadas, cúpulas, 
coberturas côncavas e ondulantes) como as curvas em planta (marquises, 
rampas, plantas circulares, lâminas arqueadas e fechamentos verticais 
curvos), são oriundas de uma construção geométrica que concorda 
segmentos de reta com segmentos de arco. (Ibid. p.195-197)

QUEIROZ. 2007
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 Aqui, os desenhos de Niemeyer não são produtos do acaso, mas são 
cuidadosamente pensados e geometricamente construídos, por meio de diversos 
estudos ao longo do processo projetual.

 Apesar de Queiroz enfatizar a questão do estudo por meio do desenho, ele 
nada comenta a respeito do papel do texto, nem de estudos feitos pelo arquiteto 
por meio de modelos físicos, mesmo que, ao longo de sua tese de doutorado, 
apresente registros de maquetes.

 Também em 2007, Ricardo Ohtake publica seu livro44 sobre Oscar Niemeyer 
em comemoração ao centenário. Nele é possível encontrar diversas passagens em 
que o autor comenta especificamente sobre o método projetual de Niemeyer, como:

 Ao passar o projeto para o papel, em seu primeiro risco, ele já está 
formulado na cabeça. Apesar da sua extrema habilidade para desenhar, 
para representar o que pensa espacialmente e concentrar em um risco as 
informações necessárias para que se estendam detalhes importantes do 
projeto, esta é uma etapa em que outra, a mental, já está vencida – justamente 
o que possibilitou o surgimento do desenho. (OHTAKE, 2007, p.65)

 Ohtake, possivelmente baseado no texto de Niemeyer encontrado em seu 
livro Minha Arquitetura, de 2004, defende que, antes de passar para o papel, de 
fazer o primeiro risco, o arquiteto já possui a solução do projeto elaborada, ao 
nível de detalhe, na cabeça. Ainda, o autor aproveita para ressaltar a extrema 
habilidade para desenhar de Niemeyer.

44.  OHTAKE, Ricardo. Oscar Niemeyer. São Paulo: 
Publifolha, 2007.
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 Neste outro excerto, Ohtake complementa:

 Cabe notar que, a partir do primeiro risco desenhado – quer dizer, 
após a formulação mental do projeto – Niemeyer mantém um processo 
interessante de trabalho, que é escrever sobre o que realizou: as 
intenções, o partido arquitetônico, as formas e suas relações, o uso, as 
perspectivas. A fluência do pensamento e da escrita lhe dá a segurança 
do projeto. Caso contrário, ele volta aos desenhos, até que a clareza do 
texto lhe diga que o projeto está corretamente formulado. (Ibid. p.66)

 Outra vez, ele chama a atenção para a resolução mental do projeto, antes de 
executar o primeiro traço. 

 Ao contrário dos outros textos anteriormente apresentados, segundo 
os quais Niemeyer materializava o projeto, primeiro, por meio dos croquis, em 
seguida escrevendo sobre ele, Ohtake defende que o arquiteto escreve já a partir 
do primeiro risco, dando-lhe a segurança do projeto – o que não faz muito sentido, 
pois Niemeyer afirma que, caso o texto não esteja claro, ele volta ao desenhos, ou 
seja, havia uma etapa de elaboração dos desenhos anterior à do texto.

 Há, ainda, nessa obra, uma passagem em que o autor comenta sobre a 
apresentação e aprovação dos projetos de Oscar Niemeyer:

OHTAKE. 2007

2007
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 Oscar Niemeyer sempre teve boa intuição para o diálogo com aqueles 
que detêm o poder de aprovação de uma obra. Sempre apresentou os projetos 
por meio de desenhos feitos à mão livre – os conhecidos croquis e perspectivas, 
ao mesmo tempo elucidativos e eloquentes – além de mostrar uma maquete, 
acompanhada de fotos. Mas o que dá maior sentido a essas apresentações, 
como já vimos, é o texto que Niemeyer costuma escrever: um texto que 
conceitua o projeto, explica a implantação e as ligações externas, chegando até 
a edificação, quando comenta a circulação, os espaços, e quando necessário 
a estrutura e eventuais componentes dignos de entendimento por um leigo. O 
teste do projeto em Niemeyer passa pelo texto. (Idem. p.83-84)

 Ohtake discorre sobre a maneira como o arquiteto apresentava seus projetos 
para os clientes: através dos croquis e perspectivas “elucidativos e eloquentes” – fica 
evidente que se trata de croquis elaborados exclusivamente para este fim, e não dos 
croquis desenvolvidos no processo de criação –, uma maquete e fotografias, além, é 
claro, do texto explicativo muito claro e convincente. Assim como os croquis ilustrativos 
e as fotografias, a maquete, quando mencionada, é colocada unicamente com a 
função de apresentação, não fazendo parte, portanto, do processo de elaboração do 
projeto, como o autor faz questão de retomar e salientar adiante:

 Sua afirmação de que o projeto é formulado na cabeça antes de ir 
para o papel permite entender o processo de trabalho: a primeira etapa de 
qualquer projeto consiste em analisar o programa arquitetônico. 

OHTAKE. 2007
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[...] A segunda etapa é aquela que se refere à formulação do projeto, 
propriamente dito. Aí se dá a escolha do partido a tomar, quer dizer, a 
opção formal, vinculada ao programa. 

[...] Apenas na terceira etapa a concepção mental é colocada no papel. 
Aqui Niemeyer demonstra um impressionante domínio do desenho. A partir 
da formalização gráfica daquilo que já está claro na cabeça, ele vai então 
descrevendo as outras funções, na escala devida.

[...] O engenheiro calculista é chamado, depois, para auxiliar no 
dimensionamento preliminar das estruturas. No final desta etapa, Niemeyer 
já tem resolvido todos os elementos que considera essenciais no projeto. 
Em desenhos simples e anotações, ele assinala esses pontos. 

A partir daí, pode passar o trabalho para suas equipes de colaboradores. 
Tanto o desenvolvimento de arquitetura e estrutura, como os chamados 
projetos complementares, como eletricidade e hidráulica, necessários em 
todos os projetos, bem como necessidades específicas de iluminação, 
acústica, ar condicionado, caixilhos etc., são desenvolvidos por estas 
equipes. (Ibid. p.91-93)

 Ohtake, insistentemente, reitera que o projeto já está claro na cabeça do 
arquiteto quando este o desenha, ou seja, os croquis não possuem, para o autor, 
qualquer papel na busca da solução do projeto, sendo apenas um instrumento de 
“formalização gráfica”. Tal afirmação confirma a ideia de que o projeto é totalmente 
resolvido e elaborado mentalmente, sem apoio de qualquer ferramenta projetual, seja 
o desenho, texto ou modelo.

OHTAKE. 2007

2007
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 Nesta explicação, aparentemente mais detalhada, do processo de trabalho de 
Niemeyer, passo a passo, o autor suprime a etapa que envolve a elaboração do texto.

 Feito os desenhos, o arquiteto convoca o engenheiro calculista para o 
dimensionamento preliminar das estruturas e, ao final desta etapa, somente com 
“desenhos simples e anotações”, o projeto está completamente resolvido e pode ser 
transferido para a equipe desenvolvê-lo. 

 Dessa forma, Ricardo Ohtake definitivamente contribui para a consolidação do 
entendimento de que o processo projetual de Oscar Niemeyer é caracterizado por: 

1) Concepção e solução do projeto total e exclusivamente mental;

2) Desenho como simples externalização da ideia. Desenhos elucidativos 
e eloquentes – devido à extrema habilidade de desenho do arquiteto – e, 
provavelmente, de único traço;

3) Texto é a única ferramenta utilizada por Niemeyer para testar a validade do 
projeto – a prova dos nove;

4) O modelo é usado por Niemeyer exclusivamente para expor o projeto e 
obter a aprovação de uma obra.

 Ainda em 2007, pouco antes de comemorar seu centenário, Niemeyer 
concedeu a Jonathan Glancey, editor do jornal The Guardian, entrevista45 sobre sua 
carreira. Glancey faz considerações sobre a maneira de projetar de Niemeyer, como:

45.  GLANCEY, Jonathan. ‘I pick up my pen. A building 
appears’. Entrevista de Oscar Niemeyer a Jonathan 
Glancey publicado no jornal The Guardian, em 01 Ago. 
2007. Disponível em <https://www.theguardian.com/
artanddesign/2007/aug/01/architecture> Acesso em 15 
Fev. 2017.
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 O que eu mais gosto em seus melhores prédios é que eles 
parecem ter emergido num instante, como se fossem inteiramente 
construídos a partir da sua mente, mão e olho. Eles são como são, 
e você não consegue imaginá-los sendo de outra maneira; parecem 
emergir naturalmente em suas localizações, seja nas ardentes praças 
cívicas de Brasília, seja nas escarpadas colinas do Rio.

 O primeiro edifício totalmente em curvas de Niemeyer, a igreja de 
São Francisco de Assim na Pampulha, parece ser formado a partir de uma 
única fluida linha. É um edifício alegremente inventivo, em movimento, 
aparentemente projetado de uma só vez, sem uma única dúvida na 
cabeça do arquiteto. (GLANCEY, 2007. Tradução nossa)

 Fica evidente, por meio do comentário de Glancey, a mitificação do processo 
projetual de Oscar Niemeyer. Primeiro, no sentido de que a obra irrompe num instante, 
totalmente pronto e adequado na mente do arquiteto, sendo impossível imaginá-los 
de maneira diferente. 

 Segundo, reforçando a ideia de que a arquitetura nasce de um único e fluido 
traço, executado de uma vez, com a certeza da obra perfeita e concluída. Terceiro, 
consequente dos dois anteriores, é a ideia de que não há processo projetual. As 
obras simplesmente nascem da mente, mão e olho do arquiteto, sem que ele precise 
pensar, refletir, considerar outras soluções e testá-las.

 Ainda, confrontado com tais afirmações do entrevistador, Niemeyer responde:

GLANCEY. 2007
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 ’É assim que foi’, diz ele. ‘A arquitetura para mim sempre começou com 
o desenho. Quando eu era bem pequeno minha mãe dizia que eu costumava 
desenhar no ar com os dedos. Eu precisava de um lápis. A partir do momento 
que pude segurar um lápis, eu venho desenhando todo dia. Os prédios 
surgem no papel do modo que você diz, mas eles não são o resultado de 
pinceladas gratuitas. O lápis é guiado por tantos pensamentos armazenados 
em minha biblioteca mental. Mas, depois de ter olhado a localização para um 
prédio, considerado a verba disponível e pensado em como ele pode ser 
construído, e o que pode ser, aí os desenhos surgem muito rapidamente. Eu 
pego a caneta. A coisa flui. Um prédio aparece. Lá está ele. Não há mais nada 
a dizer.’ (NIEMEYER, em depoimento a GLANCEY, 2007. Tradução nossa)

 Nesta declaração, Oscar Niemeyer reitera a mitificação exposta por Glancey. 
Diante de tais afirmações, ele responde “É assim que foi”. Na sequência, ele não 
só coloca em primeiro plano o desenho e seu “dom” para o mesmo, como também 
simplifica consideravelmente seu processo: após ter o contato com o problema, visto 
a localização e considerado o orçamento, o arquiteto pensa e então, os desenhos 
surgem quase que instantaneamente: “Eu pego a caneta. A coisa flui. Um prédio 
aparece. Lá está ele. Não há mais nada a dizer”. 

 Ele elimina, nessa fala, a importância do texto, a verificação da proposta, 
as diferentes soluções testadas por meio do desenho. A impressão que se 
tem desta descrição é de que o processo tem a mesma duração que a fala do 
arquiteto. Niemeyer pensa uma solução, pega a caneta e surge a obra, finalizada, 
sem necessidade de qualquer verificação. Ainda, quando questionado sobre suas 
referências e inspirações, Niemeyer responde:

GLANCEY. 2007

2007
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 Então, para quem ele se volta hoje, à procura de inspiração? Ele 
discute com seus colegas mais jovens? Ele olha para o trabalho dos 
arquitetos contemporâneos? ‘Não. Eu discuto comigo mesmo. Dentro, nós 
somos sempre, pelo menos. duas pessoas. Então quando eu desenho, 
eu tenho sempre esse homem inteligente que me confronta. [...] Às vezes 
eu converso com ele em voz alta quando estou sozinho com a minha 
prancheta de desenho. E, de alguma forma, nós chegamos a conclusões 
sobre o que um novo prédio quer ser, o que ele tem que ser. Os desenhos 
aparecem. Eu escrevo um texto que o acompanha, e leio-o de novo para 
ter certeza de que faz sentido, senso comum. Senão, eu tenho uma outra 
discussão comigo mesmo, e faço um novo desenho. Quando este pode 
ser lido com clareza e simplicidade, então aí você tem o prédio. É assim. 
Nada mais. (GLANCEY, 2007)

 Niemeyer afirma não buscar referência externa alguma (apesar de autores como 
Queiroz46 terem demonstrado a influência de outros arquitetos, como Le Corbusier e 
Lucio Costa, na obra do arquiteto), apenas discutindo consigo mesmo (com seu sósia), 
na prancheta. Ele, mais uma vez, discorre sobre os desenhos que aparecem e menciona 
o texto explicativo que acompanha os desenhos e testam o projeto. Assim, quando o 
texto está claro e simples, o prédio está pronto. “É assim. Nada mais”.

 Percebe-se que, novamente, o discurso do arquiteto mudou. Enquanto ele 
vinha, desde o texto publicado na Revista Módulo n°58, de 1980, simplificando 
progressivamente a maneira de descrever seu método projetual, nesta entrevista ele 
assume, em seu discurso, todos os elementos que mitificam seu processo.

46.  QUEIROZ, Rodrigo. Oscar Niemeyer e Le 
Corbusier: encontros. Tese de Doutorado. São Paulo: 
FAUUSP, 2007.
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 Também no mesmo ano, outro texto, de Iñaki Ábalos47, é publicado. Nele, o 
autor exprime a maneira como imagina o processo projetual de Niemeyer, como já 
citado na Introdução:

 E ainda, por último, há a ‘facilidade’. O que não se havia notado até 
aqui, o que é verdadeiramente irritante para outros arquitetos na obra de 
Niemeyer é a brutal ‘facilidade’ que se observa em todos os seus projetos. 
Especialmente agora, afogados que estamos por códigos, normas, diretrizes – 
municipais, regionais, nacionais e pan-européias –, competências ministeriais, 
project managers, empresas seguradoras, intromissões multidisciplinares, 
decoradores, registros corporativos e ainda a concorrência desleal de diversas 
profissões, todas famintas por uma mordida neste suposto ‘bolo’ projetual. 
Neste clima, qualquer ‘facilidade’ nos parece uma miragem. De tal forma 
que, a ideia de fazermos uns croquis e rabiscos num guardanapo qualquer 
– obviamente, uns rabiscos com curvas que nos remetem, sem mediação, 
ao mito da libertinagem sexual tropical –, e conseguir em poucos meses que 
esse guardanapo se transforme num Museu, numa Biblioteca, numa Praça 
ou num Palácio, e que de imediato tais obras sejam incorporadas à memória 
coletiva de um povo, e construam, além disso, sua identidade aos olhos de 
todos os forasteiros, é algo que faz ranger os dentes de qualquer arquiteto. 
(ÁBALOS, 2007)

 Este texto deixa manifesto como, ao longo de tantos textos, criou-se uma 
ideia generalizada e mitificada a respeito da maneira de projetar de Oscar Niemeyer.

47.  ÁBALOS, Iñaki. Los Garabatos de Niemeyer, 
2007.  Publicado no suplemento Babelia, de El País 
em 15 Dez. 2007. Disponível em <https://elpais.com/
diario/2007/12/15/babelia/1197677174_850215.html>. 
Acesso em 20 Set. 2017
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 Tal ideia é fruto do discurso não só sobre o modo de projetar, mas também 
sobre outros discursos do arquiteto – a libertinagem sexual; o fato de Niemeyer afirmar 
que não tem influências, que discute apenas consigo mesmo; a rapidez com que suas 
obras são executadas; entre outros  –  que, conjugados, criam a noção de que:

1) O arquiteto tem uma “brutal” facilidade em projetar suas obras, uma vez 
que as soluções, supostamente, surgiriam espontaneamente em sua cabeça;

2) Aparentemente, Oscar Niemeyer está acima de qualquer dificuldade, seja 
relativa à orçamento, diretrizes, normas, políticas, outras disciplinas, etc;

3) O arquiteto cria sua arquitetura por meio de croquis e rabiscos – em 
qualquer lugar, seja num guardanapo, no ar, na areia;

4) As curvas dos projetos de Niemeyer, que surgem naturalmente de um único 
traço, remetem ao corpo da mulher e às montanhas do Rio;

5) Os croquis de Niemeyer se transformam, de modo direto e em curto período 
de tempo, em obra construída;

6) Todas as obras do arquiteto são incorporadas às identidades e memória 
coletiva locais.

 Com isso, verifica-se que o discurso do arquiteto, da maneira como foi 
estruturado e sustentado por vários autores consagrados, criou margem para 
interpretações genéricas e “exageradas”. Tais interpretações, aliadas ao centenário 
do arquiteto, que continuou a exercer suas atividades profissionais normalmente, 
passaram a ser comuns na literatura específica, contribuindo para a consolidação do 
imaginário sobre seu modo de projetar.

ÁBALOS. 2007

2007

 Contrariando o senso comum, ainda em 2007, Evelise Grunow publicou 
um artigo na revista Projeto Design intitulado A Corte Niemeyer. O Homem, o 
Escritório, a Fundação e as pessoas do cotidiano de Oscar Niemeyer48. Neste 
artigo a autora, investigando o cotidiano e as pessoas que conviviam com Oscar 
Niemeyer, conheceu o maquetista Gilberto Antunes:

 Nessa trilha é que conheci Gilberto Antunes, na Tijuca, bairro onde 
mantém uma oficina de dois pisos e muitas referências a Niemeyer. Antunes 
cria as maquetes para o arquiteto há pelo menos 40 anos, se não falham 
seus cálculos e sua memória.

[...]‘Houve entrosamento entre nós, passei a sentir como ele trabalha e 
como desenvolve os projetos experimentalmente. Com o tempo, adquiri a 
habilidade para me adaptar ao que ele faz em planta, aprendi a interpretar 
as idéias contidas nos croquis’, relata o maquetista. O croqui, então, além 
de elemento simbólico de sua obra, é o instrumento com o qual Niemeyer 
de fato concebe ainda hoje, por vezes em parceria com os textos, a ideia 
básica ou conceito de sua arquitetura.

[...] Assim, há momentos em que Antunes convive de perto com o surgimento 
da ideia, já tendo acompanhado por diversas vezes a transposição do 
programa diretamente para o volume físico, tridimensional, com o qual 
Niemeyer lida removendo pilares, cortando paredes, demolindo trechos 
inteiros. Chega tudo pronto no escritório do arquiteto, primorosamente 
executado em acrílico moldado, e, após uma breve reunião, o trabalho do 
maquetista sai parcialmente destroçado.

48.  GRUNOW, Evelise. A Corte Niemeyer. O Homem, 
o Escritório, a Fundação e as pessoas do cotidiano 
de Oscar Niemeyer. Publicado na Projeto Design, 
Edição 334,  Dez. 2007. Disponível em <https://www.
arcoweb.com.br/projetodesign/artigos/artigo-a-corte-
niemeyer-01-12-2007>. Acesso em 23 Mar. 2016

2007

GRUNOW, 2007
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[...] O que equivale a dizer que, sendo a maquete a extensão do croqui, funciona 
fundamentalmente também como elemento de criação. (GRUNOW, 2007)

 Esse artigo, de extrema relevância, resgatou a figura de Gilberto Antunes, do 
qual, desde a reportagem da Revista Módulo n°87, de 198549, a única menção feita na 
literatura foi do próprio arquiteto em seu livro Minha Arquitetura, ao comentar de sua 
equipe: “Por fora, com seu apoio indispensável, é o maquetista Gilberto Antunes.” 
(NIEMEYER, 2004, p.224)

 Grunow não só resgata como revela, pela primeira vez na historiografia, 
o modelo como importante ferramenta projetual no processo criativo de Oscar 
Niemeyer, e o faz por meio de fonte primária, consultando diretamente o maquetista, 
que colaborava com o arquiteto havia, pelo menos, 40 anos.

 Ainda, Antunes expõe para a autora aspectos do processo projetual de 
Niemeyer nunca antes apresentados na literatura específica, como, por exemplo, o 
fato de os modelos físicos serem elaborados por Antunes diretamente dos croquis. 
Ou seja, as maquetes eram elaboradas em uma etapa possivelmente anterior à 
consulta aos técnicos especializados e, com certeza, antes do projeto ser finalizado 
e repassado à equipe – caso contrário, Antunes elaboraria os modelos a partir dos 
desenhos técnicos desenvolvidos pelas mesmas.

 Outro aspecto fundamental é o fato dos modelos de Antunes voltarem do 
escritório de Niemeyer parcialmente destruídos, resultado da interferência do arquiteto 
sobre as maquetes – “removendo pilares, cortando paredes, demolindo trechos inteiros” 
– prova irrefutável de que as mesmas eram utilizadas como ferramentas de projeto.

49.  Foi publicada, na Módulo n°87, de setembro de 
1985, reportagem especial sobre Gilberto Antunes. Como 
a matéria se refere à Antunes e as informações sobre 
o processo projetual de Oscar Niemeyer estão muito 
diluídas na matéria, além da mesma não atender aos 
procedimentos metodológicos de seleção dos textos do 
Estado da Arte, a matéria não será exibida neste capítulo, 
mas sim, no capítulo 3.

2007

GRUNOW, 2007

 Entretanto, apesar do conteúdo revelador publicado no artigo de Grunow, 
a partir do ano seguinte, 2008, aparentemente voltou-se a divulgar o modo de 
projetar de Oscar Niemeyer como já estava arraigado na historiografia: apoiado 
somente por croquis e textos. 

 MACEDO (2008) publica importante estudo sobre as obras edificadas de 
Oscar Niemeyer em Minas Gerais50 e, para tal, baseou-se não somente na análise 
dos edifícios construídos, como também nos projetos, comparando-os:

 Dedicamo-nos, portanto, à tarefa de conhecer e apresentar os 
edifícios de Oscar Niemeyer executados em Minas Gerais, englobando 
no seu campo não só a matéria que lhes é própria como construção, 
mas também o instrumento pelo qual foram concebidas e executadas: 
seus textos e desenhos conceituais e técnicos. Ou seja, centrados 
nas obras construídas de Oscar Niemeyer no estado, nosso objetivo 
é averiguar o grau de influência de premissas técnico construtivas 
envolvidas em sua concepção. (p.21)

 Já nesta passagem pode-se perceber que o autor considera que os 
instrumentos pelos quais foram concebidas e executadas tais obras consistem, 
fundamentalmente, nos textos e desenhos conceituais e técnicos, não 
mencionando nada a respeito de modelos físicos como um desses instrumentos 
de concepção. Ainda, o autor constatou:

50.  MACEDO, Danilo Matoso. Da Matéria à Invenção. 
As Obras de Oscar Niemeyer em Minas Gerais 1938-
1955. Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de 
Publicações, 2008.

MACEDO. 2008

2008
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 A partir dessa leitura, confirmamos ainda nossa suspeita inicial de 
que, conquanto a obra de Niemeyer tenha sido divulgada e discutida 
ao longo de quase setenta anos é escassa a documentação primária 
publicada acerca de seu trabalho. Por documentação primária 
entendemos sobretudo os desenhos técnicos usados à época da 
concepção e construção das obras, bem como levantamentos feitos a 
posteriori em escala conveniente, dissecando-as tal como se apresentam. 
Suas plantas, cortes, fachadas e detalhes de perspectivas, presentes 
nas diversas publicações existentes, são em sua maioria croquis feitos 
a posteriori e de reelaborações esquemáticas reduzidas dos desenhos 
originais com finalidade de publicação.

[...] O limite da compreensão dos projetos abordados situa-se 
tradicionalmente na obra construída acrescida destes desenhos 
esquemáticos destinados a publicações e por isto mesmo insuficientes 
a um entendimento mais aprofundado de seus elementos constitutivos. 
(Ibid. p.22-23)

 A dificuldade em acessar a documentação primária das obras de Oscar 
Niemeyer, somada ao fato das representações gráficas dos projetos publicadas 
consistirem majoritariamente em “croquis feitos a posteriori”, com “finalidade de 
publicação” – os croquis simplificados, de único e expressivo risco –, dificultam o 
entendimento acerca do elementos da construção, além de obscurecer ainda mais o 
processo projetual, justamente por ocultar, não só os desenhos, mas, aparentemente, 
todo e qualquer material produzido ao longo do mesmo. 

MACEDO. 2008

2008

 Ainda que Grunow tenha indicado, no ano anterior, o uso de maquetes de 
estudos por Niemeyer, o volume de livros, publicações, catálogos de exposições e 
entrevistas dadas pelo arquiteto – especialmente com o seu centenário e o grande 
prestígio internacional alcançados –, é tão vasto e consistente no que diz respeito 
ao processo projetual do mesmo, que talvez o artigo de Grunow não tivesse 
causado tanto impacto ou alcançado certo público, uma vez que, aparentemente, 
pesquisadores criteriosos como Matoso não tomaram conhecimento do mesmo.

 Enquanto isso, no mesmo ano, é inaugurada a exposição A Mão que 
desenha sonhos e arquiteta a vida, no Museu de Arte Contemporânea da USP, 
com curadoria de Rodrigo Queiroz51:

 Através desta mostra, a FAU homenageia os cem anos de Niemeyer, 
destacando a mão que desenha com leveza e fluência. ‘É o gesto contínuo da 
caneta hidrográfica que percorre o papel em um movimento sem interrupção, 
no qual a ponta porosa da caneta adere à superfície delicadamente áspera 
do papel manteiga, sem desgrudar-se’, explica Rodrigo Queiroz. ‘A linha 
desenha a forma arquitetônica em sua integridade. A espessura do traço 
atesta o desejo pela esbeltez da matéria, cujo perfil curvilíneo registra o 
domínio da técnica e da ductilidade do concreto.’ (QUEIROZ, 2008)

 Queiroz – que teria buscado desmistificar a ideia da criação por meio do 
croqui de um risco só em sua dissertação de mestrado (2003) –, justamente alimenta 
o próprio mito com este texto da exposição.

51.  QUEIROZ, Rodrigo. A mão que desenha os 
sonhos e arquiteta a vida (entrevista). Jornal da Usp - 
on-line, 14 jan. 2008. Disponível em <http://www.usp.br/
jorusp/arquivo/2008/jusp818/pag06.htm>. Acesso em 20 
Jan. 2018

QUEIROZ. 2008

2008
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 No ano seguinte, 2009, foi publicado o livro Tributo a Niemeyer52 reunindo 
diversos textos para homenagear o arquiteto, alguns, escritos na ocasião do 
centenário de Niemeyer, em 200753; outros, publicados há mais de 50 anos, e 
outros, escritos especialmente para esta publicação. Por essas caraterísticas, 
muitos textos se destacaram por apresentarem elementos que fazem referência 
ao modo de projetar de Oscar Niemeyer, como, por exemplo, Portzamparc faz 
logo no texto de apresentação do livro:

 A arte de conferir uma superfície autônoma e íntegra a um programa, 
como se esse lhe desse o seu nome, com esse traço contínuo que 
simplifica, ilumina e conclui na serenidade é um pouco o equivalente da 
‘pincelada única’ da pintura chinesa que conclui uma longa meditação. 
(PORTZAMPARC, In: SEGRE, 2009. p.9-10)54

 Nessa curta passagem, é possível identificar o “traço contínuo que simplifica, 
ilumina e conclui na serenidade”, equivalente à “pincelada única da pintura chinesa 
que conclui uma longa meditação”, clara referência à criação da obra a partir de 
um traço, contínuo. No entanto, ao contrário da noção de que a solução surge, de 
repente, Portzamparc reconhece que o gesto do traço único é decorrente de uma 
“longa meditação”, ou seja, de profunda reflexão sobre o projeto.

 O próximo texto, de autoria de Gustavo Penna, diz respeito ao relato do autor 
sobre uma conversa que teve com o ex-presidente Juscelino Kubitschek, na qual ele 
relata aspectos sobre a construção do Conjunto da Pampulha. 

52.  SEGRE, Roberto (Org.). Tributo a Niemeyer. Rio de 
Janeiro: Viana & Mosley, 2009.

53.  Dentre eles, os já comentados textos de 
Iñaki Ábalos e Evelise Grunow, que foram publicados 
novamente neste ivro.

54.  PORTZAMPARC, Christian. Apresentação. In: 
SEGRE, 2009. p.9-11

PORTZAMPARC In: SEGRE ET. AL. 2009

2009

 Após o concurso de arquitetura mal sucedido, Kubitschek foi aconselhado por 
Rodrigo Melo Franco de Andrade, fundador e diretor do Patrimônio Histórico, a convidar 
o recém formado arquiteto Oscar Niemeyer, então com 33 anos, que havia revelado 
grande talento na equipe que projetou o Edifício do Ministério da Educação e Cultura:

[...] Juscelino aceitou a ideia e assim o arquiteto veio do Rio para Belo 
Horizonte, se hospedando no Grande Hotel [onde hoje está o conjunto 
Arcângelo Malleta]. Ali montou sua sala de projetos.

Alguns dias depois, Rodrigo liga:

— Prefeito, são muitos desenhos para levarmos ao seu gabinete, o senhor 
se importaria de vir aqui no hotel para apreciá-los?

Curioso do resultado, Juscelino subiu a pé da Prefeitura passando pela rua 
Goiás e alcançando a rua da Bahia. E diante da prancheta de Niemeyer, 
ouviu a descrição do primeiro prédio do conjunto: o Cassino da Pampulha.

— O edifício é aberto para a Lagoa… aqui uma rampa…

— Rampa? Pergunta o prefeito. Por que rampa?

— Pela Leveza das linhas contínuas – disse Niemeyer...

E o prefeito, arrebatado:

— A obra começa amanhã.

Começava ali fundada, naqueles primeiros esboços geniais e no 
desassombro visionário de Juscelino, a trajetória de Oscar Niemeyer. 
(PENNA, In: SEGRE, 2009. p.14)55

55.  PENNA, Gustavo. Os nomes do pai. In: SEGRE, 
2009. p.13-15

PENNA In: SEGRE ET. AL. 2009

2009
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 Tal relato, amplamente difundido na história da criação de Pampulha e da 
carreira de Oscar Niemeyer, é de extrema importância para o entendimento do modo 
de projetar do arquiteto, por revelar aspectos interessantes:

 O primeiro aspecto é o curto tempo que o arquiteto levou (alguns dias), em 
um escritório improvisado num quarto de hotel, para elaborar o projeto dos edifícios 
que compunham o conjunto da Pampulha;

 O segundo aspecto se refere ao modo como Kubitschek foi convencido da 
proposta: somente pela apresentação dos desenhos e duas frases de Niemeyer;

 O terceiro, à declaração do prefeito “A obra começa amanhã”;

 O quarto, o comentário do autor “Começava ali fundada, naqueles 
primeiros esboços geniais e no desassombro visionário de Juscelino, a trajetória 
de Oscar Niemeyer”.

 De tais aspectos apreende-se:

1) a ideia de que as soluções arquitetônicas aparecem espontaneamente 
para o arquiteto, justificando o curto tempo que leva para concebê-las;

2) o poder de elucidação dos desenhos e do discurso de Niemeyer, 
suficientes para convencer o cliente da adequação da proposta, sem 
precisar do apoio de outros elementos ou representações;

3) a ideia da transposição quase imediata dos croquis para a obra construída;

4) os esboços geniais de Niemeyer, que deram origem ao conhecido 
conjunto da Pampulha, deram também origem a todas as suas obras.

PENNA In: SEGRE ET. AL. 2009

2009

 O seguinte texto, de Lucio Costa56, que trabalhou e conviveu com Oscar 
Niemeyer, vendo o gênio despertar, apresenta outras características de seu método:

 Oscar cinquenta anos: pelo volume da obra realizada, poderia ter 
setenta, mas, na verdade, continua com os mesmos trinta e tantos da 
época da Pampulha. E pelo jeito será sempre assim. Não se trata, contudo, 
de nenhum pacto com o diabo. O segredo da sua juventude decorre 
simplesmente desse exercício cotidiano a que se entrega, de proceder à 
síntese e depuração de complexos problemas arquitetônicos.

 Começa como se estivesse brincando com o tema. Às vezes, o partido 
– isto é, a escolha da disposição geral e consequente subordinação das 
partes – é tomado, quase diria, de assalto, logo na primeira investida; outras 
vezes o jogo prossegue e começa então a ronda implacável: é de manhã 
à noite, fora de hora – até quando menos o espera, abordado de vários 
ângulos, o cerco se define, e o tema, acuado, como que afinal se rende, se 
entrega, oferecendo ao arquiteto a almejada solução. Desse momento em 
diante, tudo se ordena sem esforço, como decorrência mesma da clareza 
do partido adotado e da intenção que lhe presidiu a escolha.

 Resulta daí certa euforia interior, um estado peculiar de beatitude artística. 

 Ele convive com os amigos, brinca com os outros, assume 
compromissos de maior gravidade, mas já está longe – paira solto no 
chão, em pleno Parnaso. As horas e os dias não contam mais; não há 
desgaste: pelo contrário, recebe carga, acumula vida. (COSTA, 1995. In: 
SEGRE, 2009. p.18)

56.  COSTA, Lucio. Oscar 50 anos, 1995. In: SEGRE, 
2009. p.17-19. O texto foi publicado originalmente em 
Lucio Costa: registro de uma vivência, 1995

COSTA, 1995 In: SEGRE ET. AL. 2009

2009
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 Lucio Costa descreve não a maneira como Niemeyer projeta, mas sim, a 
entrega  do mesmo ao exercício cotidiano de projetar. ”Começa como se estivesse 
brincando com o tema”, porém, como foi demonstrado, antes de começar, Niemeyer 
passava por profunda reflexão sobre o problema. Ou seja, os primeiros desenhos 
não eram frutos de “pinceladas gratuitas” (NIEMEYER, In: GLANCEY, 2007) e, por 
isso, às vezes, o partido era tomado quase “de assalto”. 

 Porém, outras vezes – e da maneira como Costa relata, parecia ocorrer com 
frequência – “o jogo prossegue e começa a ronda implacável”, praticamente 24 horas 
por dia: “as horas e os dias não contam mais. Não há desgaste”. Fica evidente o 
empenho e a dedicação de Niemeyer em busca da solução arquitetônica. 

 O arquiteto ficava completamente imerso: “ele convive com os amigos, brinca 
com os outros, assume compromissos de maior gravidade, mas já está longe – paira 
solto no chão, em pleno Parnaso”. Essa descrição contradiz a ideia, que o próprio 
arquiteto afirma, de que ele se afasta do problema, guardando-o no inconsciente ou 
até quando dorme ou se ocupa de outras coisas, quando, na verdade, é praticamente 
o contrário (De acordo com Costa, que acompanhou o início de sua trajetória e com 
quem realizou alguns projetos). 

 Então, quando “o cerco se define” e o tema foi abordado de vários ângulos, 
ele finalmente “se rende”, oferecendo a solução ao arquiteto. E, então “tudo se ordena 
sem esforço, como decorrência mesma da clareza do partido adotado e da intenção” 
de Niemeyer. Não fica claro se todo esse processo se desenvolve na mente do 
arquiteto ou se ele, ao abordar o tema de vários ângulos, utiliza para isso, o desenho, 
o texto e o modelo físico. A julgar pela descrição, ele se apoia nas ferramentas, mas 
não se sabe ao certo quais são.

COSTA, 1995 In: SEGRE ET. AL. 2009

2009

 Ainda no livro organizado por SEGRE (2009), Rauterberg57 escreve um texto 
em homenagem a Niemeyer, segundo ele, o último utópico:

 Mesmo idoso, todas as manhãs ele se dirige ao sexto andar do prédio 
comercial cor de menta, em Copacabana, senta-se à escrivaninha abarrotada 
de romances, livros de poesia e papeizinhos em seu canto sem janelas e por 
vezes desenha algumas curvas e arcos, quem sabe uma montanha ou um 
seio feminino, às vezes também uma casa que lembre uma montanha ou um 
seio. Quase todos os dias vêm pessoas querendo vê-lo: clientes, estudantes, 
jornalistas. E ele os fita com seus grandes e cansados olhos de iguana, resmunga 
alguma coisa, mas permanece plácido. Ele sabe que é a última testemunha.

 Os outros já morreram há muito tempo, restou apenas ele para dizer 
sempre a mesma coisa, porque sempre lhe perguntam a mesma coisa. 
Como foi a história de Le Corbusier, de Brasília da esperança de um mundo 
novo? As utopias de outrora e a crença de que, de um dia para o outro, seria 
possível criar um Homem diferente, até hoje soam como um maravilhoso 
conto de fadas. E Niemeyer não se faz esperar e relata. (RAUTERBERG, In: 
SEGRE, 2009, p.38)

 Desse texto, apreende-se o fato notável do arquiteto, então com 102 anos, 
continuar indo ao escritório todos os dias para trabalhar, por vezes, desenhando algumas 
“curvas e arcos”, remetendo à natureza ou à mulher, ou projetando com tais referências.

57.  RAUTERBERG, Hanno. O último utópico: por que 
Oscar Niemeyer inventou uma arquitetura da liberdade. In: 
SEGRE, 2009, p.37-41

RAUTERBERG In: SEGRE ET. AL. 2009

2009
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 Também Rauterberg destaca o desenho, em curva, de Niemeyer.

 O arquiteto, quase todos os dias, recebe pessoas que querem vê-lo e 
entrevistá-lo. Uma questão interessante que o autor coloca é o fato de que sempre 
lhe perguntavam as mesmas coisas, às quais ele sempre respondia também as 
mesmas coisas. “E Niemeyer não se faz esperar e relata”. Não é, portanto, difícil 
entender o porquê de tantos textos, falando sobre o método projetual de Oscar 
Niemeyer, seguirem a mesma estrutura. 

 Como apontado anteriormente, Niemeyer foi, provavelmente, o arquiteto 
moderno mais entrevistado na história. No entanto, percebe-se que as perguntas 
quase sempre seguem o mesmo roteiro, entre elas, “qual é o método de trabalho 
do senhor?”. 

 Em outro trecho, o autor comenta mais um fato relevante: 

 Ele continua recebendo novas encomendas, desenhando e 
rascunhando, e seus assistentes, entre eles quatro netos, encarregam-
se de todo o restante. Niemeyer raramente vê as construções prontas 
pessoalmente por faltarem-lhe as forças para viagens longas. Mas nem 
seria preciso vê-las, afinal ele tem todas as imagens. E ele sabe que as 
imagens são poderosas. As formas da esperança de Niemeyer fixaram-
se na memória coletiva. Elas permanecerão, como ele permaneceu, por 
muitos anos. (Ibid. p.41)

RAUTERBERG In: SEGRE ET. AL. 2009

2009

 Vem à tona a questão do arquiteto trabalhar, exclusivamente, desenhando e 
rascunhando. Além disso se destaca o comentário, logo após afirmar que o arquiteto 
não vê pessoalmente as obras prontas por lhe faltarem forças, de que “nem seria preciso 
vê-las, afinal ele tem todas as imagens. E ele sabe que as imagens são poderosas”.

 Desde o princípio, o arquiteto domina a imagem de sua arquitetura e sabe, 
como ninguém, apresentá-las. Daí a importância dada à apresentação de seus 
croquis, feitos a posteriori, tanto em suas conferências e entrevistas, na frente do 
público, quanto nas publicações referentes à sua obra. Bem como, juntamente 
com tais croquis, comparecem também o texto explicativo e fotografias, tiradas de 
ângulos bem específicos, que mostram o melhor lado de suas construções: a melhor 
imagem, como relata Ricardo Ohtake, em texto publicado no mesmo livro58:

 Quando é organizada uma exposição de Oscar Niemeyer, o arquiteto 
quer enfatizar sempre as obras, acabadas, muito bem fotografadas, ampliadas 
em grande formato. Ele não se preocupa com desenhos, eventualmente 
alguns croquis, os quais elabora maravilhosamente, e opta ainda por 
mínimo de texto, além do geral que explica um pouco dos ministérios da 
arquitetura. Aí se vê a preocupação de Oscar em alcançar um público mais 
amplo. O processo projetual, o pensamento estrutural, o desenho dos 
pequenos espaços e dos detalhamentos são questões, segundo ele, para 
os pesquisadores analisarem. (OHTAKE, In: SEGRE, 2009. p.94)

 Essas representações, além de formarem a imagem da arquitetura, 
constroem também a imagem do arquiteto, e Niemeyer sabe como trabalhá-las.

58.  OHTAKE, Ricardo. Oscar Niemeyer. In_ SEGRE, 
2009. p.93-97

OHTAKE In: SEGRE ET. AL. 2009

2009
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 Por fim, o último texto, desta coletânea, que aborda o tema é o de Lauro 
Cavalcanti59, que, de certa forma, reitera o texto de Rauterberg:

 O criador da Pampulha trabalha todos os dias das nove da manhã 
às nove da noite, na sala de fundos de seu escritório na cobertura de 
um dos prédios mais antigos da avenida Atlântica, em Copacabana. 
Escolheu o espaço sem vista para que as tão amadas curvas da praia 
e das montanhas do Rio não o desconcentrassem, pois, quando não 
está ocupado em atender os inúmeros jornalistas e visitantes locais ou 
estrangeiros, dedica-se à intensa produção de textos, prédios, esculturas 
e estruturas urbanas. (CAVALCANTI, In: SEGRE, 2009. p.158)

 Como Rauterberg, Cavalcanti enfatiza tanto o fato de Niemeyer trabalhar 
todos os dias, o dia todo, quanto o de atender os inúmeros jornalistas e visitantes. O 
autor também reafirma que, quando não está ocupado atendendo as pessoas que 
querem vê-lo, o arquiteto se dedica à produção de textos e arquiteturas.

 O minimalismo e leveza das estruturas reiteram a crença de Niemeyer 
de que toda obra deve poder ser resumida em pequenos croquis e, uma 
vez terminado o esqueleto de apoio, a sua arquitetura deva estar igualmente 
pronta. (Ibid. p.159)

59.  CAVALCANTI, Lauro. Oscar Niemeyer: a trajetória de 
uma revolução. In_ SEGRE, 2009. p.141-161

CAVALCANTI In: SEGRE ET. AL. 2009

2009

 Por esse outro fragmento, Cavalcanti reforça a ideia de que toda obra de 
Niemeyer pode ser resumida em pequenos croquis. É interessante perceber que 
o autor se mostra consciente de que os croquis, como são apresentados, são 
elaborados posteriormente à solução da obra, quando, postos o minimalismo e a 
leveza da estrutura, é possível resumir a obra nos mesmos.

 Analisando a coletânea organizada por Segre, é evidente, devido ao centenário 
do arquiteto – e o fato de o mesmo continuar projetando e mantendo seu elevado 
status, nacional e internacional –, como praticamente todos os textos colaboram para 
consolidação do mito do processo projetual. Fica claro, ao longos dos textos, que 
essa mitificação do processo é elemento fundamental para a construção da figura 
idealizada do arquiteto gênio.

 Tais textos, aliados aos anteriormente expostos, por terem tido elevada 
veiculação e divulgação, firmaram na historiografia a ideia mitificada acerca do modo 
de projetar de Niemeyer, que continuou se perpetuando, como podemos observar 
em artigos como o de TABOADA60 (2010), publicado na Espanha no ano seguinte: 

 Vamos explorar mais a fundo agora a obra do mestre brasileiro, 
Oscar Niemeyer, através de seu desenho. Partimos da afirmação de 
que poucos arquitetos têm sido tão militantes quanto à valorização da 
importância do desenho em sua criação arquitetônica, como poderemos 
comprovar a seguir, e não só pela enorme quantidade de depoimentos 
gráficos, mas também por suas reflexões acerca do desenho como 
ferramenta de criação. 

60.  TABOADA, Manuel Franco. Acerca del dibujo de 
Oscar Niemeyer. Espanha: EGA. Revista de expresión 
gráfica arquitectónica, 2010

TABOADA, 2010

2010
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 Neste sentido, considero um privilégio ter sido testemunha de 
uma expressão plástica comunicativa sem precedentes na história da 
arquitetura, como foi a extraordinária ocasião em que conheci Oscar 
Niemeyer, assistindo ao vivo a explicação pormenorizada de seu conceito 
arquitetônico, de sua obra, de seu legado, por meio do desenho. 
(TABOADA, 2010. p.88-89. Tradução nossa)

 Neste fragmento fica patente a valorização, pelo autor, do desenho como principal 
– se não única – ferramenta de criação no processo projetual de Oscar Niemeyer. 

 O discurso – ou representação – do arquiteto, narrando e ilustrando por 
meio dos croquis (de uma só linha, feitos a posteriori) o momento da criação, 
é interpretado literalmente pelo autor, expectador, que, de fato, acredita que a 
concepção aconteceu daquela maneira, rápida e pela elaboração dos pequenos 
croquis de linhas contínuas, como se a obra já estivesse pronta em sua cabeça 
(e, de fato, na ocasião já estava pronta, inclusive, edificada). Essa noção fica 
expressa no seguinte trecho:

 Quando Niemeyer diz que sua arquitetura está imersa e exibida na 
estrutura, ‘nas quais se insere e se exibe desde o primeiro traço’, não está 
falando somente dos primeiros passos da construção, mas dos primeiros 
traços do desenho. No primeiro momento da concepção, seu desenho 
direto, mínimo, define a estrutura que será – ao final – a essência da própria 
arquitetura. (Ibid. p.89. Tradução nossa)

TABOADA, 2010

2010

 Mais adiante, o autor comenta sobre as outras representações da arquitetura:

 Poderíamos dizer que o desenho feito à mão é tão importante para ele, 
que despreza o desenho técnico, considerando-o até dispensável. Tentar 
encontrar documentação exaustiva de seus projetos, plantas de projeto 
executivo, é uma tarefa árdua. Como se não houvesse passo intermediário, 
entre os desenhos figurativos e a obra construída… (Ibid. P.89-90)

 De fato, como comentado por outros autores anteriormente (como Macedo, 
2008, por exemplo), o acesso à documentação do processo criativo em si (sejam 
croquis, desenhos técnicos ou modelos de estudo) é muito restrito, dificultando 
melhor entendimento sobre o processo projetual. 

 Niemeyer, ao divulgar suas obras, restringia a apresentação das mesmas aos 
seus expressivos croquis, desenhados após a solução da obra, seus textos e fotografias. 
Isso contribuiu para a ideia, primeiro, de que o processo projetual de Niemeyer se 
restringia aos croquis e texto e, segundo, de que os croquis eram simplesmente 
transpostos às obras construídas, sem passo intermediário, como diz o autor.

 Ainda, o arquiteto repete, para o autor, o discurso de como resolve seus 
projetos, por vezes, somente na cabeça, sem o apoio de nenhum recurso além de 
sua imaginação e, por outras, por meio do desenho. Ao chegar a uma solução e 
elaborar os desenhos, Niemeyer escreve o texto explicativo, sua prova dos nove, pelo 
qual verifica se a solução está adequada ou se ele deve voltar à prancheta:

TABOADA, 2010

2010
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 Niemeyer afirma que muitas vezes resolve um projeto só pensando, 
sem desenhar (como dizia Sota, que ele fazia), pensando, imaginando 
como é, como deve ser, mas que outras vezes o faz desenhando: ‘A base 
da arquitetura são o desenho e a cabeça. Quando chego a uma solução,  
com os desenhos já definidos, começo a escrever um texto explicando a 
arquitetura e se não encontro argumentos ao ler o texto, volto à prancheta 
pois falta algo. (Ibid. p.89-90. Tradução nossa.)

 Em 2012, Elcio Gomes da Silva61, ao estudar em sua tese de doutorado 
os Palácios Originais de Brasília por meio de material primário original (desenhos 
técnicos dos projetos, croquis de Niemeyer, documentação administrativa, além 
de registros iconográficos), aborda aspectos importantes do processo projetual de 
Oscar Niemeyer. 

 O autor constata, em primeiro lugar, a importância e, ao mesmo tempo, 
a dificuldade em acessar os materiais primários dos projetos do arquiteto – 
acarretando em lacunas significativas na historiografia do modo de projetar do 
mesmo – e, em segundo lugar, a discrepância entre os materiais publicados 
sobre os projetos, apresentados como solução final mas que, ao mesmo tempo, 
apresentam versões distintas. 

 Silva verifica, por exemplo, nas publicações da revista Módulo, o registro de 
diversas etapas de projeto, inclusive por meio de modelos físicos, reconhecendo 
que não há devido esclarecimento dessas diversas versões, que, para um leitor 
desatento, trata-se de uma única, a final:

61.  SILVA, Elcio Gomes da. Os palácios originais de 
Brasília. Volume I. 597 f., il. Tese (Doutorado em Arquitetura 
e Urbanismo). Universidade de Brasília, Brasília, 2012. 

TABOADA, 2010

2010 2012

SILVA, 2012

 Em outra publicação, de função específica voltada para os temas 
de arquitetura e das artes plásticas, dirigida por Oscar Niemeyer, a revista 
Módulo mostra os projetos em apropriação técnica mais acurada e em 
acordo com os propósitos de seus idealizadores. Além das representações 
gráficas, sempre acompanham os registros as explicações e justificativas 
das propostas. A verificação cuidadosa do conteúdo destas publicações 
aponta para um volume de produtos com distintas fases e versões de 
projetos, ainda não esclarecidas de todo. (SILVA, 2012. p.44)

 O autor, apesar de não explicitar o uso de modelos físicos como ferramentas 
projetuais por Niemeyer, expõe os registros de maquetes, em fases distintas de projeto, e 
comenta detalhadamente as diferentes soluções que se apresentam. Ainda, ao incluir tais 
registros iconográficos como materiais primários, Silva parece compreender a importância 
dos modelos no processo projetual do arquiteto, como demonstra no seguinte trecho, 
em que o estudo, por meio da maquete, parece decisivo para alteração do projeto:

 A mesma relação de transição entre os terços iniciais e o último também 
foi proposta para o Palácio da Alvorada. Esta relação pode se notar nas 
fotografias da maquete apresentada, representada por uma sequência em 
série, 2-3-5, para intercolúnios cheio-vazio-cheio. A solução não possui registro 
de desenhos e foi modificada para a representação das plantas dos níveis, 
passando a compor uma sequência 3-3-5, possivelmente em busca de um 
equilíbrio entre os dois primeiros trechos e o terceiro, cujo peso preponderante 
pode ser notado no desenho comparativo entre eles. (Ibid. p.183)

2012

SILVA, 2012
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 Silva reconhece que tal dificuldade de acesso aos documentos originais do 
processo, aliada ao discurso simplificador do arquiteto, contribuem para uma leitura 
superficial e mesmo mitificadora da maneira de projetar de Niemeyer:

 A combinação entre documentação técnica incompleta de arquitetura, 
a consolidação do discurso depurado ao longo do tempo e a ausência 
de cotejamento destes dados a partir dos documentos originais, por 
certo, contribuíram para que estas lacunas relativas à representação 
tenham perdurado sem esclarecimentos e sem que se tenha leitura 
clara de como a mudança se processou, de fato, na prática projetual.  
Embora reconhecidos os valores apresentados por Niemeyer, a aferição parcial 
entre as premissas e a produção realizada deixa margem a interpretações 
estritas, quer de uma apropriação simplista por um método de projeto, quer 
de percurso focado na capacidade do arquiteto como artista, cujas mágicas 
estruturais refletem a rebeldia contra normas estruturais. (Ibid. p.50)

 Com isso, a tese de Silva, fundamentada cientificamente, questiona aspectos 
da interpretação de tal processo, bem como aponta para o emprego de maquetes 
como recurso da prática projetual de Niemeyer.

 Já em 2013, José Carlos Durand e Elena Salvatori62, em artigo publicado na 
Revista de Sociologia da USP, fazem importante análise crítica social sobre o discurso 
de Niemeyer em torno de sua própria imagem e obra, boa parte sustentado pela ideia 
que o arquiteto divulga sobre seu método de criação projetual:

62.  DURAND, José Carlos; SALVATORI, Elena. A 
gestão da carreira dominante de Oscar Niemeyer. Tempo 
Social, revista de sociologia da USP, v. 25, n. 2 Tempo 
Social, revista de sociologia da USP, v. 25, n. 2. p157-180. 
Novembro 2013.
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 Como a posição de domínio do arquiteto Oscar Niemeyer em relação 
aos pares concorrentes é tão vasta e antiga, sua fala acerca de si e de 
sua arquitetura saía de seus lábios quase como uma récita complacente e 
confortadora. Ela vinha acompanhada pela agilidade no domínio do giz ou da 
hidrográfica, repetindo com graça e entusiasmo, quase de cor, os principais 
traços dos principais projetos (ou do último projeto) diante do público, 
multiplicando ad infinitum o gesto da concepção inicial – prática que reforçava 
o carisma da criação e a pregnância da forma e tendia a liquidar dúvidas 
quanto ao reconhecimento de autoria. (DURAND; SALVATORI, 2013. p.157)

 Fica claro, nesse trecho, como a fala do arquiteto é fortemente aparada pela 
“agilidade no domínio do giz  ou da hidrográfica”, repetindo “os principais traços dos 
principais projetos”, representando, como num ciclo, o gesto da criação: pelo traço 
espontâneo, único e contínuo, que resume a essência da obra, apresentado ao público.

 Apontam-se, em seguida, os paradoxos e as insatisfações que 
desabrocham quando alguém se toma e é tomado como hors concours 
em um espaço no qual a vitória em concurso público é considerada o 
único critério democrático de acesso à grande encomenda governamental. 
Alerta-se, então, para os riscos que um modo carismático de fazer 
arquitetura (ênfase no esboço inicial e no reconhecimento de sua autoria) 
produz em programas de custo econômico elevado, nos quais – entre o 
risco do arquiteto e os passos subsequentes, até se chegar ao projeto 
completo, ou mesmo ao prédio construído – intervêm muitos agentes, com 
interesses que não são criar beleza. (Ibid. p.158)

DURAND; SALVATORI, 2013

2013
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 Novamente, Durand e Salvatori chamam a atenção para a questão dos 
esboços iniciais característicos de Niemeyer, o modo “carismático de fazer 
arquitetura”, e os riscos que trazem ao serem aplicados em programas de alto custo 
econômico, uma vez que, entre o croqui do arquiteto e a obra construída, intervém 
muitos agentes. Tal fato é constantemente ignorado na historiografia, segundo a 
noção de que simplesmente não há etapa intermediária entre um e outro, o croqui 
seria suficiente para a construção da obra, em poucos meses. Do mesmo modo, os 
projetos eram elaborados em poucos dias, por meio dos croquis:

 A imagem divulgada pelo próprio arquiteto inclui a facilidade com 
que projetava, em “momentos de prazer”, capaz também de responder ao 
imediatismo dos objetivos administrativos e políticos que deram origem a 
alguns de seus projetos, como o Cassino da Pampulha (1940), concebido 
em uma noite, ou o Teatro Nacional de Brasília (1958), desenvolvido em três 
dias. Suas obras nasciam de esboços a mão livre de pequena escala, trabalho 
que realizava individualmente, passando para outros escritórios, arquitetos ou 
calculistas a tarefa de tornar factível a forma proposta. (Ibid. p.165)

 Os autores destacam o discurso de Niemeyer sobre a imagem divulgada 
por si próprio, sobre a facilidade e habilidade em projetar, encontrando soluções 
arquitetônicas em período significativamente curto, e sem esforço mental, já que o 
arquiteto projetava “em momentos de prazer”. 

DURAND; SALVATORI, 2013
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 As obras “nasciam de esboços à mão livre de pequena escala”, os famosos 
croquis, “trabalho que realizava individualmente”, ou seja, novamente a questão da 
autoria, do criador único, que concebe exclusivamente por meio dos croquis. 

 No entanto, essa maneira de projetar típica do arquiteto, embora pareça simples 
e suficiente para converter as ideias dos esboços em construções, na realidade, 
se mostram ineficientes, já que a falta dos detalhamentos – que, para os arquitetos 
“comuns”, são indispensáveis às obras – impactam diretamente nos custos das obras:

 A falta de controle sobre os desdobramentos dos projetos pode ter como 
consequência o custo adicional na execução das obras, representado pela 
necessidade de detalhamento dos esboços originais e o cumprimento das 
estritas metas formais a que seus projetos tendem a se reduzir. É sabido que 
as obras institucionais têm patamar de custos superior ao das construções 
correntes; no caso das obras idealizadas por Niemeyer, os custos parecem 
extrapolar qualquer previsão, e seu método de trabalho pode servir inclusive 
de justificativa para atrasos e aumento dos custos originais, por parte das 
empreiteiras. Como na construção da sede do Superior Tribunal de Justiça, 
em Brasília, inaugurada em 1995 ao custo de R$ 171 milhões, acusada de 
superfaturamento pelo Ministério Público Federal. O projeto arquitetônico 
“arrojado e majestático”, tal como definido na época, sequer chegou a ser 
localizado pela Procuradoria. Em sua defesa, a construtora responsável alegou 
que o orçamento fora elaborado ‘a partir de um esboço, sobre o qual foram 
feitos os cálculos estimativos, pois é assim que o renomado artista trabalha, 
detalhando o projeto ao longo da execução’, conforme publicado pela Folha 
de S. Paulo (Vasconcelos, 2006). (Ibid. p.166)

DURAND; SALVATORI, 2013

2013
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 Dessa forma, os autores alertam para facetas que ficam ocultas sob a 
sombra da imagem e do discurso de Oscar Niemeyer, que, em virtude do seu 
prestígio social, acabava sendo privilegiado de diversas formas, passando por cima 
de questões comentadas pelos autores, não só quanto ao custo de obras públicas, 
mas também em relação à sua contratação hors concours em diversas situações63, 
anulando concursos públicos, e à aplicação de instrumentos de tombamento de 
suas obras de maneira preventiva64, por exemplo. 

 Os autores também destacam como a maneira de projetar – como é 
disseminada na historiografia – contribui para a construção da imagem e do discurso 
de Niemeyer, reconhecendo que o arquiteto projeta unicamente por croquis (e, de 
certa forma, revelando o desconhecimento, por parte dos autores, da utilização 
de modelos físicos no processo de projeto de Niemeyer, uma vez que isso não é 
mencionado em nenhum momento do texto).

 Muito embora os autores construam importante crítica acerca do discurso 
do arquiteto, analisando aspectos sociológicos de sua carreira, eles, ainda assim, 
colaboram para a noção de que o processo de criação de Niemeyer passa somente 
pelos croquis (os autores também não mencionam os textos explicativos do método 
de projeto do arquiteto).

 No ano seguinte, NUNES (2014) publica artigo na revista Intellectus sobre 
memória na arquitetura de Oscar Niemeyer, buscando verificar a validade da “criação 
espontânea”, sobre a qual o arquiteto comenta frequentemente em seus textos. O autor 
vincula a memória adquirida pela percepção sensível do mundo e pela interpretação e 
construção, por meio dos desenhos de observação da natureza, à arquitetura de Oscar 
Niemeyer. No entanto, uma observação feita pelo autor chama atenção:

63.  Como apontam os autores (Ibid. p.164), em 1943, 
em Porto Alegre, o Instituto de Previdência do Estado anulou 
a proposta vencedora do concurso de 1936, de Fernando 
Corona e Egon Weindörfer, contratando Niemeyer para 
projetar seu edifício-sede. O mesmo aconteceu no concurso 
do Paço Municipal de São Paulo, em 1952. Na construção de 
Brasília, segundo Ferraz, as minutas dos editais de concursos 
para o projeto urbano e para os projetos de suas edificações 
públicas foram elaboradas pelo iab. Niemeyer, que assumira a 
coordenação dos trabalhos da Novacap, eliminaria os projetos 
arquitetônicos do edital definitivo, sendo que diversos deles, 
como a Praça dos Três Poderes, já estariam em andamento. 
Há, ainda, situações mais recentes comentados pelos autores 
(p.165), como o caso do Teatro Municipal de Uberlândia, em 
1997; da Estação Integrada da Pampulha, em 2003; e da 
substituição da competição pela contratação hors concours 
do arquiteto, como no Centro Administrativo de Minas Gerais, 
em 2003. No caso da Escola de Teatro Bolshoi, em Joinville, 
projeto de 2003, Niemeyer foi contratado sem concurso. 

64.   Como relatam os autores (Ibid. p.170)

Há, porém, um novo fenômeno em curso (...): o 
tratamento antecipado dos projetos construídos de 
Niemeyer como bens patrimoniais. Mesmo que a maior 
parte das iniciativas de tombamento ainda tenha origem 
em instituições como o Iphan e órgãos estaduais e 
municipais de preservação, nesse caso consagra-
se a obra antes mesmo de sua implementação e de 
confirmar-se o valor social agregado pelo tempo e 
pelo uso. Caso do Caminho Niemeyer, em Niterói, cuja 
comissão encarregada expressou intenção de pleitear 
sua precoce diplomação como Patrimônio Cultural de 
Humanidade junto à Unesco. 

DURAND; SALVATORI, 2013
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 Mas também o desenho como retrato da realidade, com as suas 
propriedades seletivas, molduras de emoção, captadores do momento 
e do tempo, real ou imaginário. Os desenhos impregnados do Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro, da mulher, das viagens, livre como a sua 
imaginação. Esta “liberdade” que Niemeyer expressa, através do desenho 
– e com reflexos na sua ideologia, é mais metafórica e conceitual do que 
concreta, pois o seu método de projeto passa pela rigidez da maquete, 
da formulação do programa, a viabilidade e concepção estrutural e da 
representatividade experimentada da maquete e do desenho de projeto. 
Ou, ainda menos livremente, a utilização clara do texto como justificação do 
contexto. Refere-se, neste artigo, a expressão ideológica no arquiteto, pois 
esta resulta da última metabolização das memórias quando da maturação 
da sua vida. (NUNES, 2014. p.9. Tradução nossa)65

 O autor ressalta, no método de projeto do arquiteto, o desenho do projeto e 
a “utilização clara do texto como justificação do contexto”. Apesar de Nunes afirmar, 
categoricamente, que tal “método de projeto passa pela rigidez da maquete” e pela 
“representatividade experimentada da maquete e do desenho”, o autor, contradizendo 
a ideia dominante acerca do modo de projetar de Oscar Niemeyer, não dá suporte 
à tal afirmação, uma vez que não indica a fonte de onde obteve a mesma, nem 
menciona referência que a apoie (mesmo nas referências bibliográficas do artigo), 
nem fornece nenhum exemplo de projetos que tenham passado por tal rigidez. 
Assim, a afirmação, reveladora, de Nunes, fica solta, sem embasamento científico 
que a sustente, colocando em dúvida sua validade neste artigo. 

65.  NUNES, José Carlos D. R. Avelãs. A Serpente 
de Ouroborus enquanto memória na Arquitectura: Oscar 
Niemeyer e o baú dos guardados. Artigo científico 
publicado em  REVISTA INTELLECTUS (UJ / Univ. Max 
Plank), v. 5, n. 26, 2014. Disponível online em <http://
www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/intellectus/issue/
view/1038>. Acesso em 20 de outubro de 2017.
    O artigo é, provavelmente, baseado na dissertação 
de mestrado do autor: AVELÃS NUNES, José Carlos D. R., 
“A serpente de ouroborus. A memória na arquitectura: da 
dimensão uterina da casa primordial ao parto da criação
arquitectónica”. Dissertação de Mestrado, Covilhã: 
Universidade da Beira Interior, 2008. 
    Não foi possível acessar a dissertação, uma vez 
que está disponível online e a versão impressa se encontra 
em Portugal.

2014

NUNES, 2014
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 Finalmente, em 2014, na exposição Oscar Niemeyer: Clássicos e Inéditos, 
Carlos Lemos66, arquiteto que comandou o escritório de Oscar Niemeyer em São 
Paulo durante a década de 50, deu um depoimento, em vídeo, no qual relata a 
maneira de trabalhar de Niemeyer:

 O Oscar imaginava na cabeça as coisas e depois ele passava à limpo 
no papel, assim, à mão livre, tudo pequenininho. O telhado da casa dele 
ele desenhou, e dessa, do Rio de Janeiro, tinha uns nichos curvos, umas 
conchas, para guardar carros. Sei que ele desenhou, mas tudo pequeno. 
Aí então, ele me pediu para arranjar um retrovisor, para projetar esse 
esquema na parede. A gente aumentava e diminuía a projeção, com uma 
régua de (embas) [inaudível], de um metro, até achar a escala de 1:100 
daquele desenho. Aí então, aí ele... Isso era em cima do papel já né. Aí ele 
desenhava a projeção na escala 1:100, 1:200, aí se apagava o projetor e ia 
para a prancheta. Lá na prancheta, determinava-se os centros de curvatura. 
Mas muitas vezes, pelo menos umas duas ou três vezes eu me lembro 
nitidamente, nós ficamos horas projetando coisas na escala, para ver como 
é que ia ficar. E até a casa dele começou assim, projetando na parede, a laje 
curva, e depois quando veio a maquete, tinha umas árvores que já estavam 
marcadas, que o dr. Paulo tinha deixado ali para não mexer nas árvores. Aí na 
maquete, descolou a laje e, com a tesoura, ele cortou as bordas, até ajeitar, 
deixar uma voltinha perto de uma árvore ali. Foi a tesourada que determinou 
o projeto dele... (LEMOS, 2014)

66.  LEMOS, Carlos. depoimento. Exposição Oscar 
Niemeyer: Clássicos e Inéditos. São Paulo, Rio de Janeiro: 
Itaú Cultural; Paço Imperial. 2014. Trecho transcrito pela 
autora

2014

LEMOS, 2014

 Nesse depoimento, Lemos reforça a ideia de que o arquiteto projetava, de 
modo completo, mentalmente, resolvendo todo o projeto. Encontrada a solução final, 
Oscar materializava-a por meio dos croquis, em pequena escala – ou seja, o desenho 
possuía papel comunicativo e não tomava parte no processo projetual, resolvido na 
cabeça –, para então, projetá-los na parede até encontrar a escala desejada. Passado 
o croqui para a escala, o desenho ia para a prancheta, onde seriam acertados os 
centros de curvatura. Esse seria o método projetual de Niemeyer, segundo Lemos.

 No entanto, ao dar o exemplo do projeto da Casa das Canoas, Lemos 
comenta que, após todo o processo – resolução mental do projeto, externalização 
por meio dos croquis, adequação da escala, acerto dos centros de curvatura –, 
veio a maquete, posterior a fase de concepção projetual. E, então, Lemos comenta: 
“Aí na maquete, descolou a laje e, com a tesoura, ele cortou as bordas, até ajeitar, 
deixar uma voltinha perto de uma árvore ali. Foi a tesourada que determinou o 
projeto dele...”.

 Tal comentário é revelador e evidencia que o modelo foi imprescindível 
para a solução final do projeto: foi, por meio do estudo da maquete, que Niemeyer 
sentiu a necessidade de alterar e adequar o projeto. Mais que isso, foi o meio de 
experimentação do arquiteto, que descolou a laje da cobertura e foi, pouco a pouco, 
lapidando-a, com a tesoura, até chegar na forma ideal. Ou seja, o modelo foi, neste 
caso, ferramenta eminentemente projetual do arquiteto. 

 Apesar disso, tal revelação é dada como uma exceção, pela maneira como o 
autor relatou, anteriormente, o método projetual do arquiteto, reforçando a ideia de que o 
arquiteto projetava mentalmente e materializava a solução, pronta, por meio dos croquis.

2014

LEMOS, 2014



114 115

 Tem-se então o panorama geral do Estado da Arte. A historiografia tem, 
continuamente, afirmado e reafirmado, o processo projetual de Oscar Niemeyer 
como consistindo unicamente por croquis ou por croquis e textos. No entanto, há 
ainda (poucos) textos que mencionam o uso de modelos físicos neste processo, 
como é possível observar na tabela resumo da linha cronológica da bibliografia 
consultada (Tabela 01):

NIEMEYER, DATA

OUTROS, DATA

OUTROS, DATA

NIEMEYER, DATA

Textos em que Niemeyer cita 
o uso de modelos físicos no 
processo

Textos em que outros autores 
citam o uso de modelos físicos 
no processo

Textos em que Niemeyer cita 
somente o uso de croquis ou 
textos no processo

Textos em que outros autores 
citam somente o uso de croquis 
ou textos no processo

Tabela 01: Resumo dos textos consultados na linha 
cronológica apresentada ao longo do Capítulo 01, 
organizado por ano de publicação, autor e título do texto. 
As cores seguem o mesmo padrão apresentado na linha 
cronológica deste capítulo:

ANO AUTOR TÍTULO

1974 NIEMEYER, Oscar L’Architecture d’Aujourd’Hui.  
Janvier-Fevrier 1974. N°171

1978 NIEMEYER, Oscar A forma na arquitetura
1980 NIEMEYER, Oscar Método de Trabalho. In: Módulo 58, Abril/Maio 1980. p.86-89
1981 PIRONDI, Ciro Expressão Gráfica Arquitetônica In: Módulo n°68, 1981 p.66-71
1992 NIEMEYER, Oscar Meu Sósia e Eu

1993 PEREIRA, Miguel Alves Architecture, Text and Context. 
The discourse of Oscar Niemeyer.

1993 NIEMEYER, Oscar Conversa de Arquiteto
1996 CORRÊA, Marcos Sá Oscar Niemeyer: Ribeiro de Almeida Soares.
1998 NIEMEYER, Oscar Diálogo Pré-socrático, com Claudio M. Valentinetti

1998 NIEMEYER, Oscar Catálogo da exposição Uma Homenagem a 
Oscar Niemeyer

2001 CORONA, Eduardo Oscar Niemeyer: uma lição de arquitetura (apontamentos de
uma aula que perdura há 60 anos).

2002 UNDERWOOD, David Oscar Niemeyer e o modernismo de formas livres no Brasil.

2002 NIEMEYER, Oscar; 
SUSSEKIND, José Conversa de amigos

2003 NIEMEYER, Oscar
The Curves of life - an interview with

Oscar Niemeyer. In: ANDREAS, Paul et. al. 
Oscar Niemeyer: A Legend of Modernism

2003 SUSSEKIND, José
The integration between architecture and structure 

in Oscar Niemeyer’s work. In: ANDREAS, Paul et. al. 
Oscar Niemeyer: A Legend of Modernism

2003 QUEIROZ, Rodrigo O Desenho de um Processo: Os estudos de Oscar Niemeyer 
para o projeto do edifício do Congresso Nacional de Brasília 

2004 PEREIRA, Miguel Alves Oscar Niemeyer em São Paulo
2004 NIEMEYER, Oscar Minha Arquitetura: 1937-1994
2007 PEREIRA, Miguel Alves Arquitetura, Texto e Contexto: O Discurso de Oscar Niemeyer.
2007 QUEIROZ, Rodrigo Oscar Niemeyer e Le Corbusier: Encontros
2007 OHTAKE, Ricardo Oscar Niemeyer
2007 GLANCEY, Jonathan ‘I pick up my pen. A buildding appears.’
2007 ÁBALOS, Iñaki Los Garabatos de Niemeyer

2007 GRUNOW, Evelise A Corte Niemeyer. O Homem, o Escritório, a Fundação 
e as pessoas do cotidiano de Oscar Niemeyer

2008 MACEDO, Danilo Matoso Da Matéria à Invenção. As Obras de Oscar Niemeyer 
em Minas Gerais 1938-1955.

2008 QUEIROZ, Rodrigo A mão que desenha sonhos e arquiteta a vida
2009 PORTZAMPARC, Christian Apresentação_In: SEGRE, Roberto_Tributo a Niemeyer
2009 PENNA, Gustavo Os nomes do pai. In: SEGRE, Roberto_Tributo a Niemeyer
2009 COSTA, Lúcio Oscar 50 anos. In: SEGRE, Roberto_Tributo a Niemeyer

2009 RAUTERBERG, Hanno
O último utópico: por que Oscar Niemeyer 

inventou uma arquitetura da liberdade. 
In: SEGRE, Roberto_Tributo a Niemeyer

2009 CAVALCANTI, Lauro Oscar Niemeyer: a trajetória de
uma revolução In: SEGRE, Roberto_Tributo a Niemeyer

2010 TABOADA, Manuel Franco Acerca del dibujo de Oscar Niemeyer
2012 SILVA, Élcio Gomes da. Os palácios originais de Brasília

2013 DURAND, José Carlos;
SALVATORI, Elena. A gestão da carreira dominante de Oscar Niemeyer.

2014 NUNES, José Carlos D. R. Avelãs A Serpente de Ouroborus enquanto memória 
na arquitectura: Oscar Niemeyer e o baú dos guardados

2014 LEMOS, Carlos Depoimento. In: Exposição Oscar Niemeyer: 
Clássicos e Inéditos.

 Frente ao panorama apresentado, uma série de questionamentos foram 
formulados, que serão apresentados a seguir.
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1.2 QUESTIONAMENTOS

 Diante da coletânea de publicações que compõem o Estado da Arte do 
processo projetual de Oscar Niemeyer, ficou evidente a existência de inconsistências, 
tanto em relação ao discurso do arquiteto – a maneira como o próprio relata seu 
método de trabalho não é constante, nem em relação ao papel das ferramentas que 
utiliza (exceto pelo texto), nem a ordem em que desenvolve as etapas do projeto –, 
quanto aos relatos dos outros autores, especialmente os que com ele trabalharam ou 
conviveram. Tais relatos se mostraram desencontrados e contraditórios.

 Além disso, a interpretação de muitos autores acerca desse processo se 
mostrou, pari passu à fama e ao prestígio alcançados pelo arquiteto, caminhar em 
direção à mitificação do mesmo, como validação da figura do arquiteto gênio que não 
possui processo: suas criações são espontâneas e surgem prontas ou, no máximo, se 
valem de um ou dois recursos, também utilizados espontaneamente. Nesse sentido, 
o fato de Niemeyer ter ultrapassado os 100 anos ainda ativo na profissão, contribuiu 
ainda mais para a consolidação do mito.

 O fato de grande parte das publicações sobre Oscar Niemeyer apresentarem 
exclusivamente os famosos e elucidativos croquis (elaborados justamente para 
apresentação), ou os textos escritos à mão, ou, ainda, fotografias das obras 
construídas, também contribuiu para a consolidação da ideia de que o arquiteto 
projetava unicamente por meio de croquis e textos explicativos.

 Todavia, além dessas inconstâncias, foram identificados alguns indícios que 
podem desvelar outro papel do modelo físico, que não o de mera apresentação da 
solução final, no processo projetual de Niemeyer. 

 Na Revista L’Architecture d’Aujourd’Hui n°171, de Janeiro/Fevereiro de 
1974, a primeira publicação sobre o assunto, Oscar Niemeyer, em entrevista, revela 
claramente a importância do modelo como ferramenta de projeto, por meio do qual 
ele confere formas, volumes e espaços arquitetônicos. 

 Na Revista Módulo n°58, de 1980, Niemeyer novamente comenta sobre o uso de 
modelos, porém, não deixa claro seu papel, podendo ter interpretações distintas. Esta 
publicação foi crucial para a formação do imaginário de um processo eminentemente 
gráfico, uma vez que a mesma foi citada repetidas vezes, por vários autores, com distintas 
supressões, de acordo com o interesse de cada um, dando margem para múltiplas 
interpretações e, inclusive, para a supressão do papel do modelo físico neste processo.

 Daí em diante, especialmente em função das entrevistas dadas pelo arquiteto – 
que quase sempre envolviam a pergunta sobre seu método de trabalho –, Niemeyer foi, 
gradativamente, simplificando o discurso sobre seu processo de projeto, sendo também 
definitivo para a perpetuação do imaginário acerca do mesmo. Fica evidente a contribuição 
do arquiteto na construção de entendimentos distorcidos sobre seu processo.

 O artigo de Evelise Grunow (2007) foi crucial para evidenciar que, durante todo 
esse período estudado na bibliografia, quase quatro décadas, o maquetista Gilberto 
Antunes esteve produzindo modelos para Niemeyer, e, com base nessas maquetes, 
o arquiteto estudava e fazia alterações em seus projetos, ou seja, os modelos tinham, 
de fato, significante papel no processo projetual. Mesmo assim, aparentemente, o 
artigo não teve repercussão na historiografia, considerando as produções seguintes.

 Diante do quadro geral, este capítulo se encerra com os seguintes questionamentos:

— Como é possível, diante das dificuldades da profissão e da insuficiência 
dos meios de representação, que um projeto seja totalmente elaborado na 
mente e depois externalizado por meio de croquis, acompanhados de um 
texto, e que esse material seja suficiente para a construção da obra?

— Quem, da equipe de Oscar Niemeyer, era(m) o(s) responsável(is) pelo 
desenvolvimento dos projetos a partir dos croquis e dos textos?

— Oscar Niemeyer de fato utilizava somente  os croquis e os textos para projetar?

— Considerando as influências, especialmente de Lucio Costa e de Le 
Corbusier, que utilizavam maquetes para estudar seus projetos, poderia 
também Niemeyer ter se valido desse recurso em sua prática profissional?

 — Por que a historiografia ignorou, deturpou, mascarou esse fato?
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2. REGISTROS DE INTERAÇÕES: 
DOCUMENTOS DO PROCESSO

 Gilberto Carneiro Arnese Antunes (25/Jul/1945 - ) é maquetista e artista plástico 
autodidata. Começou a adquirir experiência com a modelagem física aos sete anos de 
idade, quando seu pai, reconhecendo uma habilidade, o presenteou com três kits de 
aeromodelos – que despertou o interesse de Antunes para a prática da modelagem

 A partir daí, seguiu exercitando (como hobby), o aero, o nauti, o ferro e o 
automodelismo – montando suas maquetes de forma estática e dinâmica –, além de 
praticar o plastimodelismo e montar dioramas. 

 Aos 19 anos, Antunes profissionalizou-se com vários cursos complementares: 
contabilidade, eletrônica, desenho técnico, escultura em madeira e argila, pintura, 
fundição de metais em geral, prótese dentária, além de outros pequenos cursos de 
interesse para a profissão. Com isso, rapidamente passou a se destacar no ramo 
por sua habilidade, conhecimento e paixão pelo ofício.

 Em 1968, na ocasião da concorrência para a Estação de Radar de Itaboraí, no 
Rio de Janeiro, Oscar Niemeyer, participando da concorrência, estava em busca de 
um profissional maquetista que pudesse auxiliá-lo na confecção do modelo de seu 
projeto. Foi então que, por intermédio de um amigo, Gilberto Antunes – então com 23 
anos – foi apresentado ao arquiteto, oferecendo a ele seus serviços.

 Niemeyer prontamente aceitou e reconheceu seu trabalho e, a partir dessa 
primeira interação, estabeleceu-se entre eles forte vínculo de parceria, dedicação 
e amizade, resultando em uma colaboração que se estendeu por 44 anos, até o 
falecimento do arquiteto, em 2012. 
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 A pesquisadora, buscando entender melhor o papel dos modelos físicos nos 
processos de criação projetual e, conhecendo – da maneira como é intensamente 
divulgado – o modo de conceber de Oscar Niemeyer (somente por croquis e 
textos), teve seu caminho cruzado67 com o do maquetista Gilberto Antunes em 
2011, quando iniciava o quinto semestre do curso de arquitetura e urbanismo da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP). 

 Desse primeiro contato e visita ao atelier, que Gilberto Antunes mantém, 
atualmente, no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, resultou a pesquisa de Iniciação 
Científica O papel da modelagem tridimensional no processo projetual de Oscar 
Niemeyer, a partir de seu colaborador-maquetista Gilberto Antunes68. 

 Nessa primeira investigação foi realizado o levantamento da cronologia de 
mais de 300 maquetes confeccionadas por Antunes durante a parceria, elaboradas 
para mais de 200 projetos de Oscar Niemeyer. Além da cronologia, foram definidos 
e expostos dez casos exemplares com boa documentação iconográfica - entre 
fotos das maquetes em várias versões, croquis originais de Niemeyer -, além de 
textos escritos pelo arquiteto ou por outros autores sobre a obra em questão, de 
evolução de projetos por meio dos modelos. 

 Apesar dos avanços obtidos na Iniciação Científica, ao final da pesquisa 
permaneceram ainda diversos questionamentos, já apresentados no capítulo 
anterior, e, sobretudo, uma forte inquietação: uma vez comprovado o papel 
imprescindível dos modelos no processo projetual de Niemeyer, por quais motivos 
e de que maneira a historiografia teria ignorado e falseado tal processo, de modo a 
omitir a importância das maquetes e do trabalho de Gilberto Antunes?

 Assim, o presente trabalho surgiu da necessidade de aprofundar o 
conhecimento e, especialmente, as reflexões, que surgiram na pesquisa de IC, na 
qual a autora teve a oportunidade e o privilégio de acessar um acervo único, particular 
e, na época, praticamente desconhecido: o acervo da memória e dos registros de 
trabalho de alguém que não só conviveu e colaborou com Oscar Niemeyer, mas 
que participou ativamente, por mais de quatro décadas, do processo projetual do 
arquiteto: o maquetista Gilberto Antunes. 

67.  Por intermédio da profa. Dra. Glaucia Augusto, 
que havia comentado recentemente, com o professor 
Dr. Artur Rozestraten, o fato que Niemeyer possuía um 
colaborador maquetista com quem trabalhava havia 
anos, porém, sem mais detalhes. Quando procurado 
pela pesquisadora, devido ao interesse em conhecer 
mais sobre o papel dos modelos físicos na criação de 
projetos, o prof. Artur mencionou o comentário da profa. 
Glaucia, e a pesquisadora, muito intrigada, saiu em busca 
de maiores informações, encontrando, na internet, o blog 
da jornalista Raquel Boechat <http://www.raquelboechat.
com/niemeyer.html>, no qual ela comentava sobre o 
trabalho de Antunes.
A pesquisadora, então, entrou em contato com Raquel, 
que se mostrou muito contente com o interesse e fez o 
contato entre a pesquisadora e Gilberto Antunes. A partir 
de então, o contato com o maquetista passou a ser direto, 
e a pesquisa contou com o apoio e incentivo da profa. 
Dra. Glaucia Augusto e de Raquel Boechat.

68.  Desenvolvida na FAUUSP entre setembro/2011 
e agosto/2012, orientada pelo prof. Dr. Artur Simões 
Rozestraten e com apoio da Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) - Processo 
2011/12680

 Tal acervo, composto por materiais originais e inéditos de diversas 
naturezas – croquis, modelos físicos, fotografias, negativos, textos, além dos 
depoimentos de Antunes – revelou um aspecto ignorado, ou encoberto, da maneira 
de projetar de Niemeyer: o verdadeiro papel da modelagem tridimensional, física, 
no desenvolvimento e concepção das obras do arquiteto.

 Além do material comentado, que documentam tal processo, há ainda outro 
material primário, também original e inédito, que constitui o principal apoio desta 
pesquisa: dois filmes curtos, gravados ambos em 1994 pela equipe de Gilberto 
Antunes, que registram as interações entre Oscar Niemeyer, Gilberto Antunes e 
diversos modelos, por meio dos quais o arquiteto estuda e modifica seus projetos. 
Nesse sentido, é importante apresentar, neste momento, algumas características 
destes documentos audiovisuais, além da abordagem metodológica adotada para o 
tratamento e análise dos mesmos.

Os Filmes

 Os registros audiovisuais mencionados, serão tratados, nessa pesquisa,  
como filmes, entendendo como sua definição “Qualquer sequência de imagens 
cinematográficas ou fotográficas com ou sem movimento” (Dicionário Michaelis, 
2016). Ainda, se referem a um tipo bem específico de filme: são, sobretudo, 
documentos audiovisuais, como define Edmondson69:

 Documentos audiovisuais são obras que contêm imagens e/ou 
sons reprodutíveis reunidos em um suporte e que em geral exigem um 
dispositivo tecnológico para serem registrados, transmitidos, percebidos 
e compreendidos o conteúdo visual e/ou sonoro tem duração linear. O 
objetivo é a comunicação desse conteúdo e não a utilização da tecnologia 
para outros fins. (EDMONDSON, 2013. p.82-83)

69.  EDMONDSON, Ray. Filosofia e princípios da 
arquivística audiovisual. Rio de Janeiro: Associação 
Brasileira de Preservação Audiovisual/Cinemateca do 
Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, 2013.
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 Tais filmes foram realizados no atelier de Gilberto Antunes, na época, 
localizado no centro do Rio de Janeiro, na Rua Luís de Camões n°75. Sendo 
documentos audiovisuais, fica evidente, ao estudá-los, que o principal e único 
objetivo de sua realização era registrar o conteúdo das visitas do arquiteto Oscar 
Niemeyer ao atelier e as interações do mesmo com o maquetista Gilberto Antunes. 

 O primeiro filme foi filmado por um dos membros da equipe de Gilberto 
– seu irmão, Sérgio Antunes –, que acompanha a visita da equipe de Niemeyer 
ao atelier de Antunes para analisar um conjunto de modelos que estavam sendo 
confeccionados para uma exposição, que aconteceria naquele mesmo ano. O 
segundo, filmado a partir de um ponto fixo, mais alto, provavelmente apoiado em 
algum móvel, registra Oscar Niemeyer, também acompanhado de sua equipe, 
estudando um único modelo, ainda em fase de concepção.

 Apesar desta pesquisa dispor, como já mencionado, de materiais gráficos 
relevantes, como desenhos e croquis originais de Niemeyer (do acervo pessoal de 
Antunes), bem como do registro fotográfico de boa parte das maquetes realizadas por 
Gilberto – inclusive em suas várias versões, o que já seria suficiente para comprovar 
o papel dos modelos tridimensionais no processo de projeto de Oscar Niemeyer –, 
os filmes documentam o processo em si, permitindo clara compreensão da maneira 
como este era feito. Por esse motivos, os filmes constituem o principal material de 
apoio da pesquisa.

 Os documentos de processo são, portanto, registros materiais do 
processo criador. São retratos temporais de uma construção que agem 
como índices do percurso criativo. Estamos conscientes de que não 
temos acesso direto ao fenômeno mental que os registros materializam, 
mas estes podem ser considerados a forma física através da qual esse 
fenômeno se manifesta. Não temos, portanto, o processo de criação em 
mãos, mas apenas alguns índices do processo. São vestígios vistos como 
testemunho material de uma criação em processo. (SALLES, 2013. p. 27)70

70.  SALLES, Cecília Almeida. Gesto Inacabado: 
Processo de Criação Artística. 6a Edição. São Paulo: 
Intermeios, 2013.

 É importante retomar a discussão acerca das representações. No campo da 
filosofia, Representação é aquilo que substitui algo ausente. Ainda, no pensamento 
de Kant71 (1983), o conhecimento de conceitos só é possível admitindo-se a 
dissociação entre a “coisa em si” e suas representações. Nesse sentido, ao analisar 
as representações como os desenhos do processo e as fotografias dos modelos, 
em várias versões, pode-se construir hipóteses a respeito de como se dava esse 
processo projetual, e tais hipóteses poderiam ser complementadas ou averiguadas 
por meio dos depoimentos do maquetista. Mesmo que as hipóteses se comprovem, 
o processo em si, exatamente como ocorria, fica restrito à imaginação.

 No entanto, por meio de sua representação em registro audiovisual, é possível 
mais do que entender, visualizar, como realmente era o processo de projeto de Oscar 
Niemeyer. Com isso, o lapso do tempo e do espaço em que ocorria o processo, 
impossível de dizer apenas pelos desenhos e fotografias dos modelos, é relativamente 
amenizado com este tipo de representação. David Harvey (1989), em sua obra Condição 
Pós Moderna72, acredita que o cinema é a forma de representação, dentre todas as outras, 
que tem maior capacidade de tratar de temas entrelaçados do espaço e do tempo.

 O uso serial de imagens, bem como a capacidade de fazer cortes no 
tempo e no espaço em qualquer direção, liberta-o das muitas restrições 
normais, embora ele seja, em última análise, um espetáculo projetado num 
espaço fechado numa tela sem profundidade. (HARVEY, 1989. p.277)

 Em relação aos cortes, nesta pesquisa, por se tratar da documentação de um 
processo de projeto, optou-se pela não realização dos mesmos em ambos os filmes. 
As razões para tal decisão são: 

1) os filmes documentam um processo, portanto, a execução de cortes na 
filmagem poderia prejudicar o entendimento do mesmo, que é fluido e, no 
primeiro filme, muito rápido (apesar de já apresentar alguns cortes na própria 
filmagem, fato que por si só já prejudica o completo entendimento do filme).

71.  KANT, Immanuel . Crítica da Razão Pura. São 
Paulo: Abril Cultural, 1983.

72.  HARVEY, David. Condição Pós Moderna. Oxford: 
Basil Blackwell Ldt., 1989
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 2) os registros são relativamente curtos. O primeiro possui apenas 22 minutos 
e 35 segundos de filmagem e o segundo, 31 minutos e 5 segundos, portanto, 
não há necessidade de cortes em função do tempo. 

 Pelos mesmos motivos, optou-se por apresentar, no corpo da dissertação, a 
transcrição de diálogos e descrição de cenas, bem como a decupagem em frames, 
de ambos os filmes, de modo integral. Como será visto na análise, cada gesto e 
fala é relevante e, mesmo que o arquiteto faça apenas um comentário em um ou 
outro modelo, e, aparentemente este não tenha nada excepcional, mais adiante, no 
contexto do projeto, pode se mostrar importante num entendimento geral,

 Com relação ao suporte dos filmes, deve-se ressaltar que os mesmos foram 
filmados originalmente em VHS e foram danificados e perdidos. As versões que se 
encontram disponíveis são digitalizações dos originais e se encontram preservadas. 
É importante ter em consideração que o material pode ter sofrido algumas perdas 
de qualidade de imagem e som. Como já alertava Edmondson: “A transferência do 
analógico para o digital provoca sempre alguma perda de conteúdo”. (EDMONDSON, 
2013. p.152). Os filmes, concedidos por Antunes, foram duplicados digitalmente e, 
então, analisados para devida transcrição de diálogos e descrição de cenas.

 O tratamento inicialmente previsto para esses documentos seria o isolamento 
de algumas camadas de sons que interferem na compreensão do diálogo que 
se segue durante a filmagem, buscando melhorar a qualidade do áudio.  Foram 
executados diversos testes, com o apoio da equipe técnica do laboratório do 
VideoFAU, aplicando diferentes filtros, de modo a tentar amenizar os ruídos externos 
(no primeiro filme, ruídos de máquinas, da rua, carros, conversas paralelas, etc.; no 
segundo filme, aparentemente, havia um aparelho de som, tocando música, muito 
próximo da filmadora, impedindo parte da compreensão dos diálogos). 

 No entanto, não foi possível isolar as camadas, pois o som, ao ser 
digitalizado, foi compactado em uma única camada, e, ao aplicar filtros, estes 
agiam também nos diálogos, dificultando ainda mais o processo de transcrição 
dos mesmos.

 A equipe orientou a pesquisadora a realizar as transcrições em ambiente 
silencioso, com o auxílio de fones de ouvido. Para o segundo filme, devido à baixa 
qualidade do áudio, a descrição de cenas foi feita de modo mais detalhada e, com 
alguns comentários do maquetista a respeito do filme (coletados na visita técnica 
ao atelier de Antunes em 27 jan. 2017), foi possível entender alguns aspectos da 
interação entre Niemeyer e Antunes neste filme. Porém, com o auxílio de fones 
canceladores de ruídos, foi possível compreender parte do diálogo desenvolvido 
no filme em questão.

 A duplicação, transcrição de diálogos, descrição de cenas e a análise 
desses filmes, aliados à documentação gráfica (tanto dos croquis de Niemeyer, 
das fotografias das maquetes realizadas por Gilberto e outros registros históricos), 
bem como os depoimentos dado pelo maquetista (em entrevistas semiestruturadas 
feitas pela pesquisadora) serão apresentados ao longo desse capítulo.
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2.1. FILME 01 – CONJUNTO DE MAQUETES PARA EXPOSIÇÃO

 O primeiro filme foi gravado em 1994 e registra uma visita do arquiteto 
Oscar Niemeyer ao atelier de Gilberto Antunes. Esta foi a primeira vez que Gilberto 
e sua equipe registraram uma visita do arquiteto ao atelier. Normalmente, os 
modelos eram levados ao escritório de Niemeyer pelo maquetista e lá sofriam as 
modificações/alterações em projeto pelo arquiteto, para, então, retornarem ao 
atelier de Antunes e serem retrabalhados. 

 No entanto, havia situações em que Oscar e sua equipe se deslocavam 
ao atelier de Antunes para analisar os modelos. Nesta ocasião, especificamente, 
haviam quatorze maquetes para serem estudadas pelo arquiteto, todas em bases 
padronizadas – portanto, em escalas diferentes –, realizadas para uma exposição 
que aconteceria naquele mesmo ano no Palácio Capanema, conhecido edifício do 
Ministério de Educação e Saúde, Rio de Janeiro. Dadas as dimensões e a considerável 
quantidade de modelos, Oscar Niemeyer optou por ir, acompanhado de Robson Silva 
e Kadu Niemeyer, ao atelier, para analisar os mesmos. 

 No filme, o maquetista Gilberto Antunes, vestindo moletom cinza estampado 
com croqui de Niemeyer, e sua equipe – Edson Francisco de Lima, de blusa verde, 
“Macir” (Maxionilio Xavier de Souza), de camisa azul clara, “Neném” (José Elio dos 
Santos), vestindo camisa branca sobre uma camiseta listrada, e Laerson Xavier de 
Souza, que aparece vestindo uma camisa branca de manga curta, além de Sérgio 
Antunes, irmão de Gilberto, que está registrando o filme –, recebem Oscar Niemeyer, 
de camisa branca e terno cinza, e seus colaboradores: Kadu Niemeyer, seu neto, 
fotógrafo, vestindo camisa listrada e terno cinza; e Robson Jorge Gonçalves da Silva, 
arquiteto especialista em projetos de auditórios e teatros, consultor de Niemeyer, 
aparece de óculos escuros, camisa listrada e terno azul escuro. O registro foi realizado 
no antigo atelier de Gilberto Antunes, localizado na Rua Luís de Camões, nº 75, no 
Centro do Rio de Janeiro. Nos últimos vinte anos, o atelier passou a se localizar na R. 
Jacumã, nº15, no bairro da Tijuca. Este documento videográfico possui, no total, 22 
minutos e 35 segundos de gravação.

FICHA TÉCNICA

Filme: Filme 01 – Conjunto de maquetes 
para exposição

Ano: 1994

Local: Antigo atelier de Gilberto Antunes 
- Rua Luís de Camões, nº 75, Rio de 
Janeiro, RJ, Brasil.

Duração: 22’35”

Filmado por: Equipe de Gilberto Antunes - 
Sérgio Antunes (Irmão de Gilberto)

Quem aparece: 

Gilberto Antunes Oscar Niemeyer

Kadu Niemeyer Robson Silva Edson F. deLima

Laerson Souza Macir Neném
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 2.1.1. TRANSCRIÇÃO DE DIÁLOGOS E DECUPAGEM EM FRAMES

O filme começa com Gilberto Antunes recebendo Niemeyer e seus 
colaboradores em seu atelier no centro do Rio de Janeiro. Há troca de 
cumprimentos, é ofecida água para os visitantes e todos se direcionam para 
o local onde se encontram a maquete e acontece um corte, indo direto para 
a primeira maquete. 

[Início da Cena]

Oscar Niemeyer, Kadu Niemeyer e Robson Silva chegam ao atelier e são 
recebidos por Gilberto Antunes.

—

Não Identificado: Querem uma água? (amarelou?) [inaudível]

RS: E errou mesmo... iria comigo no (Pritzkeee) [inaudível]...

GA: Ahh aí é pra minha caaasa...

RS: Éééé!

[Corta a cena. 00.00.05]

Começam a se deslocar para o salão principal do atelier:

ON: Tem um (baixo) [inaudível] aí?

GA: Como? Tem, tem...

Gilberto se movimenta para pegar algo não identificado. Mario aparece para 
ajudá-lo.

GA: É pra levar esse aqui ali.

[Corta a cena. 00.00.13]

Primeira maquete: Mesquita de Argel 

A cena começa mostrando o modelo da Mesquita de Argel [00.00.13 a 
00.00.16] e, em seguida, novo corte.

—

Oscar Niemeyer aparece estudando o modelo acompanhado de Antunes. Ele 
o estuda por 5 segundos e tenta se abaixar para analisar a maquete do ponto 
de vista do observador. 

GA: Botar esse de lado?

Edson auxilia Gilberto a suspender o modelo até a altura dos olhos de 
Niemeyer. Assobio ao fundo.

ON: Aí vai ficar em quanto aqui? 

Corta a cena. [00.00.27]

—

Oscar Niemeyer aparece olhando para Robson, esperando uma resposta

GA: É só... é só aumentar ooo...

RS: Aí abaixa tudo ou é só ali... e também ooo...

ON: É, então abaixa sim... [pausa]

ON: Vê quanto tem aí. [se dirige a Gilberto]

GA: Aqui tem... um metro e meio

ON: Você tem que colocar os (barquinhos) [inaudível] 

GA: Nós vamos botar, só estamos esperando o senhor definir o...o projeto 
inteiro...

ON: A... a coluna não era mais grossa não? [câmera dá zoom no modelo]

GA: Hum... não, o senhor escolheu essa medida... no desenho. [Assobio ao 
fundo]

ON: Essa aqui é de cor...

GA: Como?
Sequência de frames 01: 00.00.05 a 00.00.43
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ON: Essa bolinha é de cor...

GA: Ah, o senhor quer colorir?

ON: ... de vermelha, amarelo

GA: ... vermelho... Ah, amarela né? [pausa...]

EL: Quer que pinta?

GA: Quer que pinta?” 

ON: É...

GA: Tudo bem...

[Corta cena. 00.01.04]

A cena mostra só a maquete da Mesquita.

—

GA: A posição tá certa [da lua]?

RS: Uns cinco só, acho que dá

[Não identificado]: Han?

RS: Uns cinco dessas soltas, não entendi...

GA: Então vamos partir pra outra...

A câmera dá zoom no modelo da Mesquita.

Pequena discussão, falas sobrepostas. [inaudível]. 

[Corta a cena. 00.01.11]

Gilberto pega uma trena e tira medidas.

GA: Então essa aqui não tem que trocar, de posição?

Oscar observa atentamente o modelo, da editora Mondadori. Puxa um 
banquinho e se senta em frente a ela

GA: Dá licençaa...

Gilberto passa por trás de Oscar e tenta pegar algo atrás do plano da filmagem.

[Corta a cena. 00.01.20] 

Segunda Maquete: Editora Mondadori + Terceira Maquete: Bolsa de 
Trabalho de Bobigny (França)

[Início da cena. 00.01.21]

Oscar aparece sentado analisando o modelo da Editora Mondadori. Ao ser 
redor, em pé, Kadu, Robson e Gilberto. Ele a analisa por um tempo e se 
levanta em 00:01:29 e pergunta:

—

ON: O que que é isso?

GA: Aqui vai ser o estacionamento... marcar aqui, fazer o estacionamento

ON: Eu não gosto disso daí [das vagas]

GA: Não?

ON: Não, eu quero só um carro

GA: Só o carro... mas faz o nicho do estacionamento?

ON: O nicho só...

[A câmera balança. A cena muda para a maquete ao lado, da Bolsa de 
Trabalho de Bobigny (terceira maquete). 00.01.42]

—

GA: Só. Agora, mas essa aqui é uma estrutura complicada, quer ver...

[Gilberto começa a puxar a maquete para mostrar a parte lateral/do fundo. 
Oscar se aproxima do modelo e analisa]

ON: Ah, deixa assim....... Ah, é!

GA: Tá, essa aqui, ela... ela é... [inaudível]

ON: Mas então como é que ela...

[A câmera oscila e corta a cena Volta para o modelo da Editora Mondadori. 
00.01.52]

Sequência de frames 02: 00.00.52 a 00.01.51
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Oscar aparece rotacionando o modelo da Editora Mondadori. É auxiliado por 
Kadu. Oscar analisa por um momento e indica para Gilberto um trecho do 
modelo [00.02.01]

—

ON: Parando ela aqui ó, nós vamos cortar lá...

Gilberto pega uma trena e tira medidas.

GA: 59.. Vai pegar isso aqui. Ela vai cortar o parque...

ON: Recorta aqui [indica uma linha de corte. A câmera dá zoom no modelo. 
00.02.11] e recorta a outra. [Indica a outra ponta da maquete]

GA: Então ela vai ficar assim. [indica]

Oscar concorda.

[Corta a cena. Se aproxima do modelo. 00.02.19]

A cena se desenrola toda focada no modelo, a princípio se aproximando e, ao 
final da cena, distanciando.

—

ON: Tá sendo bonito esse lado, o lado da onde vem até a chegada... Tem que 
ficar assim esse lado. [inaudível] mas é assim mesmo.... E isso aqui?

GA: Então tá bom. Então essa aí tá aprovada, essa aqui...

[Corta a cena. 00.02.32]

Quarta Maquete: Congresso Nacional de Brasília

A cena começa com Oscar Niemeyer e Gilberto se dirigindo para o modelo 
do Congresso.

GA: “Bom, essa aqui ficou assim ou é do outro lado, tanto faz.”

ON: “Não, pode ser, pode... [inaudível]... Vira ela”

[Gilberto começa a virar a maquete, Robson o ajuda.]

GA: “Traz assim não que tá solto...”

[Fazem uma pausa e continuam a rotacionar a maquete. Robson parece 
reposicionar um dos blocos que estava no limite da maquete, em um dos 
lados, provavelmete parte do Anexo II da Câmara dos Deputados]

RS: Aqui não tem a ponta desse virada no sentido [inaudível]...?

ON: Isso éé a maq... 

[Corta a cena. A câmera muda de posição. 00.03.00]

—

GA: Essa daqui...

[A câmera dá um zoom no modelo  e corta a cena. 00.03.04]

Volta a mostrar a maquete da Bolsa de Trabalho de Bobigny. 

—

GA: A questão é essa... [inaudível]

[Corta a cena. Mostra outro ângulo do modelo da Bolsa de Trabalho de 
Bobigny. 00.03.07 e, no segundo seguinte, novo corte. 00.03.08]

Sequência de frames 03: 00.02.04 a 00.03.07
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Quinta maquete: Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Niterói 

A próxima cena mostra Gilberto elevando o modelo do MAC Niterói até a 
altura dos olhos de Oscar e Kadu ajudando-o em seguida.

—

[Não identificado]: Como é que tá bonito esse...

ON: Bacana

GA: [ínaudível] tentando [risos]

ON: Não era pra ficar maior que a outra?

Apoiam a maquete na ponta mesa

GA: Agora... vou pedir pro Macir botar essa aqui...

KN: Não vai cair não?

GA: Não vai cair não.

[Gilberto se dirige à sua equipe]

GA: Ooo Macir! Neném! Por favor... Passa essa maquete aqui pra lá... e depois 
nós vamos jogar a outra pra cá

[A câmera se aproxima bastante do modelo]

ON: Não... não...é complicado...não é necessário

GA: Não, não, aqui é pro senhor avaliar o Memorial da América Latina

[Corta a cena. 00.03.37]

Sexta maquete: Memorial da América Latina

Oscar aparece em pé, analisando o modelo do MAC. Gilberto surge ao fundo 
e puxa um banquinho. A câmera vai reduzindo o zoom, enquadrando Oscar 
e sua equipe, além de Gilberto e as maquetes que se encontram em cima da 
mesa, junto com a do Centro Cultural Le Havre]

—

[Não identificado]: Essa máquina é outra?

GA: Não...

SA: Não...

[Não identificado]: É a mesma?

SA: É...

[Conversa próxima à câmera entre os membros da equipe de Gilberto. Oscar 
comenta algo (inaudível) e Gilberto responde (inaudível), apontando o edifício 
do Parlamento Latino Americano]

[Não identificado]: Cadê a luz do som?

Oscar faz um gesto pedindo para rotacionar

[Não identificado]: Ahhh... [pausa] pra mim ainda tinha uma luz aí

[Gilberto rotaciona o modelo. Kadu o auxilia.]

GA: Só ficou faltando botar o vermelhinho aqui da pintura [aponta para o 
modelo da escultura A Mão]

ON: Ela tem que ficar nesta posição [sinaliza com o mão] indo assim... 

GA: Ahhh... tá

ON: Eu to magoado que você não lembrou

GA: Não, não esqueço, não... Não esqueço não... não esqueço...

[Zoom no modelo. Corta a cena. 00.04.02]

Sequência de frames 04: 00.03.12 a 00.03.59
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Sétima maquete: Centro Cultural de Le Havre - Le Volcan

A cena começa onde Gilberto recebeu Oscar e sua equipe. Oscar Niemeyer 
e Gilberto Antunes aparecem analisando o modelo do Centro Cultural de Le 
Havre.

—

GA: Esse aqui é igual aaa... (mão)? [inaudível]

[Gilberto aponta um elemento no edifício maior. Oscar analisa] [00.04.06].

[Conversas paralelas ao fundo. Inaudível. A câmera dá zoom out e enquadra 
também Robson e Kadu. Todos observam o modelo.]

[Oscar coloca a mão no modelo]

ON: Ah, mas isso aqui é o que?... Isso aqui é mais baixo quatro metros [indica 
uma das esquinas do terreno]... É a  avenida principal da saída.[00.04.16].

GA: Não... aqui tá mais baixo. [aponta para o pátio rebaixado]

ON: Mais baixo?

GA: É, você vem e cai aqui. [segue com o dedo pela rampa e bate duas vezes 
no modelo]. Tá tudo mais baixo aqui, é tudo fundo. [00.04.22].

[Pausa. Oscar reflete]

GA: Cavou tudo mesmo, (mas não vi) [inaudível]...

[Corta a cena. Gilberto aparece agora à esquerda de Niemeyer. 00.04.32]

—

Gilberto e Kadu estão pousando o modelo na mesa. Provavelmente o haviam 
elevado até a altura dos olhos de Oscar.

ON: E se ficar assim, reto assim...?

RS: Aí vai ficar mais alto [Robson indica a altura com a mão]. [00.04.36]

ON: Mais alto?

KN: Assim dá

RS: É, mais alto

[Não identificado, da equipe de Gilberto]: Então vai ficar tudo alto? Igual da 
catedral?

GA: Interessante... porque isso é... [faz um gesto com a mão]

ON: (Não, porque não é isso) [inaudível]

[Discussão entre Oscar, Gilberto, Kadu e Robson. Inaudível. Oscar ergue uma 
mão e se retira. Parece bastante insatisfeito]. [00.04.40]

KN: Eu acho que ele marcou com isso aqui.

[Kadu sinaliza com a mão o projeto em discussão]

Gilberto começa a separar a maquete.

[Corta a cena. 00.04.44]

Sequência de frames 05: 00.04.03 a 00.04.40
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Oitava maquete: Palácio das Artes - Centro Musical do Rio de Janeiro

A cena começa no mesmo local que a cena anterior. O modelo do Centro 
Cultural Le Havre foi retirado e, em seu lugar, foi colocado o modelo do 
Palácio das Artes - Centro Musical do Rio de Janeiro. Gilberto parece acertar 
a posição do modelo na base.

—

GA: Tá meio soltinho...

[Oscar analisa, mexe na maquete]. [00.04.49]

ON: O que é isso aqui? A rampa? [Estende a mão direita para Gilberto, como 
se pedisse algo]

GA: Só tem...

ON: É... Dá uma caneta... [Ainda com a mão estendida para Gilberto, pedindo-
lhe uma caneta]

GA: caneta... caneta... caneta... caneta [Gilberto apalpa os bolsos, em busca 
de uma caneta]

[Gilberto e Kadu procuram por uma caneta em seus bolsos. Gilberto encontra 
uma lapiseira em sua pochete e a oferece para Oscar. Enquanto isso, Robson 
verifica que a rampa do outro lado da maquete está solta]. [00.04.56].

[Oscar pega a lapisera e começa a desenhar sobre o modelo. A câmera dá 
zoom na mão de Oscar]. [00.05.00]

GA: e essa rampa aqui atrás, seu Oscar? 

ON: Hein?

GA: Essa aqui?

[Gilberto pega a rampa de trás, solta, e a levanta, mostrando-a para Oscar e, 
em seguida, apoiando-a novamente na base. 00.05.05]

ON: [inaudível]

GA: Mas ponha?

[Começa a rotacionar o modelo para Oscar analisar a rampa de trás. A 
câmera começa a reduzir o zoom, enquadrando a todos novamente.]

GA: Põe essa rampa aqui? [Pega novamente a rampa] Na (planta) [inaudível] 
dele? [00.05.12]

ON: Na frente desses (pinos) [inaudível]

[Oscar faz um gesto para elevar o modelo na altura de seus olhos. Gilberto 
olha para Kadu e este o auxilia. Rápido corte na cena. 00.05.17]

RS: Olha... circular a pessoa pode ver de qualquer ângulo... [Faz movimento 
circular com a mão sobre o modelo, se referindo à base do mesmo]

GA: Ah, essa é redonda, Oscar

[Robson aparece na cena, passando por trás de Kadu e parando ao lado 
de Niemeyer.]

ON: Põe um metro e trinta. 

[Oscar, novamente com a lapiseira, começa a desenhar sobre o modelo]

GA: Um metro e trinta pra maquete...

ON: Fecha essas janelas tudo...

[Oscar sinaliza com a lapiseira a fachada. A câmera começa a dar zoom 
no modelo]

GA: Fecha? 

[Oscar acena afirmativamente]

[Robson pega a fita métrica, começa a medir]

GA: E essas daí atrás? 

ON: Lá atrás deixa...

GA: Deixa, né? [pausa]

GA: Bom, então deixa ela aqui...

[A câmera foca bem no modelo. Corta a cena. 00.05.30]

Sequência de frames 06: 00.04.45 a 00.05.24
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Nona maquete: Palácio da Alvorada

A cena começa com Gilberto inclinando o modelo do Palácio da Alvorada 
com uma mão, de modo que Oscar consiga observar a fachada do edifício 
de frente. Estão na mesma posição da última cena, porém, um pouco mais 
para a esquerda da mesa, uma vez que o modelo do Palácio das Artes do Rio 
foi deslocado para o do lado direito da mesa.

—

GA: Tá lá a capelinha [aponta para a capela]. [00.05.31].

[Pausa. Kadu ajuda Gilberto, pegando a maquete pelo outro lado e ambos 
erguem a mesma até a altura dos olhos de Niemeyer. Em seguida, Robson 
auxilia segurando o modelo pela parte de trás. Oscar analisa.]

GA: As colunas estão de acordo?

ON: Aquele vidro lá você tira fazendo o favor

GA: Ah, tira aquele vidro?

[A câmera dá zoom em Niemeyer e em seguida, volta a enquadrar Gilberto, 
Oscar e Kadu]

ON: É, tira, vai ficar tudo preto. 

GA: [Gilberto faz uma pergunta, inaudível].

ON: Vai ficar, é, vai ter que arrumar isso aí

GA: É.

[Corta a cena. 00.05.49]

A cena recomeça com um reposicionamento da câmera, contornando a lateral 
da mesa de modo a ficar mais próxima de Gilberto. O modelo  se encontra 
pousado na mesa e somente Gilberto e Oscar estão no enquadramento da 
cena.

—

GA: Vai ter que botar um pouquinho... vai ter que botar um pouquinho mais pro 
lado [indica a maquete do Palácio das Artes]. 

ON: É?

GA: Naquele canto ali. [indica] 

[Oscar começa a contornar a mesa pelo outro lado. Corte muito rápido na 
cena. 00.05.56]

GA: Bom... Macir!

[Não Identificado]: Vai botar o [inaudível] lá não?

[Corta a cena. Oscar está sentando em frente a ela, com Kadu em pé à esquerda 
de Niemeyer e Robson sentado à sua direita. Macir passa ao fundo. Oscar analisa 
durante um tempo o modelo e, em seguida, chama Gilberto.]

ON: Oo... [Oscar fica pensativo, observando a maquete]

[A câmera dá zoom no rosto de Oscar. Gilberto aparece para atendê-lo.]

[Corta a cena. 00.06.11]

Oscar aparece pensativo, segurando uma lapiseira. Kadu e Gilberto estão um 
de cada lado de Oscar, analisando o modelo.

—

ON: Tira esse marrom... [coça a testa]. 

GA: Esse aqui verde e esse aqui ...? [indicando na maquete]. [00.06.12].

ON: pode deixar com a  (ideia) assim [inaudível]. [Oscar faz um movimento 
ondulante com a mão]. [00.06.14]

GA: Mas só? pintar só de verde?

ON: É, porque aqui é o (estrado) [inaudível] tá...

GA: Pintar só de verde. [00.06.18]

[Gilberto sai da cena. Robson rotaciona o modelo.] [00.06.23]

GA: tá dando pra virar? [Gilberto auxilia Robson pelo lado oposto da mesa]. 
[00.06.27].

Sequência de frames 07: 00.05.31 a 00.06.27
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[Corta a cena. 00.06.29]

A cena começa com um novo posicionamento da câmera, com a mesa e o 
modelo ao centro, Oscar e sua equipe do lado esquerdo da cena e Gilberto 
do lado direito. Gilberto tenta entender a configuração dos pilares, acenando 
com as mãos.

—

ON: Certinho assim, só. Fica chapado aqui... (não tem nada a ver isso) 
[Inaudível].

GA: Calma...Tá descendo... vem [sinaliza com as mãos, estão discutindo 
sobre os pilares]. [00.06.29 a 00.06.36].

ON: Não. em que avivar essa grande

[Gilberto reflete]

GA: Não tá me fazendo seguro, deixar eu ver...

[Toca o telefone ao fundo. Gilberto dá a volta na mesa e fica ao lado de Oscar]

ON: Ó. Vou até passar a mão [Oscar toca um dos pilares no modelo]. [00.06.42]

GA: Ah, porque olha aqui... [Gilberto indica na maquete]. [00.06.44].

ON: É, essa vertical... e essa aqui que tá virando também

[Câmera dá zoom no modelo]

[Alguém atende o telefone ao fundo. Inaudível]

[Dialogam baixo. Inaudível.]

[Corta a cena.  00.06.49]

A cena seguinte começa com zoom no modelo do Palácio da Alvorada, 
mostrando os pilares. Dá mais zoom ainda no pilar da extremidade. Conversa 
ao fundo inaudível.

[Corta novamente a cena. 00.06.55] 

Na próxima cena, câmera está posicionada de frente para o modelo, atrás de 
Oscar Niemeyer. Ele aparece verificando a curvatura da laje no modelo.

—

ON: [Inaudível]

GA: É, é curva, é... e esse aqui. Esse aqui do lado também [rotaciona um 
pouco a maquete, indica para Oscar os pilares nas laterais]. [00.07.02].

[Pausa. Oscar analisa. A câmera diminui o zoom, enquadrando Oscar e o 
modelo] 

GA: Aqui passa o preto também... ahh... naa... nessas linhas, tudo preto?

ON: Tira a linha... ninguém vai ver [inaudível]

[Corta a cena. 00.07.16] 

Novamente a câmera muda de posição. A mesa e o modelo se encontram à 
esquerda do quadro e, à direita, Gilberto, Kadu, Oscar e Robson.

—

GA: Essa aqui vai ficar aqui do... do... por exemplo, do... do lado da... da 
comunista, na França? [Aponta o modelo. 00.07.18]. Aquela praticamente vai 
ficar toda lisa, Oscar, vai ficar feio se deixar tudo aquilo liso. 

[A câmera rotaciona e mostra o modelo do Partido Comunista Francês, atrás 
de Niemeyer.]

ON: Deixa, ali então faz só as ripas. [gesticula com as mãos na vertical. 
00.07.28]

GA: Só as verticais?... Eu tenho aqui a foto... [Gilberto caminha em direção ao 
outro lado do atelier]

ON: Não, (já) [Inaudível]... 

[Corta a cena. 00.07.33]

Sequência de frames 08: 00.06.29 a 00.07.28
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A câmera volta a se posicionar do lado oposto da mesa. Gilberto indica uma 
das laterais do edifício. Oscar, Kadu e Robson analisam. [00.07.35].

—

GA: Se colocar aqui...

ON: Você tinha que por ali, (ter feito parecido com aquele dali) [Inaudível]. 
[Oscar aponta para algum modelo do outro lado do atelier]. [00.07.38].

GA: Esse não fez porque, de repente... 

[Corta a cena. 00.07.43]

A câmera muda de posição novamente, indo para o outro canto da mesa. 
Gilberto se retira para pegar algo

—

ON: Provisório...

GA: Oo Macir, dá um pulinho aqui pra mim, rapidinho... [inaudível]

A câmera dá zoom no rosto de Oscar e, em seguida, no modelo.

GA: [Ao fundo, para Macir] Ó, ele tá cobrando com essa ali e essas duas...

[Corta a cena. 00.07.56]

A cena enquadra agora, novamente, a maquete, Oscar, Gilberto e Robson. 
Manteve a mesma posição da cena anterior. Oscar analisa bem o modelo.

—

ON: Isso aqui, você vira um pouquinho, fazendo o favor? É que ela é muito 
pesada... [Oscar gesticula pedindo para virar o modelo e, conforme Gilberto 
rotaciona, Oscar fica com a lapiseira em posição para desenhar.]

GA: Essa entrada aqui, né?

[Oscar analisa a maquete por um tempo.]

[Toca o telefone ao fundo]

[Corta a cena. 00.08.13]

A câmera volta a se posicionar atrás de Oscar, porém, mais ao lado direito. 
Ele começa a redesenhar o acesso, parece estreitar uma parte que avança 
sobre o espelho d’água. A câmera começa a dar zoom na mão de Oscar. 
[00.08.17].

Oscar dá algumas instruções para Gilberto, enquanto desenha [Inaudível].
Gilberto tenta arrancar o acesso do modelo, sem sucesso. Alguém conversa 
no telefone ao fundo. [00.08.25]

ON: Hein?

GA: Não, é que eu coloquei com essa placa aqui debaixo também [Bate com 
o dedo no espelho d’água. Faz mais um comentário, inaudível]. [00.08.31].

[Corta a cena. 00.08.36]

Câmera volta para o canto oposto da mesa. Gilberto aparece de pé, entre 
Oscar e Robson, segurando com uma mão a maquete inclinada, enquanto 
ambos a analisam.

—

[Conversa paralela ao telefone. Gilberto apoia a maquete na mesa e aponta 
um elemento na mesma, dirigindo-se a Oscar]. [00.08.42].

GA: O senhor quer que eu ponhe grama aqui também, ao invés de botar o 
piso?

[Corta a cena. 00.08.44]

Sequência de frames 09: 00.07.35 a 00.08.42
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Décima maquete: Catedral de Brasília

A cena começa com Oscar em pé, entre Gilberto e Robson, estudando o 
modelo da Catedral de Brasília. Alguém conversa no telefone ao fundo.

—

ON: (Dá onde tirou isso...) [Inaudível] [Oscar arranca umas peças no acesso 
da Catedral, parece ser um guarda-corpo. 00.08.45]

GA: Realmente... [Gilberto termina de tirar] Tá bom? [00.08.53].

[A câmera dá zoom no modelo, onde Oscar está intervindo]

ON: Tá muito bom... Isso aqui já vem assim? [pega em uma peça]

[Corta a cena. 00.08.53]

GA: Você quem sabe...

[Corta a cena. 00.09.05]

A câmera muda de enquadramento e posição, ficando de frente para o modelo. 
Oscar continua em pé ao lado de Gilberto e Robson. Kadu está sentado ao lado de 
Gilberto. Robson parece endireitar o crucifixo sobre a catedral.

—

GA: Tá solto...

ON: Vamos para outra. Esse aqui tá boa.

GA: Esse aqui tá boa né?

ON: É

GA: Pode colocar lá, por favor? [Gilberto se direciona para Robson e aponta 
o local para onde levarão o modelo. A câmera dá zoom no modelo, Oscar 
continua olhando para ele. 00.09.10]

[Corta a cena. 00.09.14]

Décima Primeira maquete: Praça dos Três Poderes (Brasília)

A cena começa com Oscar, Gilberto, Kadu e Robson na mesma posição da cena 
anterior. Manteve-se também a posição e o enquadramento da câmera. Robson 
e Kadu estão sentados, enquanto Gilberto e Oscar encontram-se em pé. Gilberto 
segura com a mão direita uma peça de um dos modelos, provavelmente retirada 
do próprio modelo da Praça dos Três Poderes.

—

ON: Pra que tudo isso aqui?

GA: Como?

ON: O que é isso aqui? [começa a tirar um elemento próximo ao espelho 
d’água. Kadu se levanta para observar. Posiciona-se em pé ao lado de 
Robson. 00.09.21]

GA: Um (acostamento) [Inaudível]. 

ON: (Bom, mas não...) [Inaudível]. [Oscar faz um gesto com a mão]

GA: Tira tudo isso aqui?

ON: Por favor

GA: O que que põe no lugar?

ON: O que que é aí?

GA: Esse aqui é um [Inaudível]. 

ON: É, mas não tem condição de fazer. Agora não vai ter. (Deve ter...) [Inaudível].

GA: Mas a praça aqui...

[A câmera começa a dar zoom em Oscar e Gilberto]. [00.09.29]

ON: Tira! faz favor

GA: Uhum...

ON: Não vai fazer...

[Gilberto pega um papel azul e coloca por cima do espelho d’água]

Sequência de frames 10: 00.08.45 a 00.09.29
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GA: É parecido!

[A câmera diminui o zoom, enquadrando a todos novamente]

[Gilberto deixa o papel azul sobreposto ao espelho d’água e se retira para 
pegar algo fora do plano da gravação]. 

[Não identificado, equipe de Gilberto]: Gostei daqui....

RS: Se deixa assim... [Robson sinaliza no modelo]. [00.09.35].

ON: Não deixa nada!

[Corta a cena.00.09.39]

Muda o posicionamento da câmera para o canto oposto da mesa. Oscar, 
Robson e Kadu estão na frente do modelo, em pé. Gilberto está do outro lado 
da mesa, também em pé, e oferece um lápis azul para Robson.

—

RS: Obrigado, esse é bem mais claro [Robson começa a pintar a parte branca 
que Oscar pediu para retirar. Kadu se retira da cena. Robson faz mais um 
comentário, inaudível]

GA: Não, essa linha de fora vai ter também? [Aponta no modelo]. [00.07.46]

[Não identificado]: Não tem mais nada... 

ON: Não tem mais não...

[Não identificado]: ...agora só tem água

Oscar comenta algo [Inaudível]

[A câmera começa a dar zoom onde Robson pinta no modelo]. [00.09.52]

GA: É só? O espelho d’água aqui? [Indica com o dedo a borda do espelho 
d’água]

ON: É, mais ou menos, essas coisas, é só pra, (agregar assim) [Inaudível]

Conversa. Inaudível

ON: Mas tenho que insistir né. 

GA: É, é, vou tirar, vou tirar

[A câmera começa a reduzir o zoom. Oscar pega o lápis da mão de Robson 
e começa a pintar outro elemento, ao redor do Espaço Lúcio Costa com ele 
[00.10.00]. A câmera dá zoom novamente na mão de Oscar. Oscar larga o 
lápis em cima do modelo. Conversa paralela ao fundo, inaudível]

ON: (E essa aqui...) [Inaudível]

Gilberto aparece ao lado de Oscar e tenta arrancar o elemento que Oscar 
acabou de pintar. [00.10.06]. A câmera reduz o zoom e enquadra a todos 
juntamente com o modelo. Oscar diz algo. [Inaudível]

[Corta a cena. 00.10.12]

—

Muda o posicionamento da câmera. Gilberto está debruçado sobre o modelo, 
pintando com o lápis a linha de fora que ele havia questionado.

ON: Vamos... [Oscar coloca a mão sobre o ombro de Gilberto]

[A câmera começa a dar zoom no modelo]

GA: Cobre? [Termina de pintar e dá um toque com a ponta do lápis no 
elemento que Robson havia colorido de azul]

ON: Aquela lá...

GA: Outra né?

[A câmera foca no rosto de Oscar]

[Corta a cena. 00.10.20]

Sequência de frames 11: 00.09.35 a 00.10.20
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Décima Segunda maquete: Palácio das Artes do Rio de Janeiro 
(Novamente)

A cena começa com a câmera dando zoom no modelo do Palácio das Artes 
e, logo em seguida, reduzindo e enquadrando o modelo e Oscar Niemeyer, 
dando a volta no modelo. Como Oscar havia se mostrado insatisfeito 
anteriormente, volta para analisá-la novamente. Ao fundo, Macir e Neném 
transportam uma maquete. 

—

GA: Deixa o outro ali na frente.

[Corta a cena. 00.10.34]

Muda o posicionamento da câmera. Oscar a analisa até o tempo 00.10.45. 
Comenta algo inaudível. Gilberto aparece em segundo plano pegando um 
modelo que estava encostado na parede, ao lado da mesa, [00.10.39] e o 
coloca em cima da mesa, com a ajuda de Neném.

—

GA: Põe aqui que tá melhor.

ON: Você sabe que isso agora está em outro espaço...

[Câmera vai dando zoom no modelo do Palácio das Artes]. [00.10.50]

GA: Em Brasília né?

ON: Tá, tá em Brasília, onde tem a baía...

GA: Mas esse projeto ainda não existe, Oscar? [pausa] 

ON: Não, eu... [É interrompido por Gilberto]

GA: Ah, inclusive eu acho que isso aqui dá mais vida também ao ambiente

[Câmera vai reduzindo o zoom]. [00.10.59]

[Gilberto dá a volta na mesa, pára ao lado do modelo, de frente para Oscar]

ON: É, eu sei. É maneiro. A ideia é isso aí. Mas mas hoje esse projeto tá aí... 

[Corta a cena.  00.11.06]

Muda o direcionamento da câmera e passa a gravar Oscar Niemeyer e o 
modelo. Robson aparece sentado no fundo, fumando um cigarro. Oscar 
analisa a maquete até 00.11.12] 

—

ON: Bom, deixa aí

GA: Tira daí?

[Câmera volta-se para o modelo e, em seguida, para Oscar]

ON: Não, não faz não... Já fez tudo mesmo...

GA: Eu posso fazer o seguinte: quando o projeto definitivo estiver pronto, eu 
refaço essa maquete

[Câmera volta-se para Gilberto]. [00.11.23]

[Oscar analisa. Gilberto aguarda uma resposta]

GA: (Ou então....) [Inaudível] 

[É interrompido por Oscar]

ON: Não, tá ruim isso aqui... Não, você vai corrigir?

GA: Vou corrigir isso aqui, vai ficar mais acentuado do lado.Se o senhor quiser 
eu... ah, não, do lado não sei

[Gilberto sinaliza no modelo]. [00.11.28].

ON: Acho melhor você retirar desse lado. Tem uma áreazinha de um metro...

[Corta a cena. 00.11.35]

Sequência de frames 12: 00.10.22 a 00.11.34
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A cena começa com Gilberto elevando o modelo da segunda versão do 
Palácio das Artes. Oscar auxilia segurando do outro lado. A câmera está de 
frente para Gilberto e posicionada atrás de Oscar. A câmera vai dando zoom 
no modelo.

—

ON: Tá cantinho, tá cantinho...

Repousam o modelo sobre a mesa.

GA: Agora, isso aqui fecha só um lado, né?

ON: Você vai trazendo... [Oscar pega em um elemento da maquete. 00.11.50] 
isso aqui é um metro, tá? É, isso aqui.

GA: É, nessa estradona...

ON: É, na realidade, é a entrada principal... 

[Corta a cena. 00.11.55] 

A câmera se posiciona no lado oposto da mesa em que estão Oscar, Kadu 
e Gilberto, enquadrando todos, além do modelo, que está apoiado sobre a 
mesa. Gilberto pega uma caneta que estava sobre o modelo. [00.11.56]

—

ON: Tem um papel azul pra mim cortar, ver se vale a pena?

Gilberto solta a caneta que havia acabado de pegar, no mesmo lugar.

GA: Ah, acho que tem um aqui...

Gilberto pega um lápis azul próximo à câmera.

GA: Aqui o senhor riscou...não é?

Gilberto começa a colorir com o lápis azul um elemento branco da maquete. 
[00.12.03]. Oscar o interrompe.

ON: Não, tem papel azul?

Gilberto solta o lápis [00.12.10]. A câmera começa a dar zoom novamente 
no modelo.

GA: Tem... oo Laerson, faz um favor, pega um pedaço de papel azul pra mim, 
naquela pasta... 

A câmera dá zoom out.

LS: Azul?

GA: É, azul, pode ser qualquer azul.

Oscar confere o horário em seu relógio. [00.12.10]

[Corta a cena. 00.12.11]

Muda o posicionamento da câmera, que vai um pouco para a direita. Gilberto, 
Laerson e Robson selecionam de uma pasta um papel de cor azul. [00.12.16]

—

GA: Aqui... aqui..

LS: (Não tem papel azul...) [Inaudível]. [Retira um bloco de papel e começa a 
conferir um por um]

GA: (Po, será que não tem aqui, papel azul?) [Inaudível]

RS: Não tem um papel azul aí embaixo?

Kadu aparece ao fundo. Gilberto encontra um papel azul.

LS: Tem um mais claro do que esse. Tá muito escuro [Laerson oferece para 
Gilberto um papel azul mais claro. A câmera vai dando zoom no papel azul na 
mão de Gilberto.] [00.12.20].

GA: Ah! Tá aqui, só um momento, deixa pegar uma tesoura... [Gilberto entrega 
o papel para Oscar]

GA: Tesouraa... tesoura...

Oscar sobrepõe o papel azul que recebeu de Gilberto à maquete e começa 
a desenhar sobre o papel. A câmera vai reduzindo o zoom e voltando a 
enquadrar a todos. [00.12.30]. 

Sequência de frames 13: 00.11.38 a 00.12.27
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Gilberto passa rapidamente na frente da câmera e desiste, voltando para o 
mesmo local. 

GA: Heim?... Esse aqui tá melhor.

Oscar continua desenhando sobre o papel. A câmera volta a dar zoom na 
mão de Oscar. Gilberto passar novamente na frente da câmera, desta vez 
segurando outro pedaço de papel azul claro. Oscar termina de desenhar, 
solta a caneta e aguarda Gilberto entregar-lhe uma tesoura. [00.12.36]. 

[Corta a cena. 00.12.38]

A  cena começa com todos novamente enquadrados. Oscar, com 
uma tesoura, começa a cortar o papel azul, no qual havia desenhado. 
Gilberto observa atentamente ao seu lado. Ao fundo, sentado na 
escada, Kadu observa. Oscar desiste de cortar, repousa a tesoura 
sobre a mesa e novamente sobrepõe o papel ao modelo, analisando, 
pegando novamente a caneta e fazendo mais alguns traços. Corta a 
cena novamente. [00.12.47]

Oscar aparece cortando o papel azul. A câmera dá zoom nas mãos dele. 
[00.12.53]. Oscar sobrepõe novamente o papel ao modelo, corta mais um 
pouco. A câmera retira o zoom. Robson retira sobras do papel e a caneta 
sobre a maquete, para auxiliar o estudo de Oscar. [00.12.59].Câmera dá 
zoom novamente. Gilberto toca o papel de Oscar, que termina de cortar e 
repousa a tesoura sobre a mesa. Sobrepõe a forma que obteve do papel 
azul ao modelo e analisa [00.13.06]. Retira as sobras de papel ao redor e 
aponta para algum elemento do lado da maquete [00.13.12]. Câmera vai 
reduzindo o zoom. Oscar dá um toque com a sobra de papel no modelo. 
Parece estar satisfeito. [00.13.18]

—

GA: Agora, isso aqui deixa aberto? [Toca com o dedo indicador na lateral do 
modelo do edifício].

GA: Fecha?

ON: Heim?

GA: Fecha aqui?

ON: (Fecha) [Inaudível]. [Faz um gesto com a mão]

GA: Os dois lados? Esse lado aqui também? [Indica com o dedo. 00.13.26] O 
senhor tinha pedido pra eu deixar isso aqui aberto...

ON: Não, não, fecha... eu não consegui, eu não queria te dar muito trabalho, é 
só um (mal com doutonado) [Inaudível].

A câmera dá mais zoom no modelo e então retira totalmente o mesmo.

GA: Ok.

GA: Bom, seu Oscar, então isso aqui tá visto [indica com a mão direita o 
modelo do Palácio das Artes], isso aqui [Indica com a mão esquerda o modelo 
ao lado, do Palácio da Alvorada]... vai depois...

Gilberto pega as sobras do papel azul sobre o modelo e oferece a Oscar, que 
também segura uma sobra do papel, o qual vinha segurando desde o minuto 
00.13.12 até o presente 00.13.40.

—

ON: Dar mais olhada aqui...[Inaudível]

GA: Quer levar alguma coisa?

ON: Não, eu...

Sequência de frames 14: 00.12.34 a 00.13.40
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—

ON: A maquete, tudo bem... quando eu faço um talude, não tem espelho d’água.

Oscar corta um retângulo e o posiciona acima de um passeio, próximo à 
entrada do Palácio, aumentando o espelho d’água que já tem ali. [00.14.32] 
Oscar analisa.

A câmera retira novamente o zoom, enquadrando a todos.

ON: Deixa aí vamos pro próximo.

GA: Tá?

[Corta a cena. 00.14.45]

Oscar pega novamente a tesoura e começa a cortar de novo. [00.13.44]

A câmera dá zoom nas mãos de Oscar. 

Oscar corta o papel em formato de gota [00.13.50] e posiciona no meio 
de uma rotatória da maquete. Pega as sobras do papel e analisa sua nova 
intervenção.

Sinaliza com o dedo o formato da gota na representação do talude e bate 
com o dedo no novo espelho d’água. [00.14.02]

Gilberto analisa a modificação de Oscar, toca a gota recortada em papel azul 
e comenta: 

—

GA: Aqui tem, aqui tem um talude... Esse aqui é mais alto [Indica com o dedo 
a estrada logo ao lado da gota feita por Oscar] [00.14.05]. 

GA: Então posso fazer desse lado aqui ó, acompanha o talude. [Contorna com 
o dedo a alça da estrada] [00.14.09].

Oscar desiste do espelho d’água. Retira o papel azul que acabara de cortar 
e as sobras do mesmo.

—

ON: (Ah, então deixa) [Inaudível]

A câmera retira o zoom e volta a enquadrar a todos.

GA: Agora, um problema sério, doutor Oscar, que eu to sentindo, é que se 
essa maquete...

Oscar pega o papel de novo e começa a cortar novamente. Kadu, Gilberto 
e Robson observam. Câmera dá zoom novamente nas mãos de Oscar. 
[00.14.22]

Sequência de frames 15: 00.13.44 a 00.14.43
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Décima Terceira maquete: Palácio da Alvorada (Novamente)

A cena começa com o modelo do Palácio da Alvorada ao lado do anterior, do 
Palácio das Artes. Oscar aparece pegando um papel verde, da cor da base 
da maquete, e posicionando-o próximo à representação da piscina.

—

ON: Deixar isso melhor, melhor... cadê o (crop) [Inaudível]? 

Oscar procura em volta. Robson pega a tesoura ao lado do modelo do Palácio 
das Artes e entrega a Oscar [00.14.56]. Oscar começa a cortar o papel verde. 
[00.15.00]

A câmera se aproxima, com o zoom, das mãos de Oscar. [00.15.06]

GA: Isso aqui... ah tá... Esqueci que hoje ele [Inaudível. Gilberto dialoga no 
fundo] 

GA: Não vai usar? [pausa] Só não tem barulho né [Risos. Conversando com 
alguém fora da cena]

Oscar recorta dois retângulos no papel verde e sobrepõe à maquete [00.15.15]. 
Ele analisa. A câmera retira o zoom e Gilberto aparece ao lado de Oscar movendo 
o modelo do Palácio das Artes. Robson ajeita a posição dos retângulos que 
Oscar acabou de sobrepor ao modelo, nos elementos em marrom nas duas 
bordas mais largas da piscina, no que parecem ser decks, e estuda. A câmera 
volta a dar zoom no modelo [00.15.20]. 

Oscar termina de posicionar o último retângulo. 

ON: Essa...

Oscar tenta tirar uma parte que parece ser um passeio ao fim da escada 
lateral ao Palácio e desiste. [00.15.27].

[Corta a cena. 00.15.30]

A cena começa com a câmera posicionada em outro canto da mesa. Oscar 
aparece em pé, do lado esquerdo da cena e Gilberto do lado direito. No meio, à 
frente e apoiado na mesa, o modelo do Palácio da Alvorada. Ao fundo, Robson 
observa a interação entre Oscar e Gilberto sobre o modelo.

—

ON: Aqui tem ligação direta ao palácio? [Indica com o dedo o passeio 
perpendicular ao edifício]

GA: Tem! É que...

ON: Por quê isso aqui tá assim?

GA: É que eu não achei essa ligação aqui... [Indica no modelo]. [00.15.35]

A câmera começa a dar zoom no modelo. Rápido corte na cena. [00.15.40]

Oscar desenha com uma caneta na maquete uma ligação direta do passeio 
perpendicular à piscina, chegando entre a quarta e quinta coluna do Palácio.

—

ON: Isso aqui ó...

GA: Isso vai direto também

ON: É... direto

GA: E essa escada que tá aqui? [Aponta no modelo uma escada em uma das 
laterais do edifício]. [00.15.48]

ON: Não tem essa escada...

GA: Aqui ó. 

[Pausa]

GA: Tira?

ON: Nunca vi essa escada... [Pausa]

ON: O que é isso? Tira, tira essa escada.

Sequência de frames 16: 00.14.46 a 00.15.40
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GA: Então... Então tá... É só o que tá sendo pra... Cismou também? [Risos]

GA: Pronto Oscar, um problema sério que tem... 

[A câmera começa a tirar o zoom. Foca em Oscar]

ON: Não, eu quero ver.

GA: Ah, tá, tudo bem

[Corta a cena. 00.16.02]

A cena mostra Laerson abaixado, em frente ao modelo, tentando arrancar um 
elemento da maquete, provavelmente o acesso ao edifício, paralelo à rua, no 
qual Oscar havia desenhado sobre, para estreitá-lo.

—

ON: É o seguinte, você faz essa parede preta...

Rápido corte na cena. Laerson aparece agora em pé, ainda tentando retirar 
o elemento. 

GA: E de branco?

Laerson se retira para buscar outra ferramenta. A câmera se vira para 
centralizar Gilberto e Oscar e, em seguida, também Robson, que está ao lado 
de Oscar. 

ON: Preto e branco? Preto e branco, pra mim tanto faz, é que vai fazer 
transparente

GA: Ah o senhor quer sem transparência nenhuma? [00.16.12]

ON: Transparente, é paciência...

A câmera gira para mostrar Laerson abaixado, novamente, tentando descolar o 
Palácio da base. Edson se aproxima de Laerson e observa. [00.16.16]

GA: E o interior, como é que fica então?

ON: É simples, acho que a gente tem que tirar as portas...

GA: Ah entendi... e se eu botar um... 

ON: Não, você vai usar um...

GA: vidro bem transparente? 

[Câmera dá zoom nas mãos de Laerson, que ainda tenta descolar o edifício. 
00.16.22]

ON: Hein, meu filho?

GA: Um preto bem transparente

ON: Não, bem de leve, não muito

GA: Tá, é pra dar só aquela transparência...

[Pausa]

ON: Dá?

Câmera vai reduzindo o zoom. Laerson tenta descolar o acesso ao edifício 
paralelo à rua, da base da maquete, encaixando a espátula entre o elemento 
e a base e batendo na ponta. Robson se abaixa para observar. Gilberto segura 
o modelo do Palácio.

ON: Não, deixa eu resolver isso hoje...

Câmera vai retirando o zoom. Gilberto solta o modelo.

GA: Ta, ta bom, então deixa, senão vai [Inaudível]...

Laerson desiste de descolar o Palácio. [00.16.40]

ON: Agora já viu, quero ver o primeiro...

Rápido corte na cena. Mesmo posicionamento da câmera. Gilberto aparece 
erguendo o modelo da Editora Mondadori na mesa ao fundo. Oscar e Robson 
aparecem de costas observando. Diálogo [Inaudível].

[Não identificado]: Tá solto hein!!

Kadu se aproxima para observar também.

[Corta a cena. 00.16.45]
Sequência de frames 17: 00.15.48 a 00.16.45
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Décima Quarta maquete: Mondadori (Novamente)

A cena começa com novo posicionamento da câmera, atrás de Gilberto e 
Oscar, próxima a eles. Gilberto analisa o modelo, Oscar olha para o lado e 
comenta [00.16.46]:

—

ON: Não quero ver nada, quero só descobrir como é que está isso daqui...

Oscar começa a se afastar para a esquerda. Gilberto também se desloca no 
mesmo sentido. Vão em direção ao modelo do Congresso Nacional. [00.16.50]

Décima Quinta: Congresso (Novamente)

Gilberto para em frente ao modelo do Congresso. Ele se inclina e posiciona a 
palma da mão esquerda por trás do modelo do edifício do Congresso.

—

GA: Essa aqui também... Esse aqui não, esse aqui é que tá. Aqui ó. O vidro 
desse... [00.16.55]

Oscar se aproxima do modelo. Observa.

GA: Dá 26, tá vendo aqui do outro lado, tá vendo lá dentro?

ON: Uhum...

Rápido corte na cena [00.16.58]. Diálogo entre Gilberto e Oscar inaudível. A 
câmera dá zoom no modelo do Congresso. [00.17.02 e 00.17.06]

—

ON: [Inaudível]... E tira, tira tudo isso, faz tudinho preto...

GA: Essa prancha ali tira?

ON: Tira, tira tudo, tudo

GA: Tudo preto

ON: Tudo preto... a máquina não..?

GA: Vai tudo preto!

A câmera retira o zoom. Começa um ruído alto de máquina. Diálogos 
inaudíveis.

[Corta a cena. 00.17.16]

Muda o posicionamento da câmera, Oscar aparece caminhando pensativo 
entre os modelos, seguido por Gilberto. Ao fundo, Macir olha um dos modelos 
apoiado na mesa. [00.17.18]

[Corta a cena. 00.17.20]

Décima Sexta maquete: Sede do Partido Comunista Francês

A cena começa mostrando o modelo no canto inferior direito e, em torno dele, 
Gilberto e Oscar discutem [Inaudível - ruído de máquina]. Robson e Kadu 
conversam. A câmera centraliza o modelo e começa a dar zoom. [00.17.31].

—

GA: É, tem que ver se vai colocar aquela lá com o interior... 

ON: É, tem que colocar bem distribuído... [Inaudível] com a parede... [Inaudível]

Oscar faz ainda alguns comentários, inaudíveis por conta do ruído.

GA: Bom... Agora já tá tudo visto...

ON: Ah, eu quero ver aquela lá.

GA: [Inaudível]. Risos. A câmera reduz o zoom.

[Corta a cena. 00.17.39]

Sequência de frames 18: 00.16.46 a 00.17.31
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Décima Sétima maquete: MAC Niterói (Somente o Museu, em escala maior)

A cena começa em local diferente do atelier. Gilberto aparece segurando o 
modelo da parte de cima do edifício do Museu de Arte Contemporânea de 
Niterói e analisando-o. Ao seu lado, Kadu e Oscar observam o modelo,

—

GA: Para o senhor ver ó. Essa aqui eu fiz o interior. Oh lá... o senhor vê o interior.

[Gilberto entrega o modelo para Oscar, que segura a maquete na altura dos 
olhos e observa]. [00.17.48]

ON:  Não vejo nada aqui não.

GA: Ah, mas dá pra ver.

KN: [Risos] Dá pra ver.

GA: Dá.

[Oscar continua observando. A câmera dá zoom em Oscar].

ON:  Aqui, mas não faz esse negócio desses pra cima, tá vendo... [Inaudível]

GA: Tá, o senhor não quer a...

[A câmera retira o zoom. Kadu vai para o outro lado do ambiente para fumar],

ON:  Fugir disso...

GA: Tudo bem.

ON:  A ideia nossa é evitar isso, detalha a maquete acentuada, aí fica complicado.

GA: Tudo bem. [00.18.00]

ON:  O que é que tem mais pra ver?

GA: Ó, isso aqui já está tudo visto, agora vamos ver... Oscar, essa aqui eu não 
to entendendo, porque essa aqui é o Itamarati...

[Gilberto dá a volta na mesa como o modelo do Palácio das Artes, passa por 
trás de Oscar e vai para a outra sala. Oscar o segue]. [00.18.08]

[Corta a cena, 00.18.12]

Décima Oitava maquete: Universidade de Constantine (só as bases)

A cena começa do outro lado do atelier. Apoiada na mesa, a maquete da 
Universidade de Constantine, somente com as bases dos edifícios delimitadas. 
Gilberto, do lado direito da cena, aponta as bases. Oscar (no meio) e Kadu (à 
esquerda), observam.

—

GA: Vou tirar esse aqui [Aponta]. Esse aqui [indica no modelo] nós não temos...

ON: Vai por aquele?

[Câmera dá zoom no modelo. Gilberto olha para algo fora da cena]. 

GA: É... Esse aqui eu não sei o que é...

[Gilberto pega o modelo de um dos edifícios que compõem o conjunto da 
Universidade e começa a posicionar sobre as bases].

GA: Aqui...

[Câmera retira o zoom. Laerson aparece do lado esquerdo ajudando Gilberto 
a posicionar os edifícios nas bases delimitadas].

GA: [Inaudível]

[Laerson posiciona um edifício maior. Oscar o auxilia. Câmera dá zoom 
novamente].

ON: Aqui... Aqui...

GA: Isso aqui é aqui, e aqui... [Pausa. Câmera retira o zoom. Oscar comenta algo 
inaudível] Deixa eu pegar a outra maquete... Ô Macir! Por favor... [00.18.45]

[Oscar analisa um dos edifícios, tira-o da base (00.18.50). Macir passa ao 
fundo da cena para auxiliar Gilberto. Laerson traz mais alguns dos edifícios e 
os posiciona (00.19.00). Oscar observa atentamente]. 

[Corta a cena. 00.19.08]

Muda o posicionamento da câmera, que vai para o canto oposto da mesa. 

Sequência de frames 19: 00.17.39 a 00.19.00
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Gilberto aparece do lado direito da mesa, manuseando outra maquete, também 
da Universidade de Constantine, porém em escala aparentemente maior e com 
modificações visíveis.

ON: Então... Essa que está certa...

GA: Então... essa aqui, essa aqui tá de acordo... [Aponta para o modelo em 
escala menor]. [00.19.16]

ON: Não. 

[Gilberto bate com o dedo no modelo de um dos edifícios, esperando 
confirmação de Oscar.]

ON: Essa que é o (restaurante) [Inaudível]

[Corta a cena. 00.19.20]

Gilberto aparece ao lado de Oscar, segurando o modelo de um dos edifício.

GA: Essa é o restaurante aquii... E o redondo aqui...

[Kadu retira um modelo de um edifício com planta circular. 00.19.23]

KN: Esse redondo aqui...

GA: E esse é... aqui.

[Terminam de posicionar os blocos. Câmera começa a dar zoom no modelo. 
Gilberto pega o modelo de edifício com planta circular, que ficou sobrando.]

ON: E o bloco desse?

GA: Esse bloco aqui.. oo...

ON: Ah, Não, não...

GA: Ah não, não, tem um aqui...

ON: Pois é, eu queria que a maquete tivesse acabado aqui

[Oscar sinaliza com a mão aproximadamente no meio da maquete. 00.19.32]

GA: E esse aqui...?

ON: Esse aqui não foi feito por mim. 

[Gilberto separa um dos blocos, de planta quadrada, posiciona-o na sua 
base correspondente. 00.19.44]

GA: E esse aqui também...?

ON: Nada disso foi feito por mim.

Oscar tira um dos edificios

GA: E esse outro aqui?

[Oscar retira o modelo de planta quadrada que Gilberto havia posicionado. 
00.19.48]

ON: Não...esse aqui também não. [Retira o modelo de outro edifício, em 
formato de pião. 00.19.50] Só foi feito isso... [Indica com a mão. 00.19.53] 
Isso aqui só perturbou. Então a maquete não é tudo isso,  eu preferia fazer só 
até aqui... [Indica com as duas mãos o trecho da maquete. 00.19.56] Corta 
pra cá, e aí é igual a outra. [Indica a maquete com escala maior]. Isso aqui 
depois foi uma...

[Corta a cena. 00.20.08]

Oscar, Gilberto, Robson e Kadu aparecem em frente ao modelo do Palácio da 
Alvorada. A câmera mantém o posicionamento.

—

GA: Aí seu [Inaudível]. Botar uma escada rolante aqui pro Oscar [risos]

ON: Aqui... Você vai mostrar aquele negócio aqui pra ele, que eu vou ali... 
[pega no braço do Robson. 00.20.10]

GA: É, vamos lá pro outro lado. Lá é mais fácil.

ON: Ahan.

[Câmera dá zoom em Oscar, Robson e Gilberto]

ON: Você tá vendo aquele negócio do centro esportivo da... da... da Angélica? 

Sequência de frames 20: 00.19.16 a 00.20.10
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ON: Mostrar aqui pra nós de... Santos... Não pode entrar aqui não?

[Câmera retira o zoom. Gilberto pensa].

GA: Da Angélica, Santos...Do... Do projeto do senhor? [00.20.33]

ON: Do meu projeto... É uma ilha... [Faz um gesto com a mão]

GA: Então, a ilha do lazer! Essa aqui... Tenho aqui a foto...

Gilberto sai da cena à procura do projeto. Todos o seguem.

[Corta a cena. 00.20.42]

Mudam de local. Gilberto aparece em frente a uma mesa, procurando em um 
livro, aparentemente, sobre obras de Niemeyer, pelo projeto da ilha.

—

GA: Agora que eu quero não aparece... Não... Não... [Vai folheando o livro em 
busca da fotografia. 00.20.55] 

[Corta a cena. 00.20.58. Câmera muda levemente o posicionamento e está 
mais próxima de Gilberto. Todos continuam na mesma posição e ainda 
procuram pela fotografia. Câmera vai dando zoom no livro].

 

—

GA: Essa maquete está em alguma dessas fotos aqui, não me lembro qual... 
[Vai correndo o dedo pelas fotos. Oscar, Kadu e Robson acompanham] 
Aqui não tá, não vejo aqui também, aqui, aqui não... Nenhuma dessas aqui 
também...

[Corta a cena. 00.21.32]

Muda o posicionamento da câmera. Todos continuam procurando pela 
fotografia no livro. A cena está um pouco mais escura. Gilberto encontra a 
foto que estava procurando.

—

ON: É, eu tenho interesse nessa foto.

GA: Tá, agora só não tenho desenho da parte de cima, Oscar. Depois eu vou...

ON: Tá bom...

GA: ... eu vou ver do senhor, tá? [Gilberto folheia o livro]

[Corta a cena. 00.20.40]

Manteve-se o posicionamento de todos, inclusive da câmera, centralizada no 
livro aberto em uma página com fotos de maquetes de projetos de Oscar.

—

ON: Pra conferir com o modelo aqui... [Mostra na foto da maquete] e a ilha, 
uma ilha quando a gente foi lá, em volta da ilha, o mar tem só um metro e pouco, 
a água azulzinha... Então eles fizeram uma estrada, uma estrada submarina 
[Indica com o dedo no livro], pros navios poderem ficar por ali. [Câmera vai 
retirando o zoom e enquadrando a todos novamente] E depois de tudo isso 
desistiram de fazer. A maquete é muito linda.

[Corta a cena. 00.22.00]

Muda o posicionamento da câmera. Todos aparecem olhando a foto do livro

—

GA: Essa parte aqui, não vai ter nada? [Gilberto indica com a mão. 00.22.11]

ON: Não.

GA: A parte da frente é essa aqui? Não, é essa aqui né? [Indica. Oscar acena]

GA: Bom, então só falta a sua mão lá... [Começa a guardar o livro]

ON: Vou ter que ir embora...

GA: Tá ok.

[Corta a cena. 00.22.17] 

Sequência de frames 21: 00.20.33 a 00.22.11
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A cena mostra o local de início da gravação do filme e a equipe de Oscar 
começa a se retirar.

—

GA: Vou lá embaixo...

EL: Tão de carro?

ON: Hein? [Inaudível]

GA: (Cuidado aí) Ínaudível], que essa escada é perigosa...

KN: Cuidado aí

GA: Pesado aí...

[Diálogo inaudível. A câmera dá zoom em Oscar descendo as escadas]

[Corta a cena. 00.22.35]

Fim do filme.

2.1.2. ANÁLISE DO FILME

 O olhar científico procura por explicações para o processo criativo 
que esses documentos guardam. Daí sua simples descrição ser 
insuficiente. Retira-se da complexidade que as informações oferecem o 
sistema através do qual esses dados serão organizados. Para se chegar 
a sistemas e suas explicações, descreve-se, classifica-se, percebe-se a 
periodicidade e assim relações são estabelecidas. É feito, desse modo, 
um acompanhamento crítico interpretativo dos registros. O movimento do 
olhar nasce no estabelecimento de nexos entre os vestígios. O interesse 
não está em cada forma, mas na transformação de uma forma em outra. 
Por isso pode-se dizer que a obra entregue ao público é reintegrada na 
cadeia contínua do percurso criador. (SALLES, 2013. p. 28-29)

 Conforme afirma Cecília Salles, para analisar devidamente registros de 
processos de criação, é necessário olhar crítico interpretativo em relação aos mesmos, 
e somente uma transcrição de diálogos não seria suficiente para o desenvolvimento 
deste olhar. Por esse motivo, complementando à transcrição, foram feitas descrições 
das cenas, acompanhadas de frames, estrategicamente selecionados, que ilustram 
as descrições e permitem melhor compreensão dos diálogos – por meio dos gestos, 
atitudes, expressões, postura e posicionamento – daqueles que interagem no filme, 
especialmente Oscar Niemeyer e Gilberto Antunes.

 Ademais, para a análise deste filme em específico, é preciso entender o 
contexto em que esse foi registrado. Que tipo de maquetes estão sendo analisadas 
pelo arquiteto? Quais são os projetos representados? Quando foram projetados? 
Quais alterações foram exigidas pelo arquiteto nos modelos? Para ajudar a esclarecer 
tais questões, foram elaboradas fichas técnicas sucintas de cada projeto, com 
informações que apoiam a devida análise crítica interpretativa do filme. 

Sequência de frames 22: 00.20.19 a 00.22.30
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 Somado ao registro do filme (transcrição + descrição de cenas + decupagem 
em frames) e à elaboração das fichas técnicas dos projetos tratados no filme, o 
acesso ao acervo iconográfico de Gilberto Antunes, com os registros dos modelos 
em quantidades e versões de cada projeto, foi fundamental para a construção de 
uma base consistente a partir da qual se elabora a análise do filme.

O Contexto da Gravação

 Como já mencionado, este filme registra a visita do arquiteto Oscar Niemeyer 
e sua equipe ao atelier de Gilberto Antunes, com o objetivo de analisar um conjunto 
de quatorze modelos confeccionados para uma exposição que aconteceria naquele 
mesmo ano (1994)73. Portanto, o primeiro aspecto importante desse filme, que vale 
a pena ressaltar, é o fato de que tais modelos, por serem executados para uma 
exposição, são, fundamentalmente, modelos de apresentação.

 Esse tipo de modelos, de acordo com MILLS (2000:18), são

[...] maquetes que representam um projeto finalizado e que são elaboradas 
com cuidados especiais. São usadas para confirmar decisões de projeto 
e comunicar com os clientes que talvez não consigam entender bem 
estudos menos elaborados. (Tradução nossa)

 Ou seja, são modelos executados para a comunicação de projetos 
consolidados, já finalizados - inclusive, muitos dos projetos que aparecem neste 
filme já se encontravam até mesmo construídos, muitos anos antes da data da 
gravação, conforme veremos caso a caso. Diferentemente dos modelos de estudo, 
ou de desenvolvimento, este tipo de modelo implica que as decisões finais já foram 
tomadas, e dificilmente preveem modificações e refinamentos em projeto.

73.  Inaugurada em uma segunda feira, em 7 de 
novembro de 1994, segundo registro encontrado no Jornal 
Folha de São Paulo, edição de 12 de novembro de 1994 
(sábado):

 A inauguração, segunda-feira, do Espaço 
Oscar Niemeyer, no antigo Ministério da Educação 
aqui no Rio, me trouxe uma certeza e uma explicação. 
A certeza é que o Brasil produziu, com Oscar 
Niemeyer, o arquiteto mais inventivo e original deste 
século. A explicação se refere às críticas que a gente 
ouve hoje em dia a Brasília: os defeitos atribuídos a 
Brasília são defeitos do Brasil. (CALLADO, Antonio. 
Niemeyer faz a casa dos homens e de Deus. Folha 
de São Paulo, 12 nov 1994) Disponível em <http://
www1.folha.uol.com.br/fsp/1994/11/12/ilustrada/15.
html>. Acesso em 15 set 2017

 Outro aspecto é o fato de que a exposição, na qual seriam exibidas as 
maquetes presentes neste filme, recebeu o nome de “Espaço Oscar Niemeyer”, 
e seria abrigada no Palácio Capanema, justamente o edifício cujo projeto foi um 
grande marco na trajetória profissional do arquiteto, recém-formado, que integrou 
a equipe designada para elaborar o projeto sob a consultoria de Le Corbusier e 
liderança de Lucio Costa:

 Comentando esta participação no projeto e revelação de Oscar 
Niemeyer, escreve Elizabeth Harris, baseada em duas entrevistas dos 
anos 80 com o próprio Oscar Niemeyer e com Carlos Leão: A princípio 
a viagem de Le Corbusier ao Brasil parecera não ter causado grande 
impressão. ‘No entanto, um arquiteto em particular, graças à visita do 
mestre, sofrera profunda transformação: Oscar Niemeyer acolhera de 
coração as ideias de Le Corbusier. Durante o dia ele colaborava nas 
modificações da múmia, mas à noite passava horas desenhando um novo 
projeto, onde entravam os pontos essenciais dos projetos de Le Corbusier. 
Uma manhã, em dezembro de 1936, ele levou seus novos projetos 
para o estúdio e mostrou-os a Carlos Leão. Leão ficou sinceramente 
impressionado com a assimilação dos princípios de Le Corbusier pelo 
jovem arquiteto, conforme se evidencia num notável design baseado nos 
esboços do mestre. Quando Lúcio Costa chegou, Niemeyer pegou os 
planos e jogou-os pela janela, temeroso de que aquele o considerasse 
insolente por trabalhar sozinho num novo projeto. Leão falou a Lúcio Costa 
sobre o surpreendente conjunto de projetos produzido por Niemeyer e 
insistiu com este para ir apanhá-los imediatamente’. (VALLE, 2000. p.47)

 A solução proposta por Oscar Niemeyer foi a solução final adotada para 
o projeto pela equipe brasileira, mesmo que o projeto da equipe já estivesse todo 
desenhado naquele momento. Ainda, no ano seguinte, em novembro de 1937, Lúcio 
Costa retira-se, deixando Niemeyer como arquiteto-chefe da construção do MES. 

Figura 04a: Palácio 
Capanema (Edifício Gustavo 
Capanema). Vista da Avenida 
Graça Aranha. Foto: Autora.

Figura 04b: Palácio 
Capanema (Edifício Gustavo 
Capanema). Vista do interior 
do edifício, no piso térreo. 
Foto: Autora.
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 Apesar disso, Niemeyer não assume como sua a autoria do projeto. Ele 
sempre faz questão de dizer que apenas participou do mesmo, sendo este resultado 
do trabalho da equipe. Por esse mesmo motivo, segundo relata Gilberto Antunes, 
Oscar não se sentia exatamente à vontade com uma exposição chamada “Espaço 
Oscar Niemeyer”, com modelos e fotografias de projetos de sua autoria, abrigada em 
tal edifício. Este fato ajuda a compreender alguns posicionamentos do arquiteto com 
relação a determinados modelos no filme, como será visto.

 A exposição, segundo Antunes, foi patrocinada pela empresa de 
telecomunicações Embratel, que nesta ocasião, solicitou o projeto de uma torre de 
televisão no maciço da Tijuca, Rio de Janeiro, a Oscar Niemeyer. Apesar de não 
aparecer neste filme, o modelo da Torre da Embratel foi elaborado e deveria ser o 
destaque desta exposição.

Os Projetos

 São ao todo quatorze modelos, de treze projetos, que aparecem sendo 
estudados por Oscar Niemeyer e sua equipe no filme. Como será possível perceber, 
determinados modelos foram estudados mais de uma vez pelo arquiteto ao longo do 
filme. Outros, por outro lado, demandaram menos tempo para a análise do arquiteto.

 Para entender melhor as exigências que Niemeyer faz para os modelos, 
é necessário analisar, caso a caso, o projeto em questão e seu histórico de 
desenvolvimento. As fichas técnicas contém informações básicas dos projetos, 
como, por exemplo, o ano do projeto e se foi ou não construído, quantas versões 
dos projetos e se houve a confecção de modelos de estudo na época do 
desenvolvimento dos mesmos, etc.

 Essas fichas, confrontadas com os registros de processos existentes no 
acervo de Gilberto Antunes, fundamentarão análise mais consistente do filme.

Primeiro Projeto: Mesquita de Argel

FICHA TÉCNICA

Ano: 1968.

Local: Argel, Argélia.

Situação: Não construído.

Projetos: Dois, sendo um sobre o mar e outro no campus da USTA.

Tipo e Quantidade de Modelos executados por Antunes: Primeiro Projeto: 
maquetes de exposição, em quatro versões (1:500). Segundo Projeto: modelo de 
estudo, uma versão (1:200).

 Esse primeiro modelo que aparece no filme é muito interessante pelo fato do 
projeto ter sido elaborado em 1968, ano do início da colaboração entre Oscar Niemeyer 
e Gilberto Antunes. Porém, o projeto desta mesquita provavelmente foi elaborado 
alguns meses antes da colaboração, dado que as quatro versões confeccionadas 
pelo maquetista foram para exposição, ou seja, modelos de apresentação. 

 O projeto não foi construído. Todavia, mesmo os modelos sendo de 
apresentação, é possível notar diferenças significativas de projeto entre os mesmos, 
especialmente no modelo do filme (Figura 05a). A primeira delas é a orientação da 
Mesquita: enquanto no modelo do filme a mesquita está voltada para a rua de acesso, 
nos outros, a mesquita está orientada paralela à rua. A segunda diferença é o próprio 
acesso à mesquita: no modelo do filme, o acesso se dá por meio de passarela direta, 
em formato trapezoidal, ligando a entrada à rua. Já nos outros modelos, a entrada é 
feita através de uma ramificação do pontilhão que circunda a mesquita e a protege das 
ondas. Por fim, a última diferença notável é o formato das colunas, que na maquete do 
filme apresenta um dos lados retos com esferas nas pontas, enquanto que nos outros 
modelos, a coluna é curvada em todos os lados, e sem esferas nas pontas.

Figura 05a: Modelo da 
Mesquita de Argel registrado 
no filme (Último modelo 
elaborado por Antunes para 
a Mesquita. Frame extraído 
do filme no tempo 00.00.13

Figura 05c: Segundo 
modelo da Mesquita de 
Argel executado por Gilberto 
Antunes. Foto: Gilberto 
Antunes (Acervo pessoal)

Figura 05b: Primeiro modelo 
da Mesquita de Argel 
executado por Gilberto 
Antunes Foto: Gilberto 
Antunes (Acervo pessoal)
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 Curioso notar que, embora os modelos fossem de apresentação, entre as 
três primeiras versões e a última, que aparece no filme, feitas pelo maquetista, 
houveram nitidamente mudanças significantes no projeto. Ainda mais intrigante 
é o diálogo que acontece no filme, entre Oscar Niemeyer e Gilberto Antunes, ao 
analisar este modelo, especialmente os seguintes comentários:

ON: Você tem que colocar os (barquinhos) [inaudível] 

GA: Nós vamos botar, só estamos esperando o senhor definir o...o projeto inteiro...

ON: A... a coluna não era mais grossa não? [Câmera dá zoom no modelo]

GA: Hum... Não, o senhor escolheu essa medida... No desenho. 

 Oscar pede para Gilberto colocar as representações dos barquinhos, para 
dar a noção de escala e o acabamento final. No entanto, o comentário de Gilberto, 
frente ao pedido, revela um aspecto mais profundo, que à primeira vista pode passar 
despercebido, mas que se torna evidente ao analisar o histórico do projeto: Niemeyer, 
em 1994, (26 anos após a elaboração do projeto da Mesquita de Argel), ainda está 
definindo o projeto, modificando e aperfeiçoando-o, a partir da interação com a 
maquete, e isso fica manifesto nas diferenças entre os modelos. Segundo relato de 
Antunes, o modelo da exposição foi o primeiro a incorporar tais modificações.

 O segundo comentário de Oscar, na sequência, torna o fato ainda mais 
patente, questionando a espessura das colunas. Ainda que o arquiteto tenha 
definido, pelo desenho, as dimensões das colunas, ao ser confrontado com 
o modelo, se mostra insatisfeito com as proporções por ele estabelecidas. 
Possivelmente, esta seria mais uma modificação em projeto, caso fosse feita uma 
quinta versão, em modelo físico.

 Niemeyer, ainda, elaborou um segundo projeto para a Mesquita, no mesmo ano, 
localizado no campus da USTA (Universidade de Ciência e Tecnologia de Argel), não 
mais sobre o mar ou espelho d’água. Com isso, o acesso à Mesquita foi pensada para 
ser subterrânea e as colunas foram adaptadas, como se vê no modelo (Figura 05e).

 É interessante notar que não existem registros formais dessas modificações 
– bastante significativas, aliás – no projeto, ou melhor, não se encontra nenhum tipo 
de comentário a respeito, pelo menos, na bibliografia consultada nesta investigação. 
Mais interessante ainda, é que todos os registros, em texto, sobre a Mesquita de 
Argel, se referem ao projeto sobre o mar, circundado pelo pontilhão: 

[...] Elaborei uma Mesquita colocada sobre o mar, para surpresa de todos, e 
ligada à costa por um pontão que a circunda e protege dos inconvenientes das 
ondas. Com essa solução, propus-me a introduzir na Argélia uma arquitetura 
diferente e mais audaciosa, capaz - como em Brasília - de favorecer o turismo 
e traduzir a importância da época para a Argélia. Todos me compreenderam 
e aprovaram meus objetivos. O próprio Boumedienne [presidente da Argélia], 
declarou com satisfação, após ter me ouvido: ‘É uma mesquita revolucionária’, 
ao que me apressei em lhe responder: ‘A revolução não deve parar’, o que o 
fez sorrir. (NIEMEYER, 1977. p.285. Tradução nossa)

 Do mesmo modo, os registros de maquetes encontrados nas referências 
consultadas são justamente os que correspondem ao texto: da primeira à terceira 
maquetes. Entretanto, os croquis de Niemeyer deste projeto – inclusive o que se 
encontra na página principal das obras de Niemeyer no site da Fundação Oscar 
Niemeyer –, são aqueles que correspondem ao modelo do filme, com as colunas retas 
de um lado, orientado para a rua e com a passarela de ligação direta (Figura 05f). 

 Assim, as modificações do projeto original da mesquita só foram 
conhecidas por meio dos registros das maquetes feitas por Gilberto Antunes e 
pelo novo croqui. Tal ausência de registros formais pode indicar que Niemeyer 
ainda não estava totalmente convencido do projeto, envolto por um processo 
contínuo de criação, especialmente em se tratando da Mesquita de Argel, um dos 
projetos marcantes do arquiteto, que não saiu do papel74. 

 Com relação ao segundo projeto, de toda as referências bibliográficas 
consultadas, somente foi possível obter informações por meio do site da Fundação. 

74  Como Niemeyer deixou claro em entrevista dada 
ao ODIA em janeiro de 2011:

ODIA — Existe algum trabalho que gostaria de 
ter feito e não fez (porque impediram o senhor 
ou porque desistiu)? Além disso, há algum feito 
profissional do qual se arrepende?
O.N. — O projeto que queria ter feito e não fiz é 
a mesquita por mim desenhada para Argel. Mas 
entre os projetos que realizei, não me arrependo 
de nada. (Disponível em <http://odia.ig.com.br/
portal/rio/aos-103-anos-oscar-niemeyer-revela-
ainda-quero-fazer-um-est%C3%A1dio-1.278927> 
Acesso em 06.12.2017)

Figura 05f: Croqui da Mesquita de Argel. 
Fonte: NIEMEYER, 1978. p.49

Figura 05e: Modelo do Segundo Projeto da Mesquita 
de Argel, locada no campus da USTA
Foto: Gilberto Antunes

Figura 05d: Terceiro modelo da Mesquita de Argel 
executado por Gilberto Antunes (Modelo em exposição 
no acervo permanente do Museu Oscar Niemeyer - 
MON Curitiba). Foto: Gilberto Antunes (Acervo pessoal)
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Segundo Projeto: Editora Mondadori (Primeira Sede)

FICHA TÉCNICA

Ano: 1968.

Local: Segrate (Milão), Lombardia, Itália.

Situação: Construído, inaugurado em 1975.

Projetos: Dois projetos.

Tipo e Quantidade de Modelos executados por Antunes: Maquete de exposição, 
em uma única versão (1:500). 

 Assim como a Mesquita de Argel, o projeto da Editora Mondadori (1a Sede) 
foi elaborado antes da colaboração de Niemeyer com Antunes. Há registros, 
no entanto, em croquis e maquete, da existência de um primeiro projeto para a 
editora (Figura 06b), descartado, com o edifício em curva e os arcos irregulares 
da fachada. Não satisfeito com o primeiro projeto, Oscar Niemeyer elaborou o 
segundo projeto, construído, com bloco retangular e fachada de arcos irregulares, 
como está representado no modelo gravado no filme (Figura 06a). 

 Com o registro do modelo do primeiro projeto, é possível supor que este foi 
essencial para a decisão de desconsiderar o projeto e elaborar o segundo, bastante 
distinto daquele, mantendo somente a linguagem dos arcos.

 Percebe-se no filme que o arquiteto, neste modelo, faz solicitações somente em 
relação à apresentação do mesmo (como o excesso de espaço da base dedicada ao 
estacionamento - pedindo para retirar os nichos do estacionamento, deixando apenas 
um carro, para dar noção de escala; além de pedir para reduzir o tamanho da base, 
cortando parte da maquete que ele julga desnecessária), parecendo bastante satisfeito, 
em geral, com o projeto, como é possível notar em seu último comentário:

Figura 06a: Modelo da 
Editora Mondadori (1a Sede) 
registrado no filme. Frame 
extraído do filme no tempo 
00.02.19

Figura 06b: Oscar Niemeyer 
em seu escritório com a 
maquete do primeiro projeto 
para a Editora Mondadori. 
Fonte: Fundação Oscar 
Niemeyer

90°

Figura 05g: Diagrama ilustrativo das alterações feitas da primeira para a última versão da Mesquita de 
Argel. Fonte: Autora

Diferenças entre as versões: A mesquita foi rotacionada 90° 
no sentido anti-horário; o pontilhão foi eliminado e a ligação 
com a rua passou a ser feita diretamente por uma passarela; 
o pilar teve alteração significativa em sua forma, a abertura 
no topo da mesquita foi eliminada.
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ON: Tá sendo bonito esse lado, o lado da onde vem até a chegada... Tem que 
ficar assim esse lado. [inaudível] mas é assim mesmo.... E isso aqui?

GA: Então tá bom. Então essa aí tá aprovada, essa aqui...

 Em um outro momento do filme [00.16.45], quando Oscar e Gilberto revisitam 
o modelo, Oscar afirma:

ON: Não quero ver nada, quero só descobrir como é que está isso daqui... [e 
dirige-se a outro modelo]

 Confirmando, assim, suas satisfação com o projeto.

Terceiro Projeto: Bolsa de Trabalho de Bobigny

FICHA TÉCNICA

Ano: 1972.

Local: Seine Saint-Dennis, França.

Situação: Construído, inaugurado em 1978. (Início da construção: 1976).

Tipo e Quantidade de Modelos executados por Antunes: Maquete de exposição, 
em única versão (1:200).

 O projeto da Bolsa de Trabalho de Bobigny é realizado em 1972, mesmo ano 
em que Oscar Niemeyer abre seu escritório na Champs Elysées, em Paris, durante o 
período em que esteve exilado na França, devido à ditadura militar no Brasil. Nesta 
ocasião, mesmo já tendo a colaboração com Antunes, não foi solicitado modelo de 
estudo para este projeto, sendo confeccionado apenas modelo para exposição.

 Cabe comentar que, mesmo durante o período em que Oscar esteve fora 
do país, ele continuava a solicitar modelos para Gilberto no Brasil, por intermédio da 
equipe do escritório de Niemeyer no Rio de Janeiro. Assim, sua equipe repassava 
as instruções do arquiteto para o maquetista e este confeccionava os modelos e os 
enviava ao escritório de Oscar em Paris, por avião ou correio. 

 Para este projeto, ao que parece, não foi necessário modelo de estudo e, 
como foi feito somente um modelo de exposição – o que aparece no filme – e não 
há outros registros do projeto que indicam alterações, é possível supor que este 
foi resolvido somente por meio dos desenhos, e que Niemeyer ficou satisfeito com 
o resultado. No filme, também é possível perceber, pelo diálogo entre Niemeyer 
e Antunes, que não há nenhuma alteração, por parte do arquiteto, em relação ao 
modelo, sendo discutida somente a estrutura do próprio (Figura 07a), que aparece 
no filme incompleto, faltando o edifício regular das salas de trabalho.

Figura 07a: Modelo da Bolsa de Trabalho de Bobigny 
que aparece no filme incompleto, somente com 
o bloco do setor de congressos e reuniões, além 
dos acessos. Frame extraído do filme no momento 
00.03.07, 

Figura 07b: Modelo final da Bolsa de Trabalho de 
Bobigny, atualmente, no acervo da Fundação Oscar 
Niemeyer. Foto: Gilberto Antunes.

Figura 06c: Diagrama ilustrativo das alterações feiras da primeira para a última versão da Editora Mondadori. 
Os edifícios foram unificados e passaram a ser um bloco retilíneo.
Fonte: Autora



184 185

Quarto Projeto: Congresso Nacional

FICHA TÉCNICA

Ano: 1958.

Local: Brasília, Distrito Federal, Brasil.

Situação: Construído, inaugurado em 1960.

Tipo e Quantidade de Modelos executados por Antunes: Maquete de apresentação, 
em duas versões, uma para a exposição (1:200) e outra para campanha publicitária (1:100). 

 Este projeto também havia sido elaborado e construído anos antes da 
colaboração com Antunes e, por esse motivo, o maquetista só realizou modelos de 
apresentação para o Congresso Nacional.

 No entanto, sabe-se, por meio do trabalho de outros pesquisadores, que o 
projeto original para o Congresso Nacional passou por muitas modificações. KATINSKY75 
(1990), em sua tese de livre-docência, analisa e apresenta os desenhos referentes aos 
Estudos Preliminares, constituídos por mais de trinta variações realizadas por Oscar 
Niemeyer. SILVA (2012), em sua tese de doutorado defendido na Universidade de Brasília 
(UnB)76 e em artigo publicado em 2009 na revista MDC77, aponta diversas alterações, 
especialmente nas representações (croquis, desenhos técnicos e maquetes) que 
constam em publicações, como a da Revista Módulo n°9 (1958), na qual:

[...] O projeto para o nível de base das cúpulas não condiz com a versão final 
definida, trata-se de uma proposta que foi alterada por apresentar interrupção 
na percepção dos elementos de destaque e na permeabilidade visual que se 
pretendia [...]. Destaca-se que as fotos da maquete não permitem antever esta 
interferência, pois ela foi executada considerando uma plataforma contínua 
sobre a qual os volumes se assentavam, ou seja, o modelo não corresponde 
ao desenho técnico representado. (SILVA; SÁNCHEZ, 2009)

75.  KATINSKY, Julio. Leituras de arquitetura, viagens, 
projetos. Tese (Livre Docência). São Paulo: FAUUSP, 1990

76.  SILVA, Élcio Gomes da. Os palácios originais 
de Brasília. 597 f., il. Tese (Doutorado em Arquitetura e 
Urbanismo)—Universidade de Brasília, Brasília, 2012

77.  SILVA, Élcio Gomes da.; SÁNCHEZ, José Manoel 
Morales. Congresso Nacional: da documentação técnica à 
obra construída. Artigo Publicado na Revista MDC, março 
de 2009. Disponível em <https://mdc.arq.br/2009/03/09/
congresso-nacional-da-documentacao-tecnica-a-obra-
construida/#_ftnref1>. Acesso em 09 de Dezembro de 2017

 Desde trecho é possível concluir que:

1) Foi executada ao menos uma maquete para o projeto na época de sua 
elaboração; e 

2) A maquete difere dos desenhos técnicos, se aproximando da solução 
final adotada (Figura 08b e 08c). Ainda, Silva explica o possível motivo de 
tal incoerência entre as representações divulgadas na mesma publicação: 

 Atribui-se a ocorrência inicial da inconsistência aos fatos simultâneos 
condensadas no período entre 1958 e 1960, com destaque para a 
urgência na elaboração de projetos, a necessidade de divulgação na mídia 
especializada, a estratégia política de publicidade para as obras e a execução 
da construção em tempo exíguo. Neste contexto, não se trata de equívoco 
na representação por parte do arquiteto, uma vez que a intenção expressa 
era clara, mas da utilização da documentação que estava disponível no 
momento, ainda que em nível preliminar. (Ibid. 2009)

 Com isso, apreende-se que a maquete estava em estágio mais avançado do 
projeto, em relação aos desenhos técnicos na data da publicação, o que é relevante, 
uma vez que, segundo Gilberto Antunes, os modelos de estudo eram elaborados a 
partir dos croquis do arquiteto e refeitos a partir de intervenções decorrentes da análise 
do modelo anterior para, então, serem encaminhados ao escritório de Niemeyer para 
a elaboração dos desenhos técnicos.

 Já em fase de construção, e mesmo após a conclusão das obras, o edifício 
passou por modificações significativas, com a necessidade da criação de três novos 
anexos, como é relatado em documento do Centro de Documentação e Informação 
(Cedi) da Câmara dos Deputados (2010): O Anexo II da Câmara dos Deputados, 
abrigando as comissões e a biblioteca, concluído em 1966; o Anexo III, construído em 
1973 e destinado a abrigar gabinetes parlamentares para os deputados; e o Anexo IV, 
projetado em 1977, necessário após um novo dispositivo constitucional, que aumentou 
o número de parlamentares na década de 70, tornando o Anexo III insuficiente. 

Figura 08a: Modelo do Congresso Nacional que 
aparece no filme. Frame extraído do filme no momento 
00.17.02. 

Figura 08c: Modelo do Congresso Nacional 
apresentado na publicação da Revista Módulo. 
Detalhe na plataforma contínua. Fonte: MÓDULO, 
fevereiro de 1958, volume 2, n°9. p.20

Figura 08b: Desenho técnico do edifício do Congresso 
em corte. Destaque para a explanada, ligando 
o Senado Federal e a Câmara dos Deputados e 
constituindo uma plataforma em nível diferente 
daquela na qual se assentam os volumes. Fonte: 
MÓDULO, fevereiro de 1958, volume 2, n°9. p.19
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 Todos os anexos foram solicitados a Niemeyer, com o propósito de garantir 
a unidade arquitetural e não intervir nas perspectivas visuais da Esplanada dos 
Ministérios. É interessante analisar o seguinte comentário presente no documento:

 Mais uma vez a Câmara dos Deputados demonstrava seu 
reconhecimento e respeito à obra de Niemeyer e, embora exilado pelo 
Regime Militar e trabalhando em Paris, o arquiteto foi convocado para 
estudar o assunto em 1977. A conclusão do estudo se deu por meio 
do projeto de construção de um novo edifício, com capacidade para 
quatrocentos e vinte gabinetes, no atualmente denominado Anexo IV 
(MEDEIROS; MATTA, 2010. p. 38)

 Tal anexo, bem como o Anexo III, foram elaborados durante a parceria de Niemeyer 
com Antunes, cujos registros indicam que foi elaborado um modelo de estudo do anexo, 
em escala 1:200. Infelizmente, os registros fotográficos desse modelo foram extraviados. 

 Outro trecho, do documento, que chamou atenção foi:

 É fato reconhecido que Niemeyer costuma declarar sua predileção pelo 
Congresso. E esta predileção pode ser atestada pela preocupação que tem 
demonstrado com a obra ao longo dos anos. A questão do bloqueio da visão 
da Praça, quando da ampliação do Edifício Principal, por exemplo, nunca 
foi esquecida e o levou a propor um novo edifício em 1994 mais próximo à 
Praça, ligado ao Edifício Principal por meio de um túnel passando entre o 
Anexo I da Câmara e o do Senado. Ele a apresentou ao então presidente da 
Câmara, deputado Inocêncio de Oliveira, como resposta a uma inquietação 
de anos pelo isolamento do Congresso em relação à Praça dos Três Poderes, 
resultante da ampliação do Edifício Principal. A maquete elaborada pelo 
escritório Oscar Niemeyer e entregue por ele juntamente com a proposta está 
exposta atualmente no Salão Verde da Câmara, ao lado de outra contendo 
todo o conjunto arquitetônico, ambas em escala 1/1.000 (Ibid. p.40)

 Este trecho é interessante por revelar algumas questões e conclusões, como:

 1) A preocupação de Niemeyer com o projeto, 34 anos depois da inauguração 
do edifício e a insatisfação com as alterações no projeto durante e após a construção, 
levaram o arquiteto a propor um novo edifício buscando aprimorar a integração do 
projeto com a praça e os outros edifícios da mesma (Figura 08d).

 2) O fato da nova proposta ter sido elaborada no mesmo ano em que a 
maquete do filme e todas as outras – incluindo a da Praça dos Três Poderes – 
foram confeccionadas para a exposição. No filme, o registro do diálogo sobre esse 
modelo ficou consideravelmente prejudicado devido aos cortes na gravação e, 
aliado à deficiência do áudio, tornou impossível identificar se o arquiteto solicitou 
alterações no modelo. No entanto, segundo relato do maquetista, a proposta foi 
feita depois da exposição, o que leva a supor que o estudo do modelo registrado 
no filme pode ter causado certa inquietação no arquiteto, levando-o a elaborar 
nova proposta pouco depois.

 3) A menção da entrega da maquete “elaborada pelo escritório de Oscar 
Niemeyer” juntamente com a proposta: não é mencionado no documento, mas a 
maquete foi feita por Gilberto Antunes, que não chegou a trabalhar no escritório 
do Oscar, mas sim, colaborou com o arquiteto externamente, confeccionando os 
modelos em seu atelier.

 4) Não só foi entregue o modelo da proposta como também foi entregue, 
junto, modelo do conjunto todo, demostrando a preocupação com a identidade e 
integração das construções que integram a Praça dos Três Poderes. Tais constatações 
identificam importantes aspectos do modus operandi de Oscar Niemeyer.

Figura 08d: Modelo do conjunto total do Congresso 
Nacional com proposta de novo edifício de 1994.
Foto: Elcio Gomes da Silva.
Fonte: SILVA, Élcio Gomes da. Os palácios originais de 
Brasília. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) — 
Universidade de Brasília, Brasília, 2012. p.496.

Figura 08e: Modelo final do Congresso Nacional 
apresentado na exposição. Foto: Gilberto Antunes
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Quinto Projeto: Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC Niterói)

FICHA TÉCNICA

Ano: 1991.

Local: Niterói, Rio de Janeiro, Brasil.

Situação: Construído, inaugurado em 1996.

Tipo e Quantidade de Modelos executados por Antunes: Maquete de estudo (1:200), 
em três versões, e uma para a exposição (1:500).

 O projeto do MAC Niterói, ao contrário dos anteriores, aconteceu em um 
momento em que a parceria entre Niemeyer e Antunes estava consolidada há 23 
anos, e não existia nenhuma dificuldade de interação entre os dois, uma vez que o 
arquiteto havia retornado do exílio e estava bem estabelecido no Brasil. 

 Além disso, o MAC Niterói estava em construção no momento da elaboração 
desses modelos para a exposição de 1994. 

 Talvez por esse motivo, foram feitos três modelos de estudo para este 
projeto. Embora a forma do edifício não tenha sofrido alterações, como é possível 
observar nos registros dos modelos elaborados por Antunes (Figura 09b, 09c e 
09d), houveram alterações significativas em elementos importantes da arquitetura de 
Oscar, especialmente na rampa de acesso.

 Na primeira versão do projeto (Figura 09b), a rampa é simples (conecta 
apenas o nível da rua com o primeiro pavimento do museu), apresenta traços retos 
que tangenciam as curvas do início da rampa, e está locada ao lado direito do 
museu. A base do edifício apresenta solução frisada, um assentamento no terreno 
diferente da solução final adotada. O modelo foi feito desmontável, para que Oscar 
pudesse estudar a solução do interior do edifício.

Figura 09a: Modelo do MAC Niterói que aparece no 
filme. Frame extraído do filme no momento 00.03.31. 

Figura 09b : Modelo do MAC Niterói - primeira versão.  
Foto: Gilberto Antunes

 Na segunda versão (Figura 09c), nota-se a rampa dupla (com acesso aos 
dois pavimentos do museu) e predominantemente curva, ainda ao lado direito do 
museu. Percebe-se, também, alteração na base do edifício, que passou a acolher 
um restaurante, mantendo a base inclinada, lisa e com caixilhos. Esse modelo 
também foi feito com a cobertura removível.

 Por fim, a terceira e última versão (Figura 09d) mostra a inversão da rampa, 
que passou a ficar ao lado esquerdo do museu. As curvas ficaram mais acentuadas, 
se lançando em direção ao mar, e a rampa foi posicionada na extremidade do terreno, 
com um acesso lateral – diferentemente das outras soluções, nas quais a rampa tinha 
início no meio do terreno –, liberando a praça.

 A rampa foi destacada com a cor vermelha e percebe-se alteração 
na estruturação da mesma, por meio de duas colunas: a primeira delas, uma 
superfície curva sustentando o primeiro lance da rampa, e a segunda, um pilar de 
seção circular, o qual o segundo lance circunda e se sobrepõe à rampa de baixo, 
servindo, ao mesmo tempo, como acesso ao segundo pavimento e cobertura 
para o acesso ao primeiro pavimento.

 Também verifica-se um novo elemento: o espelho d’água, logo acima do 
restaurante e contornando o apoio do edifício.

 No filme, os cortes na gravação acabam prejudicando a compreensão do 
diálogo, mas possivelmente não houve nenhuma alteração significativa solicitada 
pelo arquiteto. Segundo Antunes, Niemeyer pediu para alterar pequenos detalhes, 
como simplificar a coluna, por exemplo. 

 Já entre os momentos 00.17.39 e 00.18.12, quando aparece no filme um outro 
modelo do MAC Niterói, em que Gilberto representou o interior do edifício, Oscar faz um 
comentário interessante, pedindo para evitar o detalhamento excessivo do modelo:

ON:  A ideia nossa é evitar isso, detalha a maquete acentuada, aí fica complicado

GA: Tudo bem

Figura 09c: Modelo do MAC Niterói - segunda versão. 
Foto: Gilberto Antunes

Figura 09d: Modelo do MAC Niterói - terceira e última 
versão. Foto: Gilberto Antunes
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 Pode-se supor que, nos modelos de estudo, o interior foi representado com 
suas divisões internas justamente para ser analisado. Portanto, a cobertura foi feita 
removível. Já na maquete para exposição, não haveria necessidade de representá-lo, 
importando unicamente solução adotada para o exterior e sua relação com o entorno. 

 De maneira geral, constata-se, por meio do filme, que os modelos feitos por 
Antunes, mesmo sendo de exposição – que costumam ser mais detalhados –, se 
apresentam de forma bastante sintética, representando o essencial da obra, sem 
grandes rebuscamentos: os edifícios do entorno não são representados; cores 
são utilizadas somente em situações específicas (por exemplo, para indicar água e 
canteiro, além de elementos chave da arquitetura); não é representado nenhum tipo 
de vegetação (somente cor verde na base, para indicar canteiro); o máximo que se 
chega a representar, além da obra em si, são as escalas humanas e outros elementos 
– como carros e barcos –, também para ajudarem na noção de escala do projeto.

 Outro aspecto interessante é que no modelo do filme podem ser notadas 
algumas diferenças em relação à versão final do projeto, que teve sua construção 
concluída em 1996, dois anos após a gravação deste filme. 

 A primeira delas é a ausência do espelho d’água na base do edifício que, 
segundo Antunes, foi uma solução posterior à definição do projeto, o que justifica 
sua ausência neste modelo. Outra diferença é a ausência da cor vermelha da rampa. 
Niemeyer gostava de representar, nos modelos, elementos de sua arquitetura que 
recebiam cores específicas – assim como ele solicita, no modelo da Mesquita de Argel, 
a presença de cores nas esferas que fazem o acabamento das colunas –, o que leva 
a supor que, talvez neste momento, ele ainda não havia decidido pintar a rampa de 
vermelho. A última diferença notável, por fim, é justamente a coluna da rampa, como 
se pode perceber no frame extraído de outro filme78, já na ocasião da montagem da 
exposição (Figura 09e). A coluna no meio da praça, ao invés da superfície curva que 
apoia somente o primeiro lance da solução final, era antes um pilar, de seção circular, 
que tangencia os dois acessos da rampa e se estende até a cobertura. 

 Assim, analisando os aspectos comentados, pode-se admitir que o modelo 
registrado no filme é uma versão intermediária entre a segunda e a terceira versão.

78.  Documento audiovisual registrado, também pela 
equipe de Gilberto Antunes, não se sabe exatamente a 
data da gravação, provavelmente entre final de outubro e 
início de novembro de 1994. O filme registra Gilberto e sua 
equipe montando a exposição, posicionado os modelos e 
fazendo os ajustes finais, colocando escalas humanas e 
carros. Os modelos que possuíam base quadrada foram 
dispostos em mesas junto às paredes com fotografias 
correspondentes das obras construídas. Já os modelos 
de base redonda foram colocadas sobre pedestais e 
protegidas por domos de acrílico. É possível observar, 
neste filme – que será utilizado para complementar a 
análise dos outros dois –, que há modelos que não 
aparecem no filme 01, como o modelo do Palácio 
Itamaraty, o da Torre da Embratel, o da Igreja da Pampulha 
e o do museu O Homem e seu Universo.

Figura 09e: Modelo do MAC Niterói finalizado na 
exposição Espaço Oscar Niemeyer, no Palácio 
Capanema, em 1994. Frame extraído do registro 
audiovisual da montagem da exposição.

Da primeira para a segunda versão: Rampa 
simples, reta, passa a ser dupla e curva. 
Restaurante frisado passa a ser liso.

Da segunda para a versão do filme: Rampa é 
invertida e passar a ser mais sinuosa e mais 
próxima ao limite do terreno. Restaurante 
mais integrado ao terreno.

Da versão do filme para a terceira versão: Pilar 
de apoio maior passa a sustentar somente o 
primeiro lance. Rampa recebe cor vermelha e 
base do museu recebe espelho d’água. 

Figura 09f: Diagrama ilustrativo das principais alterações 
entre as versões do MAC Niterói em modelo.
Fonte: Autora
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Sexto Projeto: Memorial da América Latina

FICHA TÉCNICA

Ano: 1987.

Local: São Paulo, São Paulo, Brasil.

Situação: Construído, inaugurado em 1989.

Tipo e Quantidade de Modelos executados por Antunes: Maquetes de estudo e 
exposição, totalizando cinco modelos, sendo três na escala 1:500 e dois na escala 1:100.

 O projeto para o Memorial da América Latina previa inicialmente as 
seguintes edificações: Biblioteca das Américas; Salão de Atos; Restaurante 
(atual Galeria Marta Traba); Recepção;  Pavilhão da Criatividade; Administração; 
Auditório Simón Bolívar; Passarela; Rampa de acesso; Praça Cívica; e Sanitários. 
Mais tarde, foram incorporados ao conjunto a escultura “A Mão” (1988) e o 
Parlamento Latino Americano (1991).

 O conjunto do Memorial foi projetado por Oscar Niemeyer logo após seu 
retorno do exílio. Por esse motivo, a interação entre Niemeyer e Antunes foi mais 
fácil durante a elaboração do projeto, possibilitando ao arquiteto realizar diversos 
estudos sobre os modelos.

 Pela quantidade de versões realizadas em maquetes, pode-se afirmar 
que estas tiveram participação decisiva no desenvolvimento do projeto. O que é 
interessante notar, é que embora dois dos cinco modelos confeccionados tenham 
sido para exposição, houve alteração em projeto a partir desses, comparando-os 
com as versões anteriores de estudo. 

Figura 10a: Modelo do Memorial da América Latina 
que aparece no filme. Frame extraído do filme no 
momento 00.03.43. 

 Na primeira versão (Figura 10c), destacam-se cinco elementos: 

1) A Biblioteca das Américas apresenta, na fachada principal, cinco curvas 
independentes, distintas entre si, que emolduram a entrada;

2) A escultura “A Mão” aparece neste modelo como uma palma de uma 
mão, virada para cima;

3) A passarela que liga o conjunto, está representada em forma de “L”, além 
de ter os pilares de sustentação por baixo da mesma;

4) O bloco da administração aparece ao lado direito da passarela, bem 
próximo ao Auditório e em frente ao Pavilhão da Criatividade;

5) O edifício do Auditório apresenta formato de prisma com cobertura em 
curva, em forma de concha.

Figura 10c: Modelo do Memorial da América Latina - primeira versão. Foto: Giilberto Antunes.

Figura 10b: Modelo do Memorial da América Latina 
que aparece no filme, mostrada do outro lado. Em 
primeiro plano, a Biblioteca, seguida da passarela 
e do bloco da Administração. À esquerda, a Galeria 
Marta Traba (antigo restaurante) e à direita, o Salão de 
Atos  Frame extraído do filme no momento 00.03.59. 
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 Na segunda versão (Figura 10d), modelo de exposição, que inclusive, foi 
apresentada no lançamento da pedra fundamental, pode-se perceber os seguintes 
aspectos:

1) A Biblioteca das Américas parece apresentar somente duas curvas, 
embora não seja possível observar com clareza pela foto;

2) O bloco do Auditório teve sua forma e volume completamente alterados, 
apresentando duas abóbadas de tamanhos e alturas diferentes, ligadas e 
sustentadas por um pórtico no meio, além de um pequeno bloco retangular 
que acompanha, no sentido transversal, as abóbadas;

3) Os blocos da Administração, do Pavilhão da Criatividade, do Salão de 
Atos e a Passarela se mantiveram.

Figura 10d: Segunda versão 
do projeto do Memorial da 
América Latina, mostrando, 
no primeiro plano, o Auditório 
Símon Bolívar. Modelo 
apresentado na exposição 
do lançamento da Pedra 
Fundamental. 
Foto: Gilberto Antunes

 Na terceira versão (Figura 10e e 10f), também uma das versões para exposição, 
elaborada em madeira aparente a pedido do curador, um dos irmãos Ohtake, nota-se:

1) Na Biblioteca, confirmam-se as duas curvas na fachada, uma de cada 
lado da entrada;

2) O bloco do Auditório novamente passa por modificações, tendo as 
abóbadas reconfiguradas e mais uma acrescentada ao bloco;

3) A escultura “A mão” não está representada neste modelo,

 Na quarta versão (Figura 10g), houveram significativas mudanças, como:

1) A passarela muda significativamente de forma, apresentando-se em 
forma de “S” e passa a ter somente um pilar central, já não mais apoiando-a 
por baixo, mas sim suspendendo-a79;

2) O bloco da Administração foi para o outro lado da passarela, se mantendo 
na mesma quadra;

3) O Auditório volta à conformação apresentada na versão 2, porém, o bloco 
retangular menor foi levemente deslocado;

4) Foi adicionado o bloco do Parlamento Latino Americano, na posição onde 
anteriormente estava o bloco da Administração. É possível afirmar, portanto, que 
este modelo foi elaborado durante ou após o ano de 1990, data do projeto – 
lembrando que a construção data de 1991 –, após a inauguração do Memorial.

 Por fim, na última versão (Figura 10h), com a construção finalizada do 
Memorial, o bloco do Auditório Símon Bolívar novamente sofre alteração, retornando 
à forma da terceira versão, com o bloco formado pelas três abóbadas. É possível, 
também observar a representação da escultura “A Mão”, final. Na Figura 10i, imagem 
do Google Earth, pode-se comparar a obra construída com a última versão em 
modelo, que também é o que aparece registrado neste filme. Ainda no filme, embora 
o áudio esteja prejudicado, apreende-se que o diálogo envolve dois elementos: o 
Parlamento Latino Americano e a escultura “A Mão”, últimas construções incorporadas 
ao conjunto do Memorial, poucos anos antes da gravação deste filme.

79.  É interessante essa alteração, uma vez que o 
pilar foi modificado por Niemeyer após a construção da 
passarela, provavelmente entre 1988 e 89, como relata Ruy 
Ohtake:

 Mediante a conformação bastante irregular 
das duas áreas cedidas para o Memorial e na 
impossibilidade de unificá-las devido ao sistema 
viário existente, Niemeyer desenhou uma passarela 
para interligá-las, com um pilar central. Entretanto, 
após a execução da passarela, numa visita à obra, 
percebeu a inadequação daquele pilar central. Refez 
o desenho, projetando o pilar externo, com uma 
curva, fazendo com que a passarela nele ficasse 
pendurada. Essa alteração, com a obra já construída, 
obrigaria novas fundações e novos cálculos pontuais. 
O arquiteto achou importante essa alteração. Houve 
até a interferência do governador, que autorizou 
de imediato a reconstrução. E, sem dúvida, ficou 
muito melhor. (OHTAKE, Ruy. 2007. Painel – O 
Processo Criador de Oscar Niemeyer. Disponível em 
<http://www.memorial.org.br/biblioteca/bvl-temas/
arquitetura/>. Acesso em 14.de dezembro de 2017

Figura 10e: Terceira versão do projeto, em madeira 
aparente. Foto: Gilberto Antunes
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Figura 10h: Versão final do 
Memorial, com o projeto 
definitivo do Auditório Símon 
Bolívar e a escultura “A Mão”. 
Modelo em exposição na 
Fundação Oscar Niemeyer. 
Foto: Gilberto Antunes

Figura 10i: Foto Aérea do 
Memorial da América Latina. 
Fonte: Google Earth. Acesso 
em 12 de dezembro de 2017.

Figura 10f: Terceira versão do 
projeto, em madeira aparente, 
vista de outro ângulo. Foto: 
Gilberto Antunes

Figura 10g: Quarta versão 
do projeto, já com o bloco 
do Parlamento, a passarela 
alterada e o bloco da 
administração ao lado da 
passarela. Foto: Gilberto 
Antunes
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Da primeira para a segunda versão: Mudança na forma e 
volume do auditório; Biblioteca do Memorial apresenta cinco 
lajes curvas de tamanhos diferentes. Na primeira versão, há 
uma escultura de mão com a palma voltada para cima.

Da segunda para a terceira versão: Mudança na forma e 
volume do auditório

Da terceira para a quarta versão: Mudança na forma e 
volume do auditório; bloco da administração passa para o 
outro lado da passarela; mudança na forma da passarela. É 
projetado a primeira versão do Parlamento Latino Americano.

Figura 10j: Diagrama ilustrativo das alterações entre as 
versões em maquete do Memorial da América Latina.
Fonte: Autora

Da quarta para a última versão: Mudança na forma e 
volume do auditório; Parlamento Latino Americano sofre 
alterações, especialmente na cobertura. Pode-se observar 
a escultura “A Mão” definitiva.
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Sétimo Projeto: Centro Cultural Le Havre - Le Volcan

FICHA TÉCNICA

Ano: 1972.

Local: Le Havre, Seine-Maritime, França.

Situação: Construído, inaugurado em 1982.

Tipo e Quantidade de Modelos executados por Antunes: Uma maquete de estudo 
(1:200) e uma de exposição (1:200).

 O Centro Cultural Le Havre, que depois teve seu nome alterado para Le 
Volcan, e, atualmente, chama-se Espaço Oscar Niemeyer, foi elaborado durante a 
colaboração entre Niemeyer e Antunes, porém, no período de exílio do arquiteto na 
França, inclusive, no mesmo ano em que Niemeyer abriu seu escritório em Paris.

 Apesar da distância entre os colaboradores, Gilberto desenvolveu um modelo 
de estudo para este projeto (Figura 11b), o qual foi enviado para o escritório de Oscar 
em Paris, pelo correio.

 No filme, Oscar questiona o desnível do terreno no modelo, alegando que 
o acesso principal, rampado, deveria estar quatro metros mais baixo. Gilberto, 
entretanto, contesta a afirmação, dizendo que o acesso está mais alto e a praça é 
que está rebaixada.

ON: Ah, mas isso aqui é o que?... Isso aqui é mais baixo quatro metros [indica 
uma das esquinas do terreno]... É a  avenida principal da saída.

GA: Não... Aqui tá mais baixo. [Aponta para o pátio rebaixado]

ON: Mais baixo?

Figura 11a: Modelo do Centro Cultural Le Havre que 
aparece no filme. Frame extraído do filme no momento 
00.04.31. 

GA: É, você vem e cai aqui. [Segue com o dedo pela rampa e bate duas vezes 
no modelo]. Tá tudo mais baixo aqui, é tudo fundo.

 Analisando o terreno com o auxílio de ferramentas do Google Earth, é 
possível verificar que, de fato, o acesso indicado por Oscar no modelo se encontra 
no mesmo nível que outras duas esquinas, quatro metros mais alto que o nível da 
praça. O outro acesso – o acesso direto ao bloco mais alto do conjunto –, é que se 
encontra mais baixo, em aproximadamente 2m, com relação às outras esquinas do 
terreno, sendo ainda necessárias rampa e escada para acessar a praça. Portanto, 
Gilberto estava correto a respeito dos níveis do terreno.

 Apesar de ter se mostrado bastante insatisfeito, convicto a respeito do 
nível do acesso principal, e Gilberto ter separado o modelo para ser analisado 
novamente pelo arquiteto, Niemeyer, aparentemente, convenceu-se dos níveis e 
não estudou novamente esta maquete no filme.

 Em 2006, Niemeyer foi consultado pelo prefeito de Le Havre, Antoine 
Rufenacht, a respeito de obras de reestruturação e revitalização do complexo. Ele 
elaborou diversas propostas para a equipe da prefeitura de Le Havre, responsável 
pelo projeto, e, em 2011, foram iniciadas obras de reforma do Centro Cultural.

 A reforma incluiu ampliação de instalações (como o teatro e salas de 
exposições), melhoria da acústica dos ambientes e alteração das coberturas dos 
edifícios e dos acessos às áreas públicas, que passaram a ser mais diretos: o 
acesso ao teatro, por exemplo, passou a ser feito no nível da calçada. Ao lado do 
acesso principal, pela rampa, foi aberta uma grande escadaria. A pequena rampa 
em caracol teve seu sentido invertido e um dos acessos para veículos, ao lado da 
nova escadaria, também foi modificado. Porém, Antunes não chegou a elaborar 
modelos de estudo para esta reforma.

 Tais alterações podem ser observadas ao comparar imagens aéreas 
obtidas do Google Earth de 14 de março de 2007 (Figura 11c) e de 06 de janeiro 
de 2018 (Figura 11d).

Figura 11c: Imagem de 14 de março de 2007 extraída 
do Google Earth pela autora. 

Figura 11d: Imagem extraída do Google Earth em 06 
de janeiro de 2018 pela autora.

Figura 11b: Modelo de estudo do Centro Cultural de 
Le Havre. Fotos: Gilberto Antunes.
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Oitavo Projeto: Palácio das Artes – Centro Musical do Rio de Janeiro

FICHA TÉCNICA

Ano: 1968.

Local: Rio de Janeiro, RJ, Brasil (Projeto originalmente proposto para implantação no 
Aterro do Flamengo).

Situação: Não Construído.

Tipo e Quantidade de Modelos executados por Antunes: quatro versões (escala 
1:500), de estudo e exposição.

 O projeto do Centro Musical do Rio de Janeiro – Palácio das Artes, elaborado 
no mesmo ano em que se iniciou a colaboração entre Niemeyer e Antunes, teve 
quatro versões confeccionadas em modelos físicos, por meio dos quais é possível 
notar mudanças expressivas, especialmente em relação à estrutura: o vigamento 
de concreto (nas primeiras soluções) e os tirantes metálicos (solução final). Pode-
se notar também importantes modificações nas fachadas e acessos.

 Na primeira versão executada por Antunes (Figura 12b), o edifício é 
sustentado por grande apoio central: um prisma que ultrapassa a cobertura e 
termina com uma superfície côncava voltada para cima. Das laterais do prisma, 
na parte de cima da cobertura, partem vigas de concreto, suspendendo-a. 

 Na fachada oposta ao acesso do edifício, de face para o mar, é possível 
notar cinco aberturas em formato circular e, entre a terceira e quarta aberturas, há 
um acesso, por rampa em curva, que se projeta sobre o mar, do térreo ao primeiro 
pavimento. O acesso principal se dá no nível da rua, reto, em meio a um espelho 
d’água, levemente deslocado em relação ao acesso, e ladeado por uma grande 
praça com estacionamento. Figura 12b: Primeira versão do Palácio das Artes do 

Rio de Janeiro. Foto: Gilberto Antunes.

 A segunda versão (Figura 12c), por sua vez, apresenta alterações no apoio 
central, que muda de forma – passa a ser composto por dois arcos unidos pelo centro, 
formando uma espécie de pórtico –, e fica mais alto, acentuando as curvas das vigas 
de concreto. As aberturas aparecem somente de um lado da fachada, a face voltada 
para o mar, e se constituem em oito aberturas em formato circular, maiores, distribuídas 
uniformemente. O acesso principal ao edifício se manteve no nível da rua, porém, ficou 
mais estreito e passou a dividir simetricamente o espelho d’água, e a praça ao seu 
redor foi eliminada, juntamente com o estacionamento. O acesso pela rampa curva, do 
lado oposto ao acesso principal, também foi suprimido nesta versão.

 Na terceira versão (Figura 12d), o apoio central do edifício passa novamente 
por modificações, mantendo-se em duas partes simétricas unidas pelo centro, 
em pórtico, porém assumindo forma triangular, semelhante a setas, espelhadas e 
curvadas, mais altas na ponta e mais baixas nas outras extremidades. A altura do 
apoio é reduzido, abatendo os arcos das vigas ainda em concreto, tornando-as mais 
finas e esbeltas. A fachada principal do edifício, por onde se dá o acesso da rua, 
recebe aberturas (oito) também em formato circular, porém com diâmetro menor, 
uniformemente distribuídas pela fachada. O acesso principal ao edifício deixa de ser 
no nível da rua e passa a ser rampado, além de ter seu formato levemente alterado, 
alargando a base na chegada do edifício. Novamente, o espelho d’água é levemente 
deslocado e a praça é retomada, assumindo um desenho regular. Também é retomado 
o estacionamento, menor e mais integrado à praça, cujo acesso se dá por uma via 
interna à praça, passando por baixo do balanço do edifício.

 Na quarta e última versão (Figura 12e), o apoio central é mantido em sua 
forma, porém as vigas de concreto foram substituídas por tirantes metálicos e fica 
mais alto. A implantação do edifício sofre alteração significativa: o edifício deixa de 
se lançar sobre o mar e fica centralizado no terreno, cortando a praça ao meio e 
tendo dois acessos importantes, em fachadas opostas. As aberturas, que eram oito, 
passam a ser dezesseis, menores, uniformemente distribuídas em cada uma das 
fachadas principais. Na fachada voltada para o mar, a décima abertura é um acesso, 
por longa rampa regular paralela à construção, da praça ao edifício. Na fachada 
principal, o acesso se manteve pela rampa, mais larga na chegada da praça e mais 
estreita na chegada do edifício, amparada de ambos os lados pela estrutura central. 

Figura 12c: Segunda versão do projeto Foto: Gilberto 
Antunes.

Figura 12d: Terceira versão do Palácio das Artes do Rio de 
Janeiro. Foto: Gilberto Antunes.

Figura 12a: Modelo do Palácio das Artes do Rio de 
Janeiro, que aparece no filme. Frame extraído do filme 
no momento 00.05.29.
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 A praça também apresenta desenho diferente, criando, de um lado, 
gramado e, do outro, incorpora e amplia o estacionamento, eliminando a via 
interna de acesso ao mesmo, e o mantém separado da via por um canteiro.

 No filme, o modelo é a última versão, no entanto, percebe-se algumas 
diferenças que permitem dizer que não se trata do mesmo modelo: As cores da base 
são diferentes, especialmente cinza e azul. O acabamento das vias, com a marcação 
das guias, com cor bem mais clara que o das ruas. O tamanho das aberturas nas 
fachadas parecem ter diâmetro pouco maior no filme. A própria base, que no filme 
tem formato circular, na fotografia do acervo de Antunes parece ser retangular. 

 Ainda, é interessante notar, no filme, o diálogo que se desenvolve entre 
Niemeyer e Antunes ao estudar o modelo.

 Em uma primeira análise da maquete do Palácio das Artes, Oscar logo 
solicita uma caneta a Gilberto, desenhando sobre o modelo e modificando a rampa 
da entrada principal. Em seguida, ele solicita a Antunes que todas as aberturas na 
fachada principal sejam eliminadas, bem como as aberturas da fachada oposta. Após 
essas solicitações, o arquiteto ainda parece insatisfeito, mas parte para analisar outros 
modelos, retornando, pouco depois, para estudar o Palácio das Artes novamente. 

 Niemeyer comenta com Antunes que o projeto agora está proposto para 
Brasília, onde tem a baía, e parece descontente80. Após examinar o modelo por 
um tempo, Niemeyer ainda se mostra insatisfeito com o projeto, apesar de relutar 
em pedir novas alterações para Antunes. 

 O maquetista, percebendo o desagrado do arquiteto, se mostra disposto a 
refazer o modelo, de acordo com as alterações em projeto que o arquiteto julgasse 
necessárias, mesmo estando o modelo concluído – e o projeto, teoricamente, uma 
vez que havia sido elaborado há muitos anos.

ON: Bom, deixa aí

GA: Tira daí?

[Câmera volta-se para o modelo e, em seguida, para Oscar]

Figura 12e: Quarta versão do Palácio das Artes Fotos: 
Gilberto Antunes.

80.  A localização inicial do Centro de Arte seria no 
Aterro do Flamengo, junto ao Museu de Arte Moderna, 
para onde foram feitos os estudos em modelo aqui 
apresentados. Porém, houve ainda a opção para a 
Lagoa Rodrigo de Freitas e, depois, Niemeyer sugeriu 
sua transferência para a Barra da Tijuca. Como o projeto 
não foi construído, cogitou-se ainda fazê-lo em Brasília, 
porém, o projeto não foi construído até hoje.

ON: Não, não faz não... Já fez tudo mesmo...

GA: Eu posso fazer o seguinte: quando o projeto definitivo estiver pronto, eu 
refaço essa maquete

 Oscar dedica um tempo para estudar o modelo e pede a Gilberto papel azul, 
para ele testar uma solução. Gilberto, então, começa a colorir, com lápis azul, onde 
Oscar havia sinalizado com lapiseira no modelo, porém, Niemeyer insiste no papel 
azul e tesoura. Ele, então, sobrepõe o papel azul ao modelo, desenhando sobre 
o mesmo e, em seguida, o cortando. Ele analisa e o processo se repete. Ao fim, 
Oscar altera o espelho d’água, prolongando-o e ocupando toda a praça lateral. Cabe 
notar que, em todos os modelos anteriores, a praça do acesso principal passou por 
alterações em projeto, e neste, mesmo sendo de apresentação, não foi diferente.

 Gilberto, novamente, pergunta a respeito das aberturas das fachadas:

GA: Fecha aqui?

ON: (Fecha) [Inaudível]. [Faz um gesto com a mão]

GA: Os dois lados? Esse lado aqui também? [Indica com o dedo] O senhor 
tinha pedido pra eu deixar isso aqui aberto...

ON: Não, não... fecha... eu não consegui, eu não queria te dar muito trabalho, 
é só um (mal com doutonado) [Inaudível].

 Oscar, que havia pedido anteriormente a Gilberto para eliminar as aberturas 
da fachada principal e mantê-las na fachada voltada para o mar, observando o 
modelo, novamente muda de opinião, pedindo para eliminar todas as aberturas.

 Interessante perceber que Niemeyer faz as solicitações à Antunes em tom 
de pedido de desculpas, por requisitar alterações nos modelos já praticamente 
finalizados e que tiveram orientações anteriores à elaboração dos mesmos. 
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 Porém, ao observar os modelos e ficar insatisfeito com os projetos, Niemeyer 
não consegue evitar as solicitações, buscando aprimorar os projetos. Ao mesmo 
tempo, também vale notar a postura de Antunes perante às solicitações: o maquetista 
é totalmente compreensível e se mostra disposto a atender todos os pedidos de 
Niemeyer, dialogando com ele e verificando as mudanças de decisões do mesmo.

 Niemeyer prossegue com sua análise do modelo e, mais uma vez, pega o 
papel azul e o corta, criando um espelho d’água na alça da estrada, em forma de 
gota. Ele estuda e parece satisfeito, mas Antunes chama atenção, dizendo que se 
trata de um talude, já que a estrada está em nível mais alto, e propõe o espelho 
d’água acompanhando o talude. Oscar desiste da ideia. 

 Ele examina o modelo e resolve testar outra ideia, recortando novamente o 
papel azul e prolongando o espelho d’água do outro lado do acesso ao edifício, 
eliminando, assim, toda a praça em frente ao mesmo, mantendo somente a praça do 
outro lado do bloco, de frente para o mar.

 No registro da montagem da exposição, o modelo final do Palácio das Artes, já 
com as alterações solicitadas pelo arquiteto (Figura 12f), é possível observar claramente 
as modificações – significativas – feitas em projeto por Niemeyer: todas as aberturas da 
fachadas do edifício foram eliminadas; a praça do acesso principal fora extinguida; o 
espelho d’água teve seu desenho alterado, ocupando o espaço antes destinado para 
a praça na frente do edifício e a praça na parte de trás do edifício teve, também, seu 
desenho modificado, especialmente o canteiro estreito que ali havia.

 Também esse projeto, não construído, foi modificado, por meio da maquete, 
muitas vezes. Nos quatro modelos confeccionados por Antunes, houve, ainda, 
múltiplas variações em um mesmo modelo, como é possível observar pelas 
alterações daquele que aparece no filme, e, depois, no registro da montagem da 
exposição. Somente pela documentação fotográfica dos modelos realizados de 
Gilberto Antunes, pode-se observar a existência de, pelo menos, seis variações do 
projeto, sendo a última solicitada a partir do estudo da maquete elaborada para 
a exposição (que podemos considerar como a quinta versão), 26 anos após a 
elaboração do primeiro projeto.

Figura 12f: Sequência de frames extraídos, pela autora, 
do documento audiovisual de registro da montagem 
da exposição, mostrando o modelo final de ângulos 
distintos, com as alterações solicitadas por Niemeyer. 
É possível observar, na primeira imagem da sequência, 
o espelho d’água ocupando toda a praça da frente do 
edifício; o acesso principal ficou mais estreito e deixou 
de ser rampado; a ausência de aberturas nas fachadas 
e as modificações na praça de frente para o mar.

Primeira para segunda versão: Alteração no apoio central e 
vigamento de concreto da cobertura; eliminação da rampa 
circular; aumento do número e diâmetro das aberturas

Segunda para terceira versão: 
Alteração no apoio central e 
vigamento de concreto da 
cobertura; definição de aberturas 
na fachada principal. Alteração 
do desenho da rampa de acesso 
e distribuição do espelho d’água.

Terceira para quarta versão: vigamento de concreto 
substituído por tirantes metálicos. Aumento do 
número de aberturas e diminuição do diâmetro das 
mesmas. Alteração no desenho da praça

Quarta para quinta versão: 
Eliminação das aberturas das 
fachadas, substituição da praça 
por espelho d’água.

Figura 12g: Diagrama ilustrativo das alterações entre as 
versões em maquete do Centro Musical - Palácio das 
Artes do Rio de Janeiro. Fonte: Autora.
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Nono Projeto: Palácio da Alvorada e Capela

FICHA TÉCNICA

Ano: 1957.

Local: Brasília, Distrito Federal, Brasil.

Situação: Construído, inaugurado em 1958.

Tipo e Quantidade de Modelos executados por Antunes: Uma maquete de exposição, 
em escala 1:100.

 O Palácio da Alvorada, sendo o primeiro edifício inaugurado em Brasília, 
teve seu projeto elaborado e construído dez anos antes da colaboração de Oscar 
Niemeyer com Gilberto Antunes. Por esse motivo, Antunes elaborou somente um 
modelo, de exposição – justamente o que aparece registrado no filme. 

 É curioso notar que, neste modelo, houve algum desentendimento de Gilberto 
quanto aos desenhos e orientações fornecidos por Oscar. Logo de início, a primeira 
solicitação de Niemeyer é a substituição da representação dos vidros por um material 
preto, opaco. Em seguida, pede para retirar as partes representadas em marrom – nas 
bordas da piscina – e pintar de verde, representando gramado. Depois, há discussão 
quanto às colunas, especialmente as das extremidades, que terminam com um dos 
lados reto, e Oscar pede para que seja em curva, apesar de não ficar claro. Ainda, 
Oscar questiona o fato de não ter seguido o mesmo padrão de acabamento de outro 
modelo (não é possível saber ao certo qual) no do Palácio da Alvorada.

 Ao fim dessa primeira análise da maquete, Oscar começa a desenhar com 
lapiseira sobre o modelo, estreitando o acesso ao edifício que corre paralelo à 
rua, apesar da maquete preservar as proporções da construção existente, como 
pode ser verificado na imagem extraída do Google Earth (Figura 13c). Ou seja, 
Oscar alterou o acesso em projeto.

Figura 13b: Modelo do Palácio da Alvorada, visto do 
outro lado. Imagem extraída do filme no momento 
00.06.23.

Figura 13a: Modelo do Palácio da Alvorada, que 
aparece no filme. Imagem extraída do filme no 
momento 00.05.49.

Figura 13c: Imagem de 6 de agosto de 2017 extraída 
do Google Earth. 

 Em um segundo momento, Oscar volta para analisar novamente o modelo 
do Palácio da Alvorada e, desta vez, interfere no modelo de maneira mais incisiva: 
primeiro, Niemeyer apanha papel verde e solicita uma tesoura a Gilberto, recortando 
dois retângulos verdes e sobrepondo-os aos elementos em marrom nas bordas da 
piscina – os quais ele já havia sinalizado. Em seguida, Oscar tenta arrancar uma parte 
do modelo que parece ser um passeio, paralelo à piscina e ao edifício, bem próximo 
a este (Vale ressaltar que este mesmo elemento representado no modelo não existe 
na construção, como se pode observar na imagem do Google Earth). 

 No entanto, como não consegue remover o elemento, ele desiste e pergunta a 
Gilberto se o passeio perpendicular ao edifício, que conecta a piscina, possui ligação 
direta ao Palácio. Gilberto responde que sim, porém, não conseguiu compreender tal 
ligação. Oscar pega uma caneta e desenha, no modelo, a ligação direta, e rabisca o 
acesso paralelo ao edifício, eliminando-o. 

 Na sequência, Gilberto questiona sobre a escada lateral, à qual ele havia 
ligado o passeio paralelo ao edifício. Oscar afirma não existir tal escada, e pede 
para eliminar também – apesar de tal escada realmente existir na construção, como 
se pode observar também na imagem do Google Earth. 

 Na cena seguinte, Laerson, da equipe de Gilberto, tenta extrair o acesso 
paralelo à rua, com o auxílio de uma espátula. Porém, diante da dificuldade da remoção 
do elemento, Oscar pede, no fim da cena, para deixar, já que ele resolveria aquele 
acesso ainda naquele dia. Por fim, a última demanda que o arquiteto faz é trocar 
os vidros das laterais por material preto com leve transparência, simplificando ao 
máximo a representação do interior do edifício.

 Pode-se afirmar, portanto, que Niemeyer realizou três alterações no modelo 
do Palácio da Alvorada: a primeira delas, em relação às colunas das extremidades, 
que passaram a apresentar uma leve curvatura no acabamento onde era reto; a 
segunda, no acesso paralelo à rua, que ficou mais estreito; e a terceira, nas bordas 
da piscina. Sem contar, claro, com a eliminação da escada na lateral do edifício, que 
provavelmente foi feita após a construção e não foi prevista por Niemeyer. Todas 
essas alterações podem ser observadas no modelo final da exposição (Figura 13e).

Elementos eliminados e incorporados ao 
gramado.

Acesso ao edifício paralelo à rua, 
estreitado

Passeio paralelo ao edifício, representado 
no modelo, mas inexistente na construção 
e que Niemeyer pediu para eliminar

Escada na lateral do edifício, existente na 
construção, mas que Oscar também pede 
para eliminar

Figura 13d: Esquema das solicitações feitas por Oscar.

Figura 13e: Modelo final do Palácio da Alvorada, 
elaborada para a exposição. Frame extraído do 
registro da montagem da exposição.
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Figura 13g: Outra versão do projeto do Palácio da 
Alvorada. Fonte: Revista Módulo, Fevereiro 1957. Ano 
3. n°7. p. 22 e 27, respectivamente.

Figura 13f: Oscar estuda uma das primeiras versões do 
projeto do Palácio da Alvorada (Palácio Residencial). 
Fonte: <http://www.gazetadebeirute.com/2012/11/
oscar-niemeyer-genio-centenario.html>. Acesso em 06 
de janeiro de 2018

 Apesar de Antunes não ter confeccionado propriamente modelos de estudo 
para este projeto, uma vez que este foi elaborado muitos anos antes do início de sua 
colaboração com Niemeyer, sabe-se que houve um maquetista contratado para a 
elaboração das maquetes de Brasília, era colaborador de Oscar Niemeyer desde, 
pelo menos, fins da década de 40 e início da década de 50: o francês Guy Dimanche. 
Esta colaboração será comentada mais detalhamente no capítulo 3.

 Há registros de algumas dessas maquetes que indicam a existência de 
diferentes versões do projeto do Palácio da Alvorada, fato que pode ser interessante 
para esta análise. Na Figura 13f, por exemplo, não foi possível conhecer com exatidão 
a data em que o modelo foi elaborado, mas pode-se supor que esta seja uma das 
primeiras versões do projeto. 

 Esta é a maquete para o Palácio Residencial, claramente aproveitado como 
primeiro estudo para o Alvorada. Nota-se a grande diferença nas proporções do 
edifício, muito mais compacto; a cobertura diferenciada em marquise; o acesso 
em rampa ao edifício; o espelho d’água com formas orgânicas. Não é possível ver 
nem a capela, nem a piscina e o subsolo. Finalmente, as colunas são dispostas 
em todo o perímetro do edifício.

 Já na Figura 13g, pulicada na Revista Módulo n°7, de fevereiro de 1957, pouco 
mais de um ano da inauguração, percebe-se outra versão, já bem próxima da final, 
porém, com o subsolo pouco menor; comprimento do Palácio levemente reduzido (basta 
contar a quantidade de colunas, em comparação com o modelo executado por Antunes, 
que confere com a quantidade construída); as colunas das extremidades apresentando 
acabamento em reta; além apresentar uma parede maciça lateral, de onde parte o acesso 
à capela, e o acesso ao edifício, paralelo à rua, aparecer bem mais espesso.

 Finalmente, houve alterações, em todos os modelos apresentados, quanto às 
colunas, ao espelho d’água e ao acesso paralelo à rua, os mesmos elementos que Oscar 
solicitou modificações no modelo do filme, 36 anos após a construção do projeto. Conclui-
se, desta análise, que até a data da gravação, Oscar não estava satisfeito com a solução 
adotada para tais elementos, alterando-os, ainda que o projeto já estivesse construído 
havia décadas, ainda buscando a solução mais adequada, por meio do modelo físico.

Décimo Projeto: Catedral de Brasília

FICHA TÉCNICA

Ano: 1958.

Local: Brasília, Distrito Federal, Brasil.

Situação: Construída, inaugurada em 1970.

Tipo e Quantidade de Modelos executados por Antunes: Uma maquete de exposição, 
em escala 1:200 e uma maquete de estudo, para projeto do vitral, em escala 1:100.

 O projeto da Catedral de Brasília, como os outros projetos de Brasília da 
época da inauguração da capital, foi elaborado antes da colaboração entre Antunes 
e Niemeyer. Por esse motivo, também foi desenvolvida somente uma versão, de 
apresentação – o modelo registrado no filme (Figura 14a).–, na escala 1:200. 

 Entretanto, o projeto dos vitrais, elaborado originalmente pela artista 
plástica Marianne Peretti em 1990, foi analisado por Niemeyer por meio de 
um modelo de estudo (Figura 14b), na escala 1:100, o qual Gilberto Antunes 
confeccionou desmontável, possibilitando a visualização dos vitrais pelo interior 
da Catedral. O objetivo de tal modelo era verificar a integração entre o projeto dos 
vitrais e a arquitetura de Niemeyer, não sendo feita nenhuma alteração na última.

 Pelo diálogo que se desenvolveu no filme sobre este modelo, a única 
questão que incomodou Niemeyer foi a presença de um elemento que pode 
ser a representação de um guarda-corpo ou de um banco, ao redor do acesso 
subterrâneo da Catedral – que, de fato, existe na construção –, que o arquiteto 
arranca do modelo. No mais, Niemeyer afirma seu contentamento em relação ao 
projeto e, consequentemente, ao modelo, não solicitando nenhuma alteração, 
como se pode observar na foto do modelo na exposição (Figura 14c).

Figura 14a: Modelo da Catedral de Brasília, que 
aparece no filme. Imagem extraída do filme no 
momento 00.08.45.

Figura 14c: Modelo da Catedral de Brasília na 
exposição. Foto: Gilberto Antunes.

Figura 14b: Modelo desmontável para estudo do 
projeto dos vitrais. Foto: Gilberto Antunes.
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 É interessante notar, no filme, como o arquiteto elimina todos os elementos 
não essenciais para a apresentação do projeto, exigindo que os modelos sejam 
simples, puros, quase sem detalhes – exceto quando Niemeyer julga serem 
indispensáveis para a compreensão do projeto –, sem representação do entorno, 
de vegetação e, no máximo, admitindo algumas escalas humanas e veículos, 
para dar noção de escala do conjunto.

 Este projeto é um dos poucos que quase não sofreram alteração em 
projeto desde sua construção. Oscar Niemeyer se mostra bastante satisfeito 
com o projeto, como se pode observar analisando um dos primeiros modelos, 
publicado na Revista Módulo n°11 (Figura 14d), em dezembro de 1958, data do 
projeto, no qual a estrutura, o acesso subterrâneo e os principais elementos que 
caracterizam a arquitetura da Catedral de Brasília estão presentes. As únicas 
diferenças notáveis consistem no fechamento em vidro transparente – como foi 
inaugurado – deixando visível o interior da Catedral; e na ausência do campanário, 
que foi colocado mais tarde. No mais, o projeto se manteve íntegro.

 Outra maquete feita por Antunes recentemente (Figura 14e), encomendada 
por outro cliente, mostra que o projeto se manteve da mesma maneira durante 
todo o tempo, sem que Niemeyer solicitasse nenhuma alteração. Isso reforça a 
satisfação do arquiteto com o projeto, desde sua construção.

Figura 14d: Uma das primeiras maquetes da Catedral 
de Brasília. Fonte: Revista Módulo, Dezembro de 
1958, volume 2, n°11 p. 14.

Figura 14e: Modelo recente da Catedral de Brasília, 
feita a pedido de outro cliente. Foto: Gilberto Antunes.

Décimo primeiro Projeto: Praça dos Três Poderes

FICHA TÉCNICA

Ano: 1958.

Local: Brasília, Distrito Federal, Brasil.

Situação: Construída, inaugurada em 1960.

Tipo e Quantidade de Modelos executados por Antunes: Uma maquete de 
exposição, e uma maquete de estudo, ambos em escala 1:500.

 Ao contrário dos outros projetos anteriores ao período da colaboração de 
Antunes com Niemeyer, para esse projeto, além da maquete de apresentação – 
que aparece no filme –, Antunes também produziu uma maquete de estudo, além 
dos modelos isolados, também de estudo, dos edifícios que foram incorporados 
mais tarde na praça, como o Panteão da Pátria Tancredo Neves (1985 - com 
quatro maquetes de projeto elaboradas por Antunes, nas escalas 1:200 e 1:50 – 
Figura 15b,) e o anexo II do Palácio do Supremo Tribunal Federal (1990 - com cinco 
versões em modelos de estudo, sendo o primeiro projeto com três versões e o 
segundo com duas, nas escalas 1:500 e 1:50), além do anexo IV do Congresso 
Nacional (1977 - com um modelo de estudo na escala 1:200), comentado mais 
detalhadamente na análise do projeto do Congresso (Quarto projeto).

 Houve também a incorporação do Espaço Lúcio Costa (1989). Além disso, 
a ampliação do edifício principal do Congresso prejudicou a integração do mesmo 
com a praça. Todas essas adições fizeram com que Oscar Niemeyer mantivesse 
preocupação constante ao longo dos anos com relação à Praça dos Três Poderes, 
levando-o a elaborar uma proposta, em 1994 – ano da gravação desse filme – de 
novo edifício para o anexo do Congresso, melhorando a integração com a Praça, 
como já visto na análise do projeto do Congresso Nacional. Foi elaborado um modelo 
do conjunto em escala 1:1000, no qual Niemeyer estudou todas essas intervenções.

Figura 15a: Modelo da Praça dos Três Poderes 
que aparece no filme. Imagem extraída do filme no 
momento 00.09.40.

Figura 15b: Modelo do Panteão da Pátria Tancredo 
Neves (última versão). Foto: Gilberto Antunes.
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 Observando o modelo de estudo na escala 1:500 (Figura 15c), é admissível 
supor que o mesmo foi elaborado entre 1985 e 1989, uma vez que já apresenta o 
Panteão da Pátria Tancredo Neves, porém, ainda não contempla o Espaço Lucio 
Costa, cujo projeto data de 1989.

 Curioso, ainda, é o registro do modelo da Praça dos Três Poderes da data 
da elaboração do projeto, publicado na Revista Módulo n°10, de agosto de 1958 
Figura 15d), onde a Praça apresenta-se como espaço totalmente livre, integrando 
o Palácio do Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Planalto (ambos destacados 
em branco) e o Congresso Nacional. Não aparece, neste modelo, nem o Museu da 
Fundação de Brasília, cujo projeto também data de 1958. 

 É notável, ao comparar os três modelos apresentados, como a Praça  
gradualmente foi deixando de ser tal espaço livre de construções, agregando 
edifícios à medida em que novos programas e espaços eram requisitados, e, ao 
mesmo tempo, perceber a preocupação do arquiteto com a integração de todos 
eles por meio da Praça, buscando deixá-la o mais livre quanto fosse possível.

 Voltando para o filme, há alguns pontos, no diálogo que se desenvolve, que 
vale a pena destacar: Em primeiro lugar, novamente, a insatisfação de Niemeyer 
com a presença de qualquer elemento desnecessário ao projeto. Ele pede para 
retirar o elemento branco junto ao espelho d’água do Congresso, que, além de 
chamar atenção no modelo, na verdade, se trata de gramado. Ele também tenta 
remover outro elemento, ao redor do acesso do Espaço Lucio Costa, que parece 
ser uma proteção/banco que existe na construção atual, porém, o arquiteto julgou 
desnecessário para a apresentação do projeto. Ele não consegue retirar a peça, 
mas solicita a Antunes que o faça. 

 Em segundo lugar,  neste diálogo, Oscar deixa claro que a última palavra 
é dele, e que ele não abre mão de solicitar mudanças, ou, até mesmo, que o 
modelo seja refeito, caso julgue pertinente. 

 Quando Robson, seu consultor, sugere que o elemento branco próximo ao 
espelho d’água seja mantido no modelo, Niemeyer imediatamente o refuta: 

RS: Se deixa assim... [Robson sinaliza no modelo]

ON: Não deixa nada!

 Por fim, no registro da montagem da exposição (Figura 15e), observa-se o 
modelo final apresentado, com as solicitações de Niemeyer atendidas. De fato, os 
elementos sinalizados pelo arquiteto desviavam atenção do projeto, e sua retirada, 
sem dúvida, melhorou a compreensão do espaço projetado.

 É interessante notar também que, apesar da Praça integrar os Três Poderes 
da República, representados pelos edifícios do Palácio do Planalto, do Supremo 
Tribunal Federal e o Congresso Nacional, os modelos da Praça executados por 
Antunes apresentam somente os Palácios do Planalto e do Supremo, ocultando o 
Congresso e indicando somente parcela do espelho d’água que integra o mesmo, 
porém, não dá indícios de que tal espelho d’água pertence àquele. 

 Ainda, apesar da constante preocupação de Oscar Niemeyer com a integração 
entre os três edifícios por meio da Praça, em nenhum momento no filme o arquiteto 
solicitou que o modelo da Praça fosse colocado próximo ao do Congresso – que, 
inclusive, estão em escalas diferentes: a Praça estava em 1:500 e o Congresso, em 
1:200, ou seja, houve maior preocupação em mostrar o bloco do Congresso em uma 
escala maior, aproveitando a padronização das bases, do que em apresentar, de fato, 
a integração entre o Congresso e a Praça, dando a impressão de que são projetos 
desconexos, quando, na realidade, deveriam ser integrados.

 Quanto ao modelo de estudo (Figura 15c), o fato do mesmo não conter o 
modelo do Congresso é, também, incoerente. Contudo, a elaboração de um novo 
projeto, em 1994, acompanhado, desta vez, de um modelo do conjunto todo, salienta, 
de fato, tal apreensão do arquiteto. 

 O registro de outras maquetes da Praça e dos Palácios, da época do 
desenvolvimento dos projetos (Figura 15f), diferentes da publicada na revista Módulo, 
revela a integração entre os modelos e a complementação e simultaneidade do uso 
dos recursos do croqui e do modelo físico no modo de projetar de Niemeyer.

Figura 15f: Niemeyer projetando a Praça dos Três Poderes 
(provavelmente), utilizando-se, ao mesmo tempo, do 
croqui e do modelo físico. Pela disposição dos modelos e 
da postura de Niemeyer, é possível supor que o arquiteto 
está projetando a partir da análise dos modelos. Fonte: 
<https://correiobraziliense.lugarcerto.com.br/app/noticia/
ultimas/2013/12/13/interna_noticias,47749/15-de-dezembro-
aniversario-de-niemeyer-e-dia-nacional-do-arquiteto-e-
urbanista.shtml>. Acesso em 05 de setembro de 2017

Figura 15c: Modelo de estudo da Praça dos Três 
Poderes. Foto: Gilberto Antunes.

Figura 15d: Modelo da Praça da época da elaboração 
do projeto. Fonte: Revista Módulo, Agosto de 1958, 
volume 2, n°10. p. 7-9.

Figura 15e: Modelo da Praça dos Três Poderes finalizado, 
com as alterações solicitadas por Oscar Niemeyer. 
Imagem extraída do registro da montagem da exposição.
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Décimo segundo Projeto: Sede do Partido Comunista Francês

FICHA TÉCNICA

Ano: 1965.

Local: Paris, França.

Situação: Construída, concluída em 1971 (edifício principal) e 1980 (átrio, cúpula e 
salão subterrâneo).

Tipo e Quantidade de Modelos executados por Antunes: Uma maquete de exposição, 
na escala 1:200.

 O projeto da Sede do Partido Comunista Francês foi elaborado três anos 
antes da parceria entre Niemeyer e Antunes, no período em que o arquiteto ainda 
não estava em exílio, mas já realizava trabalhos e viagens frequentes pela Europa e 
Oriente Médio desde 1961. Na época, de 1961 a 1966, Oscar Niemeyer contava com 
o trabalho do maquetista francês Guy Dimanche81, antigo colaborador (da época 
de Brasília) que reencontrou na França e voltou a trabalhar neste período, e que, 
provavelmente, deve ter elaborado modelos para este projeto.

 No filme, a maquete elaborada por Antunes se encontra incompleta, sem 
o edifício principal. Apesar de não ser possível compreender o curto diálogo entre 
Niemeyer e Antunes, devido ao forte ruído de máquina ao fundo, aparentemente 
não houve alterações em projeto no modelo. Um fato interessante, porém, é que no 
diálogo sobre o modelo do Palácio da Alvorada, no qual Oscar solicita a Gilberto 
que as representações dos caixilhos fossem substituídas por um material preto com 
leve transparência, Gilberto comenta que o modelo do Palácio ficaria, na exposição, 
ao lado do modelo da Sede do PCF, cujo edifício principal (que está faltando no 
modelo) teria as fachadas pretas e lisas, conforme o arquiteto teria solicitado, e 
talvez não ficasse com boa apresentação.

81.  Segundo relata Oscar Niemeyer em seu livro 
“Quase memórias: Viagens. Tempos de entusiasmo e 
revolta - 1961-1966”, publicado em 1968.

 Apesar de Niemeyer gostar que os modelos de seus projetos sejam o 
mais simples e puros possíveis e de exigir, nos outros modelos, a retirada de 
diversos elementos que julgasse dispensáveis, ao ouvir o comentário de Antunes, 
Oscar imediatamente acata, e pede para representar, então, as ripas verticais da 
fachada de vidro:

GA: Essa aqui [maquete do Palácio da Alvorada] vai ficar aqui do... do... por 
exemplo, do... do lado da... da comunista, na França? Aquela praticamente vai 
ficar toda lisa, Oscar, vai ficar feio se deixar tudo aquilo liso. 

[A câmera rotaciona e mostra o modelo do Partido Comunista Francês, atrás 
de Niemeyer.]

ON: Deixa, ali então faz só as ripas. [gesticula com as mãos na vertical]

GA: Só as verticais?... Eu tenho aqui a foto... [Gilberto caminha em direção ao 
outro lado do atelier]

ON: Não, (já) [Inaudível]... 

[Corta a cena. 00.07.33]

 Por fim, no modelo final apresentado na exposição (Figura 16b), verifica-
se que, de fato, não houve nenhuma alteração em projeto, sendo apenas 
acrescentados veículos como escala, algumas jardineiras – fixas, previstas por 
Niemeyer no projeto – e o edifício principal, com as ripas verticais na fachada.

Figura 16a: Modelo da Sede do Partido Comunista 
Francês que aparece no filme. Imagem extraída do 
filme no momento 00.17.31.

Figura 16b: Modelo finalizado, com o edifício principal 
apresentando as ripas verticais na fachada, conforme 
discutido entre Gilberto e Oscar. Imagem extraída do 
registro da montagem da exposição.
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Décimo terceiro Projeto: Universidade de Constantine

FICHA TÉCNICA

Ano: 1969 (primeira etapa) e 1976 (segunda etapa, em parceria com outro arquiteto).

Local: Constantine, Argélia.

Situação: Construída, inaugurada em 1971 (Primeira etapa. Segunda etapa não 
foi realizada).

Tipo e Quantidade de Modelos executados por Antunes: Três maquetes, de projeto e 
exposição, na escala 1:500.

 O projeto da Universidade de Constantine, elaborado por Niemeyer durante 
o período de exílio, porém, já contando com a colaboração de Antunes, teve três 
modelos confeccionados por este, para estudo e apresentação do projeto.

 Segundo relata Gilberto, o modelo de estudo da Universidade de Constantine 
foi requisitado por Niemeyer com urgência, de um dia para o outro, o qual o 
maquetista atendeu82, enviando o modelo no dia seguinte, por avião.

 A julgar pelos registros fotográficos, fornecidos por Antunes, os modelos 
foram executados para a segunda etapa do projeto, uma vez que apresentam a 
mesma com algumas alterações. 

 O modelo na Figura 17b, por exemplo, provavelmente foi o primeiro modelo 
executado para a segunda etapa (do edifício curvo central para a direita), pois 
apresenta somente cinco edifícios, além de uma quadra poliesportiva e um conjunto 
de quadras no centro deles, aparentemente, de tênis. 

 Já o modelo da Figura 17c, apresenta, na segunda etapa do projeto, três 
novos edifícios circulares, junto ao edifício curvo central da primeira etapa do projeto.

82.  Com alguma dificuldade, segundo Antunes, pois, 
na época, não havia colas do tipo supercola ou cola 
instantânea, logo, foi utilizada a cola branca convencional. 
A cola não secou a tempo e, no transporte do modelo pela 
escada do atelier, alguns blocos se soltaram e rolaram 
pela mesma, tendo o maquetista que retornar para a mesa 
e colar novamente.(Informação verbal)

 No filme, são registrados dois modelos (Figura 17d) feitos por Antunes para 
a exposição, em escalas diferentes e, apesar de incompletos – alguns blocos dos 
edifícios não estão fixados –, é possível, pela marcação das bases dos edifícios no 
terreno, assumir que os modelos correspondem às mesmas versões apresentadas nas 
Figuras 17b e 17c. O modelo da esquerda corresponde à (suposta) primeira versão, e 
o da direita, à (suposta) segunda versão, da segunda etapa do projeto. 

 Não é possível saber, ao certo, o motivo de Antunes ter feito os dois modelos, 
talvez não soubesse qual versão Oscar gostaria de apresentar na exposição. No 
diálogo, Oscar afirma que o modelo em escala menor (da esquerda) é o modelo 
correto. No entanto, ele solicita a Gilberto que seja representada somente parte da 
maquete – aquela referente à primeira etapa, projeto integral de Niemeyer –, pois, 
segundo ele, a segunda etapa não havia sido projetada por ele. Na realidade, foi 
projetada em parceria com outro arquiteto, porém, ele não considera de sua autoria 
e pede para retirá-la

ON: Nada disso foi feito por mim.

Oscar tira um dos edifícios

GA: E esse outro aqui?

[Oscar retira o modelo de planta quadrada que Gilberto havia posicionado]

ON: Não...esse aqui também não. [Retira o modelo de outro edifício, em 
formato de pião] Só foi feito isso... [Indica com a mão] Isso aqui só perturbou. 
Então a maquete não é tudo isso,  eu preferia fazer só até aqui... [Indica com 
as duas mãos o trecho da maquete] Corta pra cá, e aí é igual a outra. [Indica 
a maquete com escala maior].

 Finalmente, o modelo final apresentado na exposição (Figura 17e) 
aparentemente manteve o tamanho da base, sendo o modelo refeito somente com 
a primeira etapa do projeto, centralizado.

Figura 17a: Modelo da Universidade de Constantine 
que aparece no filme. Imagem extraída do filme no 
momento 00.19.56.

Figura 17d: Os dois modelos da Universidade de 
Constantine que aparecem no filme. Imagem extraída 
do filme no momento 00.19.16.

Figura 17b: Modelo da Universidade de Constantine 
elaborado por Antunes, provavelmente o primeiro. 
Foto: Gilberto Antunes.

Figura 17c: Modelo da Universidade de Constantine, 
possivelmente a segunda versão Foto: Gilberto Antunes.

Figura 17e: Modelo finalizado, com somente a primeira 
etapa do projeto, de autoria integral de Niemeyer, 
apresentado na exposição. Imagem extraída do registro 
da montagem da exposição.
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Análise Geral do Filme

 Ao longo do filme foi possível observar alguns aspectos e particularidades na 
interação entre Oscar Niemeyer, Gilberto Antunes e o conjunto de modelos estudados. 
O arquiteto assume determinados posicionamentos e atitudes com relação a vários 
modelos – quando não com todos –, de maneira natural, o que permite assumir que 
tais posicionamentos eram habituais na prática projetual do arquiteto e ajudam a 
compreender a práxis e o modus operandi de Oscar Niemeyer.

 O primeiro deles, que aconteceu na análise de praticamente todos os 
modelos83, foi o fato de que o arquiteto constantemente solicitava à sua equipe 
e a Antunes que erguessem os modelos até a altura de seus olhos. Quando o 
modelo não era levantado, Oscar ou se sentava em um banco baixo, de modo 
que seu olhar ficasse pouco acima do nível da maquete, ou inclinava o modelo, 
possibilitando o olhar do pedestre.

 Essa é uma atitude relevante de Niemeyer. A visada do observador, como 
se estivesse dentro do modelo, era essencial para a concepção do arquiteto, afinal, 
a arquitetura deveria ser vista da escala do transeunte. Tal característica se revela, 
também, em seus croquis em perspectiva, nos quais ele determina o ponto exato de 
onde suas obras deveriam ser vistas, como comenta Rodrigo Queiroz84:

 O desenho de Niemeyer não representa apenas o contorno das 
formas e a relação entre elas, mas, principalmente, o ponto de onde 
devem ser vistas. A mera disposição da forma paralela ao observador 
não garante sua legibilidade integral. É justamente a distância entre o 
observador e a obra, ou seja, o vazio, que permite que a forma seja 
reconhecida como um plano, como uma imagem sem profundidade, 
um desenho. (QUEIROZ, 2015)

83.  Com exceção daqueles bem consolidados, 
como, por exemplo, o da Bolsa de Trabalho de Bobigny, 
o da Catedral de Brasília, o da Sede do Partido Comunista 
Francês e o da Universidade de Constantine. Os outros não 
é possível saber se aconteceu devido aos cortes nas cenas

84.  O desenho e o espaço de Oscar Niemeyer. 
In: Sobre o projeto do espaço moderno. Tese de Livre 
Docência. São Paulo, FAU USP, 2015. Disponível em: 
<https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3016737/
mod_resource/content/2/QUEIROZ_desenho_espaco_
Niemeyer.pdf>. Acesso em 08 de janeiro de 2018.

 O segundo aspecto geral do filme, que pode ser notado, refere-se às 
interferências e manipulações que o próprio arquiteto efetua nas maquetes. Em 
diversos momentos, Niemeyer pede a Gilberto Antunes materiais – caneta, lapiseira, 
papéis coloridos e tesoura – para testar e ensaiar soluções. Assim, o arquiteto aparece 
desenhando, riscando e pintando sobre os modelos; sobrepondo os papéis coloridos 
nas maquetes, desenhando, cortando e justapondo-os novamente; além de remover 
– ou tentar remover – partes do modelo, em múltiplas ocasiões. Essas intervenções 
do arquiteto evidenciam as maquetes como importantes e indispensáveis ferramentas 
de experimentação, para além da análise e simples conferência de formas, volumes e 
medidas. Os modelos são, para Niemeyer, fundamentais ferramentas projetuais.

 A terceira particularidade constatada no filme é a compreensão de Gilberto 
Antunes sobre os projetos, especialmente sobre a conformação dos terrenos em 
que estão implantados, chegando a ter noção até mais apurada destes do que o 
arquiteto. Por exemplo, no caso do modelo de Le Havre - Le Volcan, Oscar acreditou 
que o nível do acesso principal estava errado (quatro metros mais alto) quando, na 
verdade, o outro acesso que era mais baixo, e em somente dois metros, ou seja, o 
modelo de Antunes estava correto e Niemeyer havia se confundido. Outro caso foi o 
do modelo do Palácio das Artes, no qual Oscar experimentou e definiu uma solução 
de um espelho d’água na alça da estrada de acesso ao Palácio, sendo logo advertido, 
por Gilberto, de que ali havia um talude, fazendo com que o arquiteto desistisse da 
ideia do espelho d’água naquele local.

 A quarta característica é a simplificação dos modelos, o que acontece 
também em várias situações no decorrer do filme. Em muitos modelos, Niemeyer 
elimina praticamente todo e qualquer detalhe que ele julgasse dispensável. 

 Com isso, guarda-corpos e proteções foram todos retirados dos modelos 
pelo próprio arquiteto; as bordas da piscina do Palácio da Alvorada, suprimidas; 
as representações de caixilhos foram em grande parte substituídas, a pedido 
do arquiteto, por material preto semi transparente e liso, livre de detalhes; os 
estacionamentos, representados somente pela presença de poucos carros, sem 
marcação de vagas.
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 Porém, o caso em que tal exigência ficou mais patente foi no modelo do 
MAC Niterói (só da parte do museu, no qual Gilberto havia feito o interior do edifício). 
Oscar chamou a atenção de Gilberto, pedindo para evitar detalhamento excessivo – 
uma vez que, com o vidro, ficaria difícil enxergar o interior do modelo – e que a ideia 
era justamente fugir da apresentação de modelos que não fossem simples e puros, 
como o arquiteto preferia.

 O quinto aspecto é a preocupação com as questões de autoria de outros 
arquitetos. Oscar Niemeyer claramente se mostra desconfortável, primeiro, pelo fato 
da exposição, chamada “Espaço Oscar Niemeyer” acontecer no Palácio Gustavo 
Capanema, como já comentado, cujo projeto teve a solução proposta por Niemeyer 
adotada e desenvolvida pela equipe brasileira, mas que, por ter tido a colaboração 
de outros profissionais, Niemeyer não assume como sua a autoria do projeto, nem 
se sente à vontade tendo uma exposição exclusivamente com trabalhos de sua 
autoria sendo exibida em edifício cujo projeto teve outros colaboradores. 

 Esse aspecto fica ainda mais evidente quando, no modelo da Universidade de 
Constantine, ele pede a Gilberto para eliminar a segunda etapa do projeto – mesmo 
tendo ele elaborado parte do mesmo – da maquete, por julgar que aquela não tinha 
sua autoria e que não era correto apresentá-la na exposição como sendo sua.

 Finalmente, a última e, talvez, mais significante particularidade do arquiteto, 
é o fato de Oscar Niemeyer continuar demandando alterações em modelos ditos “de 
apresentação”, ou seja, modelos de projetos finalizados ou, inclusive, construídos 
(em alguns casos, há muitos anos antes da data desta exposição), revela a maquete 
como importante ferramenta de projeto para o arquiteto. 

 Ferramenta, esta, utilizada para análise e aperfeiçoamento e que, mesmo 
tendo, provavelmente, a empregado no próprio desenvolvimento dos projetos em 
questão, na época de sua elaboração, o arquiteto ainda executa modificações ao 
estudar os modelos  presentes no filme, ainda que as obras já estejam finalizadas. 
Isso caracteriza o ato de projetar e o próprio processo projetual de Oscar Niemeyer 
como um gesto inacabado, característico nos processos de criação artística, como 
relata a professora Cecília Almeida Salles:

 Tomando a continuidade do processo e a incompletude que lhe 
é inerente, há sempre uma diferença entre aquilo que se concretiza e o 
projeto do artista que está sempre por ser realizado. Onde há qualquer 
possibilidade de variação contínua, a precisão absoluta é impossível. Esta 
relação entre o que se tem e o que se quer se reverte em contínuos gestos 
aproximativos. No silêncio que as modificações guardam, o artista aprende 
a dizer aquilo que resiste a se materializar, ou a dizer de novo aquilo que não 
lhe agradou. O combate do artista com a matéria-prima nessa perseguição 
que escapa à expressão é uma procura pela exatidão e precisão em um 
processo de contínuo crescimento. O artista lida com sua obra em estado 
de permanente inacabamento. (SALLES, 2013. p. 83)

 Isso evidencia dois pontos importantes do processo projetual de Niemeyer:

 1) Seu processo projetual é um ato inacabado. O arquiteto está 
continuamente aperfeiçoando seus projetos, por mais que já estejam tidos como 
“acabados”. A cada oportunidade que Niemeyer tem de estudar seus projetos 
– e aprimorá-los –, mesmo que essas alterações não sejam concretizadas na 
obra, construída ou não, ele não deixa de fazê-las. Esse gesto do arquiteto vai 
na contramão da ideia que se difunde na literatura – a de que o projeto já “nasce 
pronto”, finalizado, em sua cabeça e ele simplesmente o desenha – criando a 
imagem da arquitetura imaculada que brota, de repente, na mente, e é perfeita, 
não necessitando de nenhum ajuste, pronta para ser construída. 

 2) O modelo físico tem papel crucial no processo de análise, compreensão 
e concepção do projeto pelo arquiteto, ou seja, é por meio do modelo que o 
arquiteto identifica pontos a serem revisados, aprimorados e, principalmente, 
efetua experimentações, testa soluções diferentes e verifica se as modificações 
atendem às suas exigências. É possível observar, ao longo do filme, diversas 
situações em que Niemeyer testa soluções, fica satisfeito, em seguida desiste, 
para tentar uma nova.
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 Ainda, em um relato sobre suas experiências em Brasília, publicado na Revista 
Módulo, Oscar Niemeyer faz um comentário muito interessante:

 É verdade que encontro algumas falhas em meu trabalho, 
embora, com espírito crítico seja fácil encontrá-las em qualquer obra de 
arquitetura. Poderia justificá-las, em parte, com a premência de tempo, 
porém, sou de opinião que justamente esta premência é fator favorável, 
porque permite ao arquiteto, - fixada uma solução arquitetônica –, evitar 
modificações posteriores, preservando-as, assim, em toda a sua pureza 
e espontaneidade. (Oscar Niemeyer. Minha experiência de Brasília. In: 
Módulo 18, Junho de 1960, Volume 3. p.16)

 Ao falar de tais experiências, dos primeiros projetos para a nova capital – que, 

inclusive, têm seus modelos executados para a exposição e, portanto, são registrados 

neste filme e analisados neste trabalho – Niemeyer defende que a premência de tempo 

é um fator positivo, justamente por “evitar modificações posteriores, preservando-as 

em toda a sua pureza e espontaneidade”.

 Entretanto, essa declaração, dada no ano da inauguração de Brasília – 

e, consequentemente, de boa parte dos primeiros projetos elaborados por ele –, 

se revelou, mais de três décadas depois, nesta gravação, não contraditória, mas 

complementar, uma vez que, ao fazer tal afirmação, o arquiteto dá indícios de ter a 

intenção, já naquele momento, de fazer modificações nos projetos, recém construídos 

(e projetados, cabe lembrar). E de fato ele fez, e continuou fazendo por anos, como 

foi visto, em incessante gesto inacabado.

2.2. FILME 02 – O PROJETO DE UMA TORRE

 O segundo filme, também gravado em 1994, no dia 24 de setembro, registra 
outra visita do arquiteto Oscar Niemeyer ao atelier de Gilberto Antunes. Esta foi a 
segunda vez que Gilberto registrou uma visita do arquiteto ao atelier. Como no Filme 
01, Oscar Niemeyer e sua equipe preferiram analisar o modelo diretamente no atelier, 
uma vez que o mesmo apresentava características peculiares (como suas dimensões 
e o fato de ser desmontável). Neste filme, é analisado um único modelo, referente ao 
projeto de Niemeyer para a Torre da Embratel, ainda em estudo, e, como os outros 
modelos registrados no primeiro filme, este também seria apresentado na exposição 
de 1994, intitulada “Espaço Oscar Niemeyer”. Inclusive, esta seria a maquete que 
teria mais destaque na exposição, pelo fato desta última ter sido patrocinada pela 
própria Embratel (Empresa Brasileira de Telecomunicações).

 No filme, Gilberto Antunes, vestindo uma camiseta branca, e sua equipe – Edson 
Francisco de Lima, de camiseta listrada –, recebem Oscar Niemeyer, de camisa branca de 
manga curta, suspensórios e blazer preto, e sua equipe: Jair Valera (arquiteto responsável 
pelos desenhos técnicos do escritório de Niemeyer), vestindo camisa branca de manga 
curta e Vera Lúcia, secretária de Niemeyer, usando camiseta roxa, saia branca e óculos 
escuros. O registro também foi realizado no antigo atelier de Gilberto Antunes, localizado 
na Rua Luís de Camões, nº 75, no Centro do Rio de Janeiro. Este documento videográfico 
possui, no total, 31 minutos e 5 segundos de gravação.

 Diferentemente do Filme 01, gravado por Sérgio Antunes (irmão de Gilberto), 
este registro videográfico foi realizado a partir de um ponto fixo, alto, provavelmente com 
o aparato apoiado em prateleira ou estante. Como comentado, a qualidade do áudio 
desse filme encontra-se bastante prejudicada, uma vez que a gravação foi feita ao lado 
de um aparelho de som, tocando música. Por isso, em vários momentos, o diálogo 
é incompreensível. Para tentar minimizar a perda, foram coletados comentários do 
maquetista em visita ao atelier em janeiro de 2017, sobre o filme, que serão utilizados na 
análise do mesmo. Nota-se também que o filme possui alguns cortes significativos.

FICHA TÉCNICA

Filme: Filme 02 – O projeto de uma torre

Ano: 1994

Local: Antigo atelier de Gilberto Antunes 
- Rua Luís de Camões, nº 75, Rio de 
Janeiro, RJ, Brasil.

Duração: 31’05”

Filmado por: Gilberto Antunes - ponto fixo: 
câmera apoiada em um móvel.

Quem aparece: 

Gilberto Antunes Oscar Niemeyer

Edson F. de Lima Jair Valera Vera Lúcia
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 2.2.1. TRANSCRIÇÃO DE DIÁLOGOS E DECUPAGEM EM FRAMES

O filme começa. Oscar e sua equipe já estão no atelier, aparentemente, haviam 
acabado de chegar e se acomodavam. Gilberto Antunes varre alguns papéis e 
caixas para baixo de uma mesa. Na mesa maior, no centro, está o modelo da 
torre e algumas folhas com desenhos de Oscar.

[Início da Cena]

Oscar Niemeyer, Jair Valera e Vera Lúcia encontram-se de pé, em frente ao 
modelo. Gilberto, no canto direito da tela, dá a volta na mesa. Vera se acomoda 
em um banquinho, Oscar permanece em pé, analisando o modelo

—

GA: Ahh...

Pega a vassoura e começa a varrer [00.00.09]

Não identificado: Não vai ligar o ventilador não?

GA: Não.... [Pausa. Continua varrendo] vai levantar poeira...

Jair pega uma peça solta no modelo, aparentemente, a antena, e a posiciona 
no topo da torre. [00.00.15]

JV: Assim?

Oscar se aproxima do modelo. 

Gilberto termina de varrer e se aproxima de Oscar.

ON: Isso aqui é o que?

GA: (Essa dá, sim) [inaudível]. 

Gilberto pega o modelo e começa a rotacionar o corpo da torre.  [00.00.22]

ON: Vira pra mim... é.

Gilberto para de rotacionar 

GA: Isso aqui, isso aqui é vidro? [Gilberto aponta um elemento no modelo]

ON: Não, esse aqui não... Esse aqui é (um friso) [inaudível]. 

Oscar aponta um elemento ao longo do corpo da torre. [00.00.26]

GA: Não é vidro não?

ON: Ééé...

GA: Então... [Gilberto rotaciona mais um pouco o modelo] 

GA: (e a cor? O senhor quer escolher a cor?) [Inaudível]

ON: Nãão... 

Oscar começa a se virar para pegar o banquinho. Gilberto o ajuda.

GA: Quer por pra cá? 

Gilberto puxa um pouco o banco para mais próximo do modelo, mas Oscar 
parece querer ficar por ali [00.00.40].

Oscar se senta, Jair se afasta do modelo e fuma. Oscar fica observando 
atentamente o modelo. Gilberto pega a antena solta e tenta posicioná-la na 
maquete [00.00.46]. Ele consegue e se aproxima de Oscar. 

Oscar observava o modelo havia, aproximadamente, 10 segundos.

ON: Eu tinha desenhado esse retângulo, por ali?

GA: Aqui esse retângulo aqui. 

Gilberto dá a volta na mesa e começa a remexer nos desenhos sobre a mesa 
[00.00.46].

GA: O senhor vai precisar tirar outra planta, ou não?

ON: Não... só pra ver [Oscar se levanta]

GA: Peraí... [Gilberto se retira da cena]

Oscar retira o blazer e o entrega a Vera Lúcia, sentada ao lado dele, e continua 
a observar a maquete. [00.01.10]

Gilberto logo retorna com uma folha grande de papel manteiga, a coloca 
sobre a mesa e tenta ajeitar a base a maquete

EL: Vai cair a torre...

Sequência de frames 23: 00.00.09 a 00.01.10
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Gilberto pega a antena, a deixa apoiada no modelo e o desloca para o centro 
da mesa. [00.01.20] 

Pega o papel manteiga, coloca-o na frente de Oscar, pega um desenho, que 
aparenta ser uma planta, e a coloca por baixo do manteiga. [00.01.30] 

Procura por uma caneta na pochete. Jair observa a torre e toca num elemento 
envidraçado.

Oscar se debruça sobre o manteiga, procurando ler a planta por baixo.

ON: O que que tá aqui?

GA: Esse negócio é aqui.

Gilberto aponta para a base da torre e continua a procurar a caneta na 
pochete. Oscar estuda a torre. Jair sai da cena [00.01.37].

Gilberto dá a volta na mesa e se retira da cena, Jair retorna.

ON: (Uaaai) [inaudível] 

Oscar mexe em alguma coisa na base do modelo. Gilberto retorna com uma 
lapiseira, se posiciona entre Oscar e Jair. [00.01.50]

Oscar comenta alguma coisa [inaudível]. 

Gilberto e Jair se olham e Gilberto entrega a lapiseira a Oscar. Jair acena 
afirmativamente. 

Oscar pega a lapiseira e se debruça sobre o manteiga

ON: A gente tá pensando assim...

Gilberto e Oscar se debruçam sobre o papel.  

Oscar parece dialogar com Gilberto, desenhando sobre o papel. [inaudível]. 
Vera sai da cena [00.01.55 a 00.02.34]

Os dois se levantam. Oscar dá mais algumas instruções a Gilberto [inaudível].

ON: ... (Faz só uma curva, não precisa ser assim tão precisa) [inaudível. 
Sinaliza com a mão]

 Gilberto permanece um tempo analisando o desenho.

GA: Aí o senhor vai passar esse ponto que tá aqui [Aponta na planta] pra esse 
ponto daqui? [Aponta no modelo] [00.02.45]

Oscar se aproxima da maquete com a lapiseira. Edson aparece na cena.

ON: Sai daqui [posiciona a lapiseira num ponto] e faz assim [desenha uma 
curva, aparentemente, a entrada da torre]. [00.02.50]

GA: Ah, entendi! Agora entendi!

Edson sai da cena. Gilberto se afasta, dá a volta na mesa e volta a analisar a 
planta.

ON: É igual esse lado [aponta com a lapiseira para o modelo. Vê Gilberto 
atento à planta e se debruça também]

ON: Cê tem um papel preto, pra gente testar?

Gilberto se levanta, vai até a mesa menor, pega um papel branco, desiste. Vai 
para a mesa ao lado, procura.

Oscar vira para Jair animado

ON: (Assim vai ficar bom!) [inaudível. Acena com a mão e sorri. Jair concorda]

Gilberto dá a volta e sai de cena. Oscar comenta algo com Jair [inaudível]

Oscar e Jair se aproximam novamente do modelo. Edson aparece novamente 
na cena, com uma tesoura.

ON: Essa aqui e essa aqui [indica dois pontos no modelo, na parte mais larga 
da torre] [00.03.18]

ON: É só que vai ter que pregar... [gesticula com a mão direita no sentido 
vertical. Jair concorda. Vera retorna]

Jair comenta algo [inaudível] com Oscar, aponta uma área, também na parte 
mais larga da torre, logo abaixo da área envidraçada [00.03.30]. 

Oscar responde [inaudível]. Continuam a estudar o modelo.

Gilberto retorna com dois pedaços de papel branco.

GA: Com licença... [Coloca os papéis sobre a mesa]

ON: Tem cartolina?

GA: Cartolina? [se retira novamente para buscar]
Sequência de frames 24: 00.01.20 a 00.03.30
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Gilberto retorna com a cartolina

GA: Aqui a cartolina... fazer a porta primeiro? [00.03.50]

Oscar vai dizer algo a Gilberto, mas desiste.

GA: Tem uma tesoura?

Edson passa a tesoura para Gilberto, que se debruça sobre a planta, 
estudando. Oscar e Jair analisam o modelo. Eles comentam algo [inaudível], 
aparentemente sinalizando os filetes. Gilberto começa a cortar a cartolina. Jair 
se posiciona ao lado do Gilberto.

JV: Gilberto... [inaudível. Indica dois elementos, aparentemente, retângulos 
brancos em alto relevo no corpo da torre, próximos à área envidraçada. 
Manifesta dúvida]

GA: Isso aqui pode seeer... [Pega no guarda corpo do terraço]

Oscar se aproxima, comenta algo com Gilberto [Inaudível]. Gilberto se retira 
para buscar algo. Jair e Edson também saem da cena. Oscar continua 
analisando o modelo.

GA: Oscar, tem essa caneta aqui também [oferece a caneta a Oscar]

ON: Hein? [Oscar pega a caneta, começa a desenhar sobre a cartolina. 
Gilberto presta atenção. Jair e Vera se aproximam para olhar] [00.04.45]

Oscar termina de desenhar e se volta para o modelo. Sinaliza com a caneta 
no modelo

ON: Aqui vai aqui... [Sinaliza com a caneta no modelo] Tem que tirar aqui...
[Sinaliza com a caneta um dos filetes no modelo] [00.04.55]

GA: Ah, o primeiro aqui (o senhor quer fazer em vidro?) [Inaudível]

Oscar analisa.

ON: [Inaudível]

Gilberto se retira novamente para buscar algo. Pequeno diálogo entre Oscar e 
Jair [inaudível]. Vera se aproxima.

ON: Isso aqui. [Oscar põe a mão sobre a parte mais larga do modelo]. Ele vai 
tirar agora [Inaudível] 

JV: Você tinha colado?

Sinaliza com a mão um trecho entre dois filetes, na parte larga da torre. Olha 
para Gilberto

JV: ...Gilberto?

Gilberto retorna com um papel azul na mão.

GA: (Tinha, mas...) [Inaudível]

JV: Dá pra tirar?

Gilberto aparenta estar em dúvida. Oscar faz um comentário [Inaudível].

Gilberto deixa o material na mesa e dá a volta. Oscar e Jair dialogam [Inaudível]. 
Jair parece insatisfeito com os dois retângulos brancos na superfície da torre. 
Sinaliza com um “x” sobre eles. [00.05.31]

Gilberto pega um martelo e uma espátula pequena. Ele começa a desmontar 
o modelo. Primeiro, retira o cilindro de cima. [00.05.40]

Em seguida, a peça de suporte,  a parte envidraçada e o corpo da torre.  
[00.05.52]

Oscar interrompe.

ON: Só um minuto, Gilberto. Dá pra por esse negócio aqui pra eu ver? [Indica 
o cilindro.] [00.05.55]

Gilberto posiciona o cilindro sobre a base da maquete.

ON: Isso, agora esse em cima, por favor [aponta]

Gilberto pega o corpo maior.

ON: Dá pra encaixar? [Pega o cilindro e vira]

GA: Dá.

Oscar entrega o cilindro para Gilberto, que o vira de cabeça para baixo e 
encaixa na base do corpo da torre. [00.06.05]

Gilberto posiciona o novo modelo na base. Gilberto sorri. 

Jair olha animado para Oscar. Oscar estuda o modelo. [00.06.15]

Sequência de frames 25: 00.03.50 a 00.06.15
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Após alguns segundos, Oscar se afasta um pouco do modelo, para observar 
a uma distância maior. Ele analisa por mais um tempo. [00.06.25]

ON: Põe a parte de cima, por favor?

Gilberto não entende.

JV: Ele quer que põe a parte de cima da torre... [Indica]

Gilberto coloca a parte envidraçada encaixada no topo do modelo [00.06.35] 
e volta a posicioná-lo na base. Oscar estuda. Após observar, Oscar se 
aproxima do modelo

ON: Aquele pedaço aqui [aponta para o cilindro]... (Tava melhor lá, não é?) 
[Inaudível]. [Aponta para o topo da torre]

Jair acena afirmativamente. Oscar comenta algo [Inaudível]. Gilberto sorri 
para Niemeyer. Oscar se afasta e estuda mais um pouco.

GA: Tava...

Jair troca de lado.

ON: (Você pode tirar essa parte debaixo, por favor?) [Inaudível]. [Sinaliza com 
a mão].

Gilberto começa a desencaixar o cilindro da base. [00.07.13]

ON: Você pega e tira aquelas partes ali, aquelas partes [Indica no modelo os 
retângulos brancos em alto relevo na superfície da torre]. [Inaudível].

GA: Tiro.

Gilberto começa a desencaixar a parte envidraçada. [00.07.25]

 Oscar se vira para Jair.

ON: Ficou mais elegante, né?

Jair acena a cabeça afirmativamente. Ambos observam o modelo.

GA: Tira essas duas ou os outros dois? [Indica]

Oscar se aproxima.

ON: Ah não, é...

GA: Tira... Ah, não, eu vou tirar daqui porque os outros dois... [Indica]

ON: É, tira esse aqui mesmo... Deixa esses outros dois aqui porque....

GA: Ah, é! Tá...

Gilberto pega a espátula, encaixa por baixo do primeiro retângulo e vai 
batendo na ponta com o martelo, delicadamente e remove os dois retângulos.
[00.08.00]

Oscar e Jair observam e, em seguida, trocam um rápido diálogo [Inaudível]

ON: Eu tava achando que tinha que... [Faz a forma de um cilindro mais largo 
com as mãos]

GA: E agora?

ON: Põe ali [Indica a base]

Gilberto encaixa o corpo da torre na base. [00.08.15]. Oscar e Jair se aproximam 
para estudar. Oscar pega na base da torre e a rotaciona. [00.08.25]

ON: É, gostei dela, tá melhor... Agora, cadê aquele papel que você tinha... 
Aquele papel azul?

GA: Tá aí! Tá aí... [Aponta para o canto da mesa ao lado do Oscar]

ON: O azul?

GA: Tá aí! 

ON: O azul?

GA: Tá aí! [Gilberto se aproxima para pegar. Jair pega e entrega a Oscar]

Oscar pega o papel azul, a tesoura, e começa a cortar. [00.08.45]

Ele olha atentamente o modelo, e corta mais um pouco. 

Gilberto se aproxima de Oscar.  [00.08.45]

Oscar corta um retângulo azul e sobrepõe na maquete, onde Gilberto havia 
retirado um dos filetes mais curtos. [00.08.55]

ON: Peraí.... e se deixar ela...

Gilberto pega o retângulo azul e começa a manipulá-lo. Pega a tesoura.

ON: Cê sabe...se for assim tá melhor, ó! [Aponta para a torre lisa] (Toda lisa) 
[Inaudível]

Sequência de frames 26: 00.06.25 a 00.08.55
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Jair acena. Pega os óculos. [00.09.12]

Pausa. Oscar estuda. Jair pega a parte envidraçada, parece ser um restaurante.

ON: Agora, mesmo see... tiver o negócio quadrado, com comprimento [Sinaliza 
algo na vertical], (ainda assim tá melhor) [inaudível].

Jair analisa o bloco do restaurante. Retira a cobertura e analisa o interior do 
modelo. Gilberto se retira para pegar algo. Oscar continua estudando.

Oscar se afasta e começa a puxar o banquinho

ON:  [Inaudível].

Gilberto retorna à cena, passando cola no retângulo de papel azul. Oscar se 
senta, Jair tenta encaixar o restaurante no topo do modelo. [00.09.37]

ON: [Inaudível].

Oscar continua analisando.

Jair consegue encaixar as peças e se afasta. Gilberto retorna com os 
retângulos com cola, dá a volta na mesa e começa a colar no modelo.

ON: Encosta no azul. [Pedindo para colar bem rente ao restaurante] 

ON: Deixa eu ver...

Gilberto termina de colar e se afasta do modelo [00.10.05]

ON: Não, encosta mais.

GA: Ali tem uma borda branca... [Sinaliza com a mão]

ON: Pode encostar!

Gilberto encosta o retângulo na borda. Oscar analisa. Gilberto pega o outro 
retângulo e começa a passar cola no mesmo. Cola no local indicado por 
Oscar. [00.10.35]

Oscar e Jair analisam. Gilberto se afasta para olhar.

Oscar olha para Jair, que retribui e acena com a cabeça.

ON: Põe o outro ali [Indica com a cabeça o cilindro]

Gilberto encaixa melhor a peça do restaurante e coloca o cilindro por cima.

ON: Aquele lá... Ah, sim...

JV: Agora o desenho... Ele não precisa ficar tão (acentuada) [Inaudível] igual a 
maquete tá [Indica com a mão o alargamento da base de cima]

ON: (Esqueceu do negócio) [Inaudível]. [Indica com as mãos].

Gilberto coloca a peça de encaixe e, em seguida, o cilindro. [00.11.05]

Ajeita o último retângulo colado.

Oscar estuda o modelo.

ON: Agora sim... O que mais to na dúvida... [Oscar se levanta, vai em direção 
à maquete] Aqui ó... vira assim de volta [Indica]

Gilberto rotaciona o cilindro.

ON: Aí! [Pausa]... Aqui ó [Indica com o dedo um dos filetes do cilindro, 
deslizando o dedo duas vezes em seu sentido]. [00.11.25]

Gilberto observa.

ON: Só pra ver...

GA: É pra ficar maior? [Indica na base do filete]

ON: É, nesse espaço.

GA: Maior?

ON: É...

Gilberto desencaixa o cilindro. [00.11.34]

GA: Pode ser até o pedaço só, Oscar? Ou tem que ser tudo?

ON: Não... Ah, não! melhor fazer tudo...

GA: Não sei se vai dar!

Gilberto dá a volta na mesa, começa a manipular o papel azul e então, cortar.

JV: O desenho se ele vira uma (árvore) [Inaudível], fica bonito, né? Ele se abre, 
ali [Jair gesticula com as mãos] [00.11.59]

ON: Uma (árvore) [Inaudível]. descendo é bonito...

Jair concorda

ON: Aí vai ficar [Indica a bitola com as mãos] [00.12.10]

Gilberto passa cola no papel. Oscar e Jair estudam o projeto. 
Sequência de frames 27: 00.09.12 a 00.12.10
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Oscar comenta algo com Jair [inaudível].

Gilberto corta mais um retângulo comprido no papel azul. [00.12.30]

ON: Porque daí (quatro) [Inaudível]?

Jair acena afirmativamente com a cabeça para Oscar 

Oscar reflete.

Gilberto cola os retângulos no cilindro. [00.12.50]

Jair se levanta e vai observar o modelo de outro ângulo. 

GA: Tá bom ou quer pôr mais? [Mostra o cilindro para Oscar]

ON: Tá.

GA: Os dois?

Oscar acena. Gilberto pega novamente o papel azul, corta mais um retângulo  
[00.13.30] e o cola no cilindro. Oscar e Jair observam. Gilberto termina de 
colar e encaixa o cilindro novamente no modelo.[00.14.07]

ON: (Um pouquinho) [Inaudível]. [Faz um gesto para rotacionar]

Gilberto rotaciona de leve o cilindro 

Oscar observa até [00.14.27]. Jair retorna e se senta ao lado de Oscar.

ON: Se levanta esse aqui assim ó.... [Oscar se levanta, faz um gesto com a 
mão no sentido da altura da torre]. .... Parece maior. [00.14.30]

Jair concorda.

ON: (Levantar ele então...) [Inaudível]

Oscar se senta novamente

ON: Agora, corta o negócio... azul...

Oscar se levanta novamente  e vai em direção à maquete. 

GA: Que que era esse negócio mesmo?

Oscar indica no modelo, faz gestos com as mãos.[00.14.42]

ON: Aqui você faz assim... [Indica um ponto] chegando aqui [Faz uma curva 
com o dedo]... e vai ali. [Aponta na base da torre] ... Vou mostrar pra você. 

Oscar pega o papel azul, começa a desenhar nele [00.14.45]

ON: Aqui, um negócio assim, ó... [Inaudível. Oscar olha para o modelo. 
Continua a desenhar]... tá certo?

Acontece um curto diálogo. [Inaudível]. Jair sai da cena

GA: (Oo Oscar, isso aqui tá certo?) [Inaudível]... Aí eu parto ele igual ao outro?

ON: Não... [Continua desenhando] Aqui, você vai aqui embaixo e faz [inaudível].

ON: ... isso, e esse negócio aqui... Corta isso aqui pra você ver, se vai dar 
certo. [Oscar pousa a caneta na mesa]. 

Gilberto pega o papel.

GA: Pera lá... Isso aqui, eu vou fazer um quadrado inteiro...

Gilberto pega um quadrado de cartolina, sobrepõe no modelo, começa a 
curvar o papel. Oscar comenta algo [Inaudível].

Gilberto curva o papel e sobrepõe na maquete. [00.15.33]

GA: Vê isso aqui, assim, tá bom? 

Oscar observa.

ON: Faz mais baixo...

Jair aparece novamente.

GA: Hein... é? [Pausa] Assim? [Mostra para Oscar]

ON: É... mais um pouco... mas é grande, tá grande...

Gilberto manuseia novamente o papel. Gilberto curva mais o papel. Pega a 
tesoura. 

GA: E se fizer redondo? [Olha para Oscar]

Oscar e Jair se aproxima do modelo. Estudam. Gilberto começa a cortar o 
papel [00.15.50]

Oscar e Jair discutem.

JV: [Inaudível. Aponta para o topo da torre]  [Indica o cilindro, faz um gesto de 
elevação] Vai colocar...ela pra cima?

Diálogo inaudível entre Oscar e Jair. Analisam o modelo.

Gilberto termina de cortar o papel, acerta a curvatura e sobrepõe novamente 

Sequência de frames 28: 00.12.30 a 00.15.50
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no modelo [00.16.07]

GA: É isso aqui?

Oscar se aproxima, pega o papel, ajusta a curvatura e sobrepõe mais uma 
vez. Gilberto lhe oferece a tesoura. Oscar a pega. [00.16.17]

Jair dá a volta na mesa. Oscar começa a cortar o papel. Ajusta a curva e reduz 
o tamanho do papel. Ajeita novamente a curvatura e sobrepõe no modelo. 
[00.16.36]

Oscar observa, retira novamente o papel, pega a tesoura e vai ajustando a 
forma. Curva o papel e sobrepõe de novo no modelo. [00.16.56]

Oscar retira o papel, modela novamente a curva e sobrepõe. 

Pensa um pouco, retira novamente e estuda o modelo, sem o papel. 

Analisa até o momento [00.17.22]. 

Jair e Gilberto também observam o modelo.

Oscar se vira, senta no banquinho e volta a estudar. [00.17.25]. 

Gilberto sai da cena.

ON: Olha... estruturalmente... como é que tá? [Pausa. Jair se senta ao lado de 
Oscar. Oscar olha para Jair. Jair balança a cabeça negativamente]

ON:... O pessoal...(já tá calculando)? [Inaudível].

Pequeno diálogo entre Oscar e Jair. [Inaudível]

ON: Agora, pode ser pra esse lado, por favor. 

Oscar faz um gesto com a mão para rotacionar.

Gilberto rotaciona o cilindro, virando a parte com os retângulos azuis que 
havia colado para trás. [00.17.48]

Se afasta. 

Oscar estuda até o momento [00.18.00]

ON: Agora... esse aqui você não botou o azul...

Oscar indica com a mão o corpo da torre.

Gilberto rotaciona o corpo da torre. 

GA: (É só a torre?) [Inaudível]. 

Gilberto olha para Oscar.

Oscar estuda. Não parece satisfeito.

ON: [Inaudível]. [Faz um gesto com a mão]. [Inaudível]. [Mexe a cabeça].

Gilberto rotaciona novamente o corpo da torre, vira novamente a parte com 
os retângulos azuis para o Oscar. [00.18.20]

ON: Você não teria um [Inaudível].

GA: Como?

ON: Um papel assim? [Aponta na mesa]

GA: Esse aqui? [Pega um pedaço do papel azul na mesa]

ON: É, na altura do [Inaudível]. [Faz um gesto na vertical na torre]

GA: É... Vai ser um acetato pintado ali por trás do... [Gesticula com a mão]

Oscar reflete.

GA: O acetato, éé... Ele é mais (bonito) [Inaudível]. 

Oscar reflete até o momento [00.18.46]

ON: (E agora, o azul) [Inaudível. Indica com a mão].

Gilberto rotaciona o cilindro, virando a parte com os retângulos azuis para 
Oscar. Se afasta. [00.18.50]

Oscar analisa até o momento [00.19.15], então, aponta para algo na mesa.

Gilberto entrega para Oscar a tesoura e um pedaço de cartolina. Oscar corta 
um pedaço e entrega o restante para Gilberto [00.19.25]

Oscar analisa o modelo até o momento [00.19.45]. Ele começa a cortar o pedaço 
de cartolina. Ele olha para o modelo várias vezes enquanto isso.

Oscar corta um retângulo menor ainda e devolve o restante para Gilberto mais 
uma vez. [00.19.55]

Ele reflete até o minuto [00.20.08] e começa a modelar o papel, recortando 
suas bordas. 

Novamente, Oscar, em diversos momentos, olha para o modelo e o estuda 

Sequência de frames 29: 00.16.07 a 00.19.55
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enquanto recorta.

Ele, então, se levanta e sobrepõe o elemento no modelo. Gilberto o auxilia, 
segurando a base da maquete. [00.20.39].

Oscar retira o elemento, vira-se e começa a recortar outro pedaço de cartolina. 
[00.20.45]

Ele pega o novo pedaço, sobrepõe no modelo e, com uma caneta, faz 
marcações no papel [00.21.00]. Gilberto observa.

Oscar começa a recortar novamente o pedaço, a partir das marcações que 
fez no papel. Ele modela, no papel, até o instante [00.21.47] e, novamente, 
sobrepõe ao modelo.

Oscar pede algo a Gilberto [Inaudível], que vai buscar. 

Gilberto retorna com uma fita adesiva. Ele parte um pedaço e oferece a Oscar.

ON: Papel.

Gilberto cola a fita na mesa e vai buscar, no armário, um papel. 

Vera Lúcia se aproxima do modelo, pega a antena e tenta deixá-la em pé, 
sobre a base da maquete. Ela então a pega e observa, devolvendo-a, logo 
em seguida, na posição inicial.

Oscar observa o modelo até o momento [00.22.42].

Gilberto retorna com um papel vermelho. 

Ele o entrega a Oscar, que analisa, dá algumas instruções para Gilberto 
[Inaudível], e senta-se no banquinho. 

Gilberto recorta e modela no papel branco. Não é possível observar exatamente 
o que ele está fazendo. [00.23.35]

Ele termina de ajustar as curvas no papel. 

GA: Aqui, é assim?

Oscar se levanta, avalia a forma e entrega de volta a Gilberto, para que ele 
sobreponha ao modelo. [00.24.13].

[Diálogo inaudível]

Gilberto sobrepõe o elemento preto na base da torre, aparentemente, é a 

porta de entrada. 

GA: É assim que o senhor quer?

ON: [inaudível].

GA: Hein?

ON: [Inaudível].

Gilberto passa cola no papel preto, entrega a Oscar, que analisa mais um vez 
e devolve a Gilberto. Gilberto cola o elemento no modelo. [00.24.17]

Os dois se afastam. Oscar se senta novamente e estuda o modelo até  
[00.24.30]

ON: Tira.

GA: Como?

ON: Eu preciso ver uma coisa com papel verde.

GA: Papel verde...

Gilberto tira o elemento preto [00.24.35] e o apoia sobre a mesa, vai procurar 
o papel. Parece encontrar um na mesa recostada à parede.

Oscar analisa o modelo. Jair volta à cena, observando a maquete. 

Gilberto volta para a ponta da mesa, começa a trabalhar o papel verde,

ON: Eu acho que a (aquele prédio...) [Inaudível]. Que que você acha disso?

JV: Tem esse problema da forma né... Tem que estudar, esse com esse. [Indica 
primeiro o cilindro, depois a peça envidraçada]

ON: Essa parte debaixo.... [Inaudível].

Diálogo entre Oscar e Jair. [Inaudível]

Jair faz um movimento com as mãos de cima para baixo, afastando as mãos 
conforme desce. [00.25.05]

ON: Hein?

JV: Assim ó.

Jair repete o movimento.

ON: E mais em cima?

Sequência de frames 30: 00.20.39 a 00.25.05
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Oscar faz o movimento ao contrário, alargando no topo. [00.25.11]

JV: Não, no bloco de cima.

Jair se levanta e indica, com o dedo, o cilindro, alargando um pouco mais sua 
base inferior. [00.25.15]. Ele se senta novamente.

Oscar observa atentamente.

Gilberto termina de fazer os ajustes no papel preto e sobrepõe ao modelo. 

Ele retira o papel passa cola e o fixa no modelo [00.25.30]. Ele se afasta e se 
retira da cena.

Oscar analisa.

Gilberto volta à cena, olha diretamente para a câmera e dá zoom, por meio de 
um controle remoto. [00.25.50]

Oscar continua estudando o modelo.

Corta a cena. [00.25.55]

A cena retorna com Oscar quase deitado no chão. Jair também está agachado, 
ao lado do banquinho. Ambos estudam o modelo. Oscar se levanta e se senta 
no banquinho. Jair continua agachado.

—

ON: [Inaudível].

Jair praticamente se deita no chão, para observar o modelo por baixo.

Ambos analisam até o momento [00.26.16].

ON: Eu achei que... [Inaudível]. Eu achei que assim ela ficou mais elegante. 
[Indica, com as mãos, o formato do cilindro regular] [00.26.17]

JV: [Inaudível].

Jair parece insistir em alterar o formato do cilindro, fazer a base inferior mais 
larga, como ele gesticula com as mãos. [00.26.27]

JV: (Se alarga a base recupera mais...) [Inaudível]. Os andares...

Oscar estuda a possibilidade.

JV: Porque se você alargar... [Novamente gesticula com as mãos]

ON: Essa... [Indica com a mão].

Corta a cena [00.26.34]

A câmera muda levemente de posição. Oscar agora aparece sozinho, sentado 
de frente para a câmera, estudando o modelo. Devido à nova posição da 
câmera, não é possível mais observar a maquete, nem se foram feitas outras 
alterações durante o corte.

—

Não identificado:  [Resmungo].

ON: (Troca de dois por um...) [Inaudível].

Oscar olha para alguém fora da cena.

ON: Hein? [Inaudível].

ON: (Aumentar dois metro, ou um metro...) [Inaudível].

Diálogo [Inaudível].

Gilberto e Jair aparecem na cena. Jair segura um escalímetro. Ele coloca os 
óculos e se aproxima do modelo. [00.26.51]

GA: Quer que tire a maquete, seu Oscar?

ON: Não, não quero não.

Gilberto se retira da cena. Jair parece medir algo na maquete. [00.27.01]

Gilberto retorna. Jair repousa o escalímetro na mesa e observa o desenho, 
também sobre a mesa. Oscar estuda a maquete.

ON: Eu acho que (tem que trocar aquela lá... se tem uma falta... falta isso) 
[Inaudível].

ON: Vira [Gesticula].

Sequência de frames 31: 00.25.11 a 00.27.01
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GA: Vira?

Jair começa a rotacionar o modelo, termina e se afasta. Jair e Gilberto ficam 
ao lado de Oscar, todos estudam o modelo.

Oscar analisa até [00.27.30]

ON: Não tem uma (verguinha) [Inaudível], aqui que tenha, pra ver, se vai 
realmente manter assim, porque agora tá com essa... [Inaudível].

GA: Ah, até tem umas duas ali, (cê tenta uma meia hora) [Inaudível]. mas...

ON: Ah, não sei... O problema é ali! [Pausa]

ON: Tem que fazer na hora, mas...

Oscar faz um comentário. [Inaudível. Ruído de batidas]. Jair se senta.

ON: Eu tenho que pensar também um pouco... to pensando aqui... deixa eu ver...

Oscar analisa até o momento [00.28.24]. Gilberto sai da cena. Vera Lúcia 
aparece e passa por trás de Oscar.

GA: Eu tenho uma outra aqui, preparada... que eu montei...

Gilberto reaparece na cena, carregando uma fôrma de madeira. Mostra a 
Oscar. [00.28.28]

Gilberto apoia sobre a mesa e desmonta a fôrma. Mostra a Oscar.[00.28.35]

GA: Isso dáá.... Preparando, dá até pra por ali. [Inaudível] [Aponta para o topo 
do modelo].

ON: Gilberto, isso não vai te dar... [Inaudível] [Oscar sorri para Gilberto]

GA: Nãão, não... 

Gilberto se retira. Leva a fôrma. [00.28.50]

Vera entrega um papel azul para Oscar.

ON: Eu tenho a impressão que assim [Aponta para o modelo]... que que cê 
achou, hein? [Olha para Jair]

Jair faz alguns comentários. [Inaudível].

ON: Ó Jair, eu tenho uma dúvida se o... [Faz um gesto de rotação com a mão]

ON: Pode virar, por favor.

GA: Tira o azul?

ON: Não, não... Só pro centro. [Faz novamente o gesto de rotação com a mão]

GA: Ah, pro centro?

Gilberto rotaciona o modelo. [00.29.10] Oscar observa até [00.29.50].

ON: Oo Gil, tem mais trabalho?

GA: Hum?

ON: Tem mais trabalho projetar as imagens? Pra gravar assim e... [Faz um 
gesto vigoroso de rotação com a mão]

Gilberto fica aguardando. Olha para a câmera.

ON: Podia fazer uma (ilustração com aquelas imagens). [Inaudível].

ON: Quando ela desce... [Gesticula] [00.30.07]

GA: Esse aqui? [Indica no modelo]

ON: É... Pega mais pra cima...

Gilberto pega algo no modelo.

ON: Pega mais pra cima...Mais...

GA: Vou cortar ela no meio, que é mais fácil...

Gilberto dá a volta na mesa, pega a tesoura. Começa a cortar. [00.30.22] 
Oscar observa.

GA: Tá bom aqui ?

Corta. Retira um pedaço do modelo e olha para Oscar. Oscar estuda até 
[00.30.55].

ON: Pega uma lapiseira...

GA: Como?

ON: Pega uma lapiseira...

Gilberto contorna a mesa. Oscar apoia o papel azul que Vera lhe entregou.

Corta a cena [00.31.05]

Sequência de frames 32: 00.27.26 a 00.30.45
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2.2.2. ANÁLISE DO FILME

 A análise desse filme85 seguirá a mesma lógica da análise do filme anterior. 
Também será elaborada ficha técnica do projeto em questão, e serão fornecidas  
informações complementares sobre o mesmo (especialmente desenhos do projeto), 
no sentido de esclarecer determinados aspectos do filme. O contexto em que o filme 
foi gravado é mesmo do filme 01 e já está posto.

 Como foi possível observar, esse filme, apesar de mais longo (31’05”) do que 
o segundo (22’35”), apresentou transcrição de diálogos e decupagem em frames 
(item 2.2.1) mais curto. Isso se deve pelo fato de se tratar de um projeto ainda em 
fase de concepção – ao contrário dos outros projetos apresentados no filme 01, que 
já se encontravam relativamente consolidados – e, por isso, os diálogos, além de 
curtos e diretos, foram poucos. Além disso, a cada modificação, Niemeyer reservava, 
para si, tempo considerável de reflexão e estudo sobre o modelo.

 Apesar de boa parte da gravação ter sido feita em sequência direta, no minuto 
25’55” há um corte. No entanto, o corte que acontece no minuto 26’34” é o mais 
significativo, pois percebe-se claramente que houve considerável intervalo de tempo 
de uma cena para a outra. Além da câmera ter mudado de posição e deixado de 
registrar o modelo, Oscar também mudou de posição em relação ao mesmo e Jair, 
fora da cena, parece estar trabalhando em algo, não se sabe exatamente o quê. É 
possível notar, na mesa, a presença de folhas de papel manteiga e desenhos, que na 
cena anterior não estavam ali. 

 A partir deste segundo corte, o registro do processo ficou consideravelmente 
prejudicado, e a análise será feita a partir de suposições baseadas nos diálogos e 
nos gestos de Niemeyer, Antunes e Valera. Há ainda o último corte, que interrompe o 
processo e acaba o filme. Portanto, o registro deste processo é parcial86. 

 Segundo Gilberto Antunes, a visita em questão durou aproximadamente duas 
horas – das quais somente 31’05” foram registrados. Houve, pelo menos, mais uma 
reunião, no escritório de Oscar, para a definição do modelo final.

85.  Como o filme se trata da análise de somente um 
projeto, a análise geral e a análise do projeto serão feitas 
simultaneamente.

86.  Ao contrário do filme 01, que, apesar da 
quantidade de cortes ser expressivamente maior, registra 
a visita do arquiteto e sua equipe do início ao fim.

Projeto: Torre da Embratel

FICHA TÉCNICA

Ano: 1994.

Local: Morro do Sumaré, Rio de Janeiro, Brasil.

Situação: Não construído.

Tipo e Quantidade de Modelos executados por Antunes: Único modelo, de 
estudo e exposição, na escala 1:200.

 Para o maciço da Tijuca, projetou uma torre de telecomunicações, 
que a Embratel deveria cravar no dorso da floresta, batido por ventos de 
cem quilômetros por hora. Seria espetada na terra como um florete, com 
a base de sete metros e meio de diâmetro equilibrando antenas a 260 
metros de altura. No meio, um restaurante giratório, olhando a cidade por 
cima do ombro do Corcovado. (CORRÊA, 1996. p.47-48)

 O projeto para a Torre da Embratel foi elaborado no mesmo ano da exposição 
(1994). Como comentado anteriormente, esse modelo seria o destaque da mesma, 
uma vez que estava sendo patrocinada pela Embratel. A gravação, feita no final 
de setembro, mostra o projeto ainda em definição, pouco mais de um mês para  a 
data da inauguração da exposição (7 de novembro). A Torre da Embratel não foi 
construída. Segundo depoimento de Antunes, o projeto foi vetado na prefeitura, pois 
poderia “competir na paisagem com o Cristo Redentor” (informação verbal)87.

 Ainda segundo o maquetista, o projeto da torre foi solicitado durante a 
montagem da exposição. Por isso esta maquete foi a última a ser confeccionada. 
Inclusive, todos os outros modelos já haviam ido para o espaço da exposição, por isso 
não aparece, no atelier, nenhum modelo além deste no filme (informação verbal)88.

87.  Informação fornecida por Gilberto Antunes à 
pesquisadora em visita ao atelier em 3 fev. 2016.

88.  Informação fornecida por Gilberto Antunes à 
pesquisadora em conversa por telefone em 11 fev. 2018.

Figura 18a: Modelo da Torre da Embratel, que aparece 
no filme. Imagem extraída do filme no momento 
00.00.40. Por ter sido retirado da gravação, a imagem 
apresenta baixa resolução.
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 Este projeto só teve um modelo de estudo, o mesmo apresentado na 
exposição. Entretanto, pode-se perceber que foram testadas diversas versões no 
mesmo modelo, somente neste filme. Segundo as classificações de modelos de 
Criss Mills, este se enquadraria como um Modelo de Desenvolvimento:

 O uso de modelos de desenvolvimento implica que algumas decisões 
iniciais foram tomadas e que um segundo ou terceiro nível de exploração 
está sendo conduzido. Implica, também, que a geometria geral permanece 
fixada e que haverá ainda pelo menos um estágio intermediário de exploração 
antes do arquiteto prosseguir para o modelo de apresentação. Este estágio 
pode envolver análise de tratamentos alternativos de paredes, refinamento 
de proporções, ou desenvolvimento de elementos alternativos.

 Modelos de desenvolvimento são geralmente ampliados em escala, 
em relação aos estudos anteriores em esboços, para permitir ao arquiteto 
focar no próximo nível do projeto.

 Os exemplos podem, em alguns casos, serem considerados modelos 
finalizados. A principal diferença é que são representações essencialmente 
abstratas das relações do edifício e são ainda abertos a modificações e 
refinamentos. Além disso, não foram detalhados para refletir aspectos como 
espessura do material e polimentos. (MILLS, 2000. p.17. Tradução nossa)

 É possível, portanto, notar algumas características distintas deste modelo em 
relação aos outros, do filme 01:

 A primeira característica importante é que o modelo é relativamente mais 
simples: apresenta os volumes principais da Torre, com poucos detalhes, que 
consistem, basicamente, nos filetes nas laterais da torre e do cilindro, e a representação 
(em azul, único elemento colorido do projeto) do vidro do restaurante. Inclusive, no 
modelo final seria utilizado outro material de acabamento para os vidros89.

89.  Um acetato pintado por trás, como Antunes 
explica a Niemeyer no filme.

 A segunda característica, é o fato do modelo ter sido elaborado de modo 
a ser facilmente montado e desmontado: Antunes o confeccionou com encaixes 
padronizados, o que possibilitou ao arquiteto testar diferentes configurações no modelo.

 A terceira característica que se nota é o restaurante, que Antunes executou 
com a cobertura removível. No entanto, quando Jair remove a cobertura para observar 
o interior, percebe-se que praticamente não há nenhum elemento no interior, exceto a 
representação, bem simplificada, da laje de um mezanino, que, provavelmente, o arquiteto 
ainda estava estudando e, por esse motivo, Gilberto Antunes fez a cobertura removível.

 De acordo com o maquetista, o modelo foi elaborado a partir de croquis que 
Niemeyer elaborou, previamente, em seu escritório e enviou para Antunes, para a 
confecção da maquete.

 É muito interessante observar, no filme, a interação entre Oscar Niemeyer e 
Gilberto Antunes. Fica evidente a sintonia entre ambos, no processo projetual.

 Logo no início do filme, após Niemeyer se acomodar e estudar o modelo, por 
um tempo, acontece o seguinte diálogo:

ON: Eu tinha desenhado esse retângulo, por ali?

GA: Aqui esse retângulo aqui. 

Gilberto dá a volta na mesa e começa a remexer nos desenhos sobre a mesa.

GA: O senhor vai precisar tirar outra planta, ou não?

ON: Não... só pra ver. [Oscar se levanta]

 Em seguida, Gilberto providencia uma folha de papel manteiga, afasta 
o modelo, coloca um desenho, aparentemente uma planta, por baixo do papel 
manteiga e começa a procurar por uma caneta. Enquanto isso, Oscar estuda 
atentamente o modelo e, nesse meio tempo, ele nota algum elemento na base do 
modelo que o deixa confuso. 
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 É interessante notar que Oscar não precisou pedir nada a Gilberto. Ao 
demonstrar dúvida quanto a alguma parte do projeto, Antunes imediatamente separou 
os desenhos e providenciou uma folha de papel manteiga e lapiseira, demonstrando 
estar habituado à maneira como o arquiteto trabalha: Niemeyer estuda a maquete e, 
normalmente, modifica o projeto diretamente nos desenhos, conforme as soluções 
são testadas tridimensionalmente.

 Em seguida, ao pegar a lapiseira, Oscar diz:

ON: A gente tá pensando assim...

 Oscar e Gilberto se debruçam sobre o papel, e, apesar de não ser possível 
compreender o diálogo, nem observar os desenhos, pode-se apreender que o 
arquiteto vai explicando, por meio do desenho, as alterações que deseja fazer no 
projeto para o maquetista. Antunes estuda o desenho e Niemeyer, desejando testar a 
ideia na maquete, pede material a Gilberto:

ON: Cê tem um papel preto, pra gente testar?

 Na sequência, o arquiteto pede uma cartolina, na qual ele desenha e indica 
para Gilberto a posição que ele gostaria que fosse colocado no modelo. O arquiteto 
também pede para retirar os filetes menores da superfície da torre. Antunes, então, 
começa a desmontar o modelo, retirando as peças encaixadas. Ao retirar a última, 
Oscar, que ficou observando a desmontagem, diz:

ON: Só um minuto, Gilberto. Dá pra por esse negócio aqui pra eu ver? [Indica 
o cilindro.]

 Esta é uma das partes mais interessantes do registro do processo, pois 
Niemeyer, tendo já definido a forma da torre, resolve testar outras combinações. Ele 
pede a Gilberto para inverter o modelo, colocando o cilindro, que estava na parte mais 
alta da torre, na base da maquete, seguido pelo corpo da torre e o restaurante (Figura 
18c). Devido à maneira como Antunes confeccionou o modelo, as peças, mesmo em 
outra disposição se encaixam perfeitamente, permitindo tal experimentação.

 Outra função desempenhada pelos documentos de processos é a 
de registro de experimentação, deixando transparecer a natureza indutiva 
da criação. Nesse momento de concretização da obra, hipóteses de 
naturezas diversas são levantadas e vão sendo testadas. Encontramos 
experimentação em rascunhos, estudos, croquis, plantas, esboços, 
roteiros, maquetes, copiões, projetos, ensaios, contatos, storyboards. 
Todos esses documentos podem ser digitais ou analógicos. Mais uma vez 
a experimentação é comum, as singularidades surgem nos princípios que 
direcionam as opções. (SALLES, 2013. p. 27) 

 Niemeyer dedica tempo para estudar as novas proporções e forma. Após 
refletir, desiste e retorna para a configuração inicial. Mesmo não tendo aderido à 
nova solução, este é um exemplo evidente do uso do modelo físico como meio de 
experimentação pelo arquiteto. 

 O maquetista, então, remove os filetes menores da superfície da torre e 
encaixa o modelo novamente na base. Oscar pega um papel azul e começa a 
manipulá-lo. Corta um retângulo comprido e sobrepõe no modelo, no mesmo 
local onde havia um dos filetes retirados. Ele entrega para Gilberto acertar a forma 
e continua estudando o modelo. Niemeyer, então, faz o seguinte comentário:

ON: Cê sabe...se for assim tá melhor, ó! [Aponta para a torre lisa] (Toda lisa) 
[Inaudível]

Figura 18b: Diagrama esquemático do modelo no início 
do filme e a inversão que Niemeyer pediu para Antunes 
realizar, ao observar a desmontagem do modelo. Fonte: 
autora.

Figura 18c: Diagrama esquemático do modelo após 
a inversão solicitada por Niemeyer a Antunes, com o 
volume cilíndrico por baixo, na base da torre. Fonte: 
autora.
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 Tal comentário revela que, ao retirar os filetes, o arquiteto se mostrou mais 
satisfeito com a superfície da torre lisa. 

 Gilberto termina de cortar os dois retângulos, como solicitado por Oscar, e os 
cola no modelo. O arquiteto estuda e pede para fazer o mesmo no cilindro. Enquanto 
o maquetista efetua as experimentações, Jair faz um comentário interessante, que 
vale destacar:

JV: O desenho se ele vira uma (árvore) [Inaudível], fica bonito, né? Ele se abre, 
ali. [Jair gesticula com as mãos] [00.11.59]

ON: Uma (árvore) [Inaudível] descendo é bonito...

 Jair sugere alterar a forma do cilindro, alargando a base inferior. Oscar, a 
princípio, não manifesta muito interesse na ideia. Porém, como foi possível notar, Jair 
insistiu várias vezes na mesma. 

 Quanto aos retângulos azuis, que possivelmente seriam as esquadrias do projeto, 
Oscar pede para Gilberto rotacionar o modelo em diversos momentos, escondendo ou 
revelando-os, o que evidencia a dúvida do arquiteto. 

 Outra experimentação feita pelo arquiteto foi na base do modelo, 
provavelmente uma marquise ou algum elemento de proteção na entrada da torre.

 Primeiro, o arquiteto explica a Gilberto, por gestos, como ele a imagina. Em 
seguida,  pega um pedaço de papel e desenha nele a forma, sempre observando 
o modelo e mantendo as proporções. Gilberto, então, apanha outro pedaço de 
cartolina, curva-o e sobrepõe ao modelo. O maquetista vai ajustando a curvatura, 
sob a observação do arquiteto, até que este fique satisfeito. Gilberto, então, vai 
modelando o papel com a tesoura e sobrepõe novamente ao modelo. 

 Quando o estudo chega ao nível aproximado ao que o arquiteto havia 
pensado, ele mesmo pega o papel e, com a tesoura, vai refinando a forma. Porém, 
ao testar a solução, desiste.

 Oscar pede a Gilberto para rotacionar o modelo diversas vezes, analisando a 
questão das esquadrias. Em seguida, pede cartolina mais uma vez, para experimentar 
novas soluções de proteção para a entrada da torre. É importante notar, nesse 
momento, que ele sobrepõe a cartolina no modelo, retira medidas, desenha sobre o 
papel e, então, o corta, pra depois colar com fita adesiva. O modelo se mostra, neste 
processo projetual, como um croqui tridimensional, que é feito no papel e passa a 
assumir, por meio da curvatura e das dobras, caráter tridimensional.

 Porém, o arquiteto ainda não satisfeito, pede a Gilberto um papel vermelho. 
Antunes modela a porta e, quando acredita que está bom, entrega-o a Niemeyer, que 
avalia, aprova e devolve a Gilberto, para colar no modelo. Oscar estuda o resultado 
e novamente muda de ideia, pedindo para retirar o elemento recém incluído na 
maquete. Ele pede papel verde, para outro teste.

 Gilberto retorna com o papel verde e volta a trabalhar no elemento, que 
aparenta ser a porta de entrada da torre. Ao terminar, cola no modelo e se afasta, 
permitindo que Oscar estude o projeto. Há então o primeiro corte. Na cena seguinte, 
é interessante observar o arquiteto praticamente deitado no chão do atelier para 
analisar o modelo. Provavelmente, estava tentando obter a vista do observador, não 
a partir da base da torre, mas vista da cidade, do pé do morro. Oscar comenta: 

ON: Eu achei que... [Inaudível]. Eu achei que assim ela ficou mais elegante. 
[Indica, com as mãos, o formato do cilindro regular] [00.26.17]

 Por esse comentário, Oscar mostra-se satisfeito com o topo da torre em formato 
cilíndrico. No entanto, Jair argumenta novamente a favor da mudança, alargando 
a base. Então acontece o segundo corte, a partir do qual não é mais possível ver 
o modelo e, provavelmente, foram feitas outras experimentações e modificações 
não registradas no documento. Apesar das limitações, supõe-se que Oscar está 
analisando a proporção de algum elemento no modelo (não se sabe exatamente 
qual). Em seguida, Oscar parece insatisfeito com o restaurante (a parte envidraçada 
do modelo), e Gilberto lhe apresenta outra fôrma que havia preparado.

Figura 18d: Diagrama esquemático do modelo 
indicando os filetes que Niemeyer pediu para Gilberto 
retirar. Fonte: Autora

Figura 18e: Diagrama esquemático do modelo 
indicando onde foram colados os retângulos azuis 
que Oscar solicitou a Antunes. Fonte: autora.
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 Por fim, o arquiteto pede ainda para rotacionar mais algumas vezes o modelo 
para estudar as esquadrias. Gilberto corta algum elemento com a tesoura, a pedido 
de Oscar, quando, após analisar por um tempo, pede lapiseira para Gilberto. Então, 
acontece o corte final, encerrando o registro.

 Observando os arquivos referentes à Torre da Embratel, no acervo de Gilberto 
Antunes, nota-se a existência de croquis e desenhos técnicos, feitos à mão. Como 
não estão datados e provavelmente se referem a etapas diferentes (resultados desta 
e de outras reuniões entre o arquiteto e o maquetista), os desenhos serão aqui 
organizados de acordo com o que se acredita ser a evolução da forma presente no 
filme, até a forma final, do modelo da exposição.

 O primeiro desenho (Figura 18f), que provavelmente estava na mesa de 
Gilberto no registro do filme, apresenta a torre no início do mesmo: com os filetes 
maiores intercalados com os menores no corpo principal da torre; o restaurante/
mirante envidraçado; e o topo da torre em formato cilíndrico. É curioso notar, ao lado, 
a presença de um desenho em escala menor, sem os filetes. 

 Neste desenho também é possível perceber uma anotação, no canto superior 
direito “21-maio-1994. Adriana - Antonio - (Ilegível)”. O que é bastante curioso, dado 
que o modelo (estudado pelo arquiteto em 24 de setembro de 1994, de acordo 
com o registro da câmera da gravação) apresenta exatamente as características 
deste desenho. Conforme confirmado com Antunes, a data não se refere àquela 
da elaboração do desenho, que segundo Gilberto, foi elaborado e entregue ao 
maquetista em data bastante próxima à gravação do filme, e não em maio. 

 Além disso, nota-se, no canto superior esquerdo do desenho, alguns croquis 
de estudo em traços leves, de curvas, que supõem-se serem semelhantes aos 
elaborados, em caneta, na parte mais larga da torre (o restaurante/mirante), como 
se pode observar. Há arcos maiores, com as extremidades alinhadas aos filetes 
maiores, e outro estudo com os arcos menores, com as extremidades, uma no filete 
maior e outra no menor, indicando que o arquiteto pensou em diversas soluções 
para as esquadrias do restaurante/mirante. 

Figura 18f: Desenho da Torre da Embratel, elevação.
Acervo pessoal de Gilberto Antunes. Foto: Juliana Hiroki

 Com relação ao segundo desenho (Figura 18g), é possível supor que foi 
elaborado no dia da visita, já que apresenta alterações que foram experimentadas no 
modelo e mantém outros elementos, como: 

1) A forma do topo da torre (que aparece como cilindro regular no modelo 
do filme), foi alterada, passando a ter a base inferior alargada e encontrando 
com a base superior do volume de baixo;

2) Mantiveram-se os filetes e o restaurante/mirante na parte mais larga da 
torre, todo envidraçado. Tem-se a impressão que a altura do vidro aumentou;

3) Pelas marcações com lápis de cor azul, nota-se que os filetes também 
foram coloridos, indicando representação de vidro. Tal alteração – dos filetes 
em alto relevo para caixilhos compridos e estreitos – possivelmente derivou 
dos testes registrados no filme, nos quais Oscar pede a Gilberto para retirar 
os filetes do modelo e, no lugar destes, colar retângulos de papel azul.

 Há, ainda, grandes chances de que este desenho tenha sido elaborado sobre o 
desenho anterior, em papel manteiga. É possível observar, também, diversas marcas de 
corretor líquido pelo desenho, especialmente ao redor da área envidraçada do restaurante, 
indicando que este tenha sido levemente elevado em relação à posição anterior.

 Quanto ao terceiro desenho (Figura 18h) – que, provavelmente, também estava 
presente na ocasião da gravação do filme –, apresenta a torre (a mesma representada no 
modelo do início do filme) em corte. Nele, foi elaborado um novo ensaio, à mão, quanto 
à forma do cilindro no topo da torre: do lado esquerdo, foi prolongada a curva da parte 
de baixo em dois pavimentos e, na parte de cima, a base inferior começa a alargar a 
partir do décimo pavimento do cilindro, até encontrar o volume inferior, com o mesmo 
diâmetro da parte mais larga. A partir do prolongamento da curva de baixo, traça-se uma 
reta horizontal que, ao encontrar com a curva do volume de cima, se transforma em outra 
curva, até retornar à base do cilindro regular. 

 Cria-se, com isso, estrangulamento no corpo da torre. Embora não seja possível 
ver na fotografia, na prancha original (com aproximadamente 1m de altura), nota-se uma 
cota vertical indicando altura total da torre em 190 metros (sem a antena).

Figura 18g e 18h: Desenho da Torre da Embratel, 
elevação e corte. Acervo pessoal de Gilberto Antunes. 
Foto: Juliana Hiroki
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 O quarto desenho (Figura 18i), outra elevação, foi feito após a visita de 
Oscar ao atelier de Gilberto, já com as modificações que foram testadas no modelo 
incorporadas. Este desenho foi entregue a Gilberto na ocasião da última reunião para 
definição do projeto, realizada no escritório de Oscar. Nota-se:

1) O formato da parte de cima da torre foi definido, diferente do desenho 
anterior. A base inferior não está tão larga, nem chega ao diâmetro da base 
superior do volume de baixo;

2) Houve uma pequena alteração na forma do corpo principal da torre, 
que ficou mais baixo, portanto, o volume passou a ser interrompido um 
pouco antes e seu diâmetro, na parte mais alta, foi reduzido;

3) O “estrangulamento” ficou mais marcado, com altura maior;

4) Os filetes que pegam todo o corpo da torre foram mantidos, os filetes 
mais curtos foram eliminados;

5) A parte envidraçada do restaurante/mirante foi eliminada;

6) No lugar do caixilho único ao redor de todo o restaurante, foram 
colocados caixilhos menores, trapezoidais, entre os filetes, tanto na 
parte de baixo quanto na parte de cima da torre, solução possivelmente 
experimentada no modelo;

7) A base da torre ainda está igual à do modelo registrado no filme.

8) Na lateral, a cota geral da altura da torre, da base até o topo (sem a 
antena), ainda consta 190 metros;

9) Não é possível ver ainda, neste desenho, nem a entrada da torre, nem 
a marquise, que Oscar tanto testou, com diferentes materiais e formas, no 
modelo, como foi possível observar no filme.

Figura 18i: Desenho da Torre da Embratel, elevação.
Acervo pessoal de Gilberto Antunes. Foto: Juliana Hiroki

 Nesta mesma ocasião, outro desenho que possivelmente foi entregue a 
Antunes, é a planta representada na Figura 18j, da implantação da torre. Nela já está 
delimitado o espelho d’água, com passarela direta ligando a escada de acesso à 
entrada da torre. No prolongamento de uma das laterais da  passarela, se configura o 
acesso de veículos. Na planta da torre pode-se perceber os filetes, reentrâncias que, 
a julgar pelo desenho, parecem ser aberturas.

 O último desenho que vale destacar (Figura 18l) possivelmente foi feito nesta 
última reunião, pelo próprio Oscar, no qual foram feitas algumas alterações. Ainda, o 
desenho foi feito em papel manteiga, que deve ter sido sobreposto ao desenho anterior. 

 Nota-se que a angulação do acesso de veículos foi levemente inclinada, 
desalinhado em relação à escada. A passarela de ligação entre a escada e a torre 
não aparece no desenho, mas também deve ter sofrido alterações, visto que o próprio 
desenho da escada mudou, deixando de ser inclinada nas laterais para se tornar reta. 
A estrada de acesso à torre parece também ter sido redesenhada, com curvas mais 
acentuadas e tangenciando, de modo mais evidente, a base da torre. 

 A planta que Oscar faz da torre, neste desenho, está regular, sem as 
reentrâncias, o que sugere a superfície da torre lisa. A linha que delimita a base da 
torre apresenta, apesar dos vários traços na definição da curva, uma linha simples, 
sugerindo maior integração com o terreno e eliminação da mureta da base.

 Outra informação contida nos desenhos são as escalas. Embora no 
primeiro desenho esteja indicada escala de 1:200, no desenho abaixo há uma 
indicação, para a execução da maquete, de escala 1:250 e base de diâmetro 
80cm. Entretanto, a escala utilizada para a elaboração do modelo foi de 1:200. 
Como o modelo utilizado na exposição foi o mesmo usado para os estudos, 
Niemeyer provavelmente decidiu manter a escala.

 De acordo com Antunes, nesta reunião, para definição da arte final do modelo 
da torre, Oscar ainda fez algumas solicitações de modificações em projeto, dentre 
elas, a eliminação de todas os filetes, reentrâncias e esquadrias, o que explica a planta 
regular; e o aumento da altura da torre, de 190 para 200 metros (informação verbal)90.

90.  Informação fornecida por Gilberto Antunes à 
pesquisadora em conversa por telefone em 11 fev. 2018.

Figura 18j: Desenho da Torre da Embratel, planta de 
implantação. Acervo pessoal de Gilberto Antunes. Foto: 
Juliana Hiroki

Figura 18l: Desenho da Torre da Embratel, planta de 
implantação desenhada à mão por Niemeyer. Acervo 
pessoal de Gilberto Antunes. Foto: Juliana Hiroki
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 Finalmente, no registro do modelo final apresentado na exposição (Figura  
18m), é possível notar diferenças significativas no projeto, comparando o modelo do 
início do filme com a solução final:

1) O formato da torre. A base superior da parte de baixo da torre está mais 
estreita. O cilindro passou a ter um alargamento na base inferior e, entre os 
dois volumes, há um estrangulamento;

2) A superfície da torre ficou toda lisa, eliminando-se os filetes e reentrâncias;

3) Todas as esquadrias também foram suprimidas;

4) A base da torre sofreu alterações. Ficou mais integrada no terreno. Oscar 
resolveu os acessos a partir dos níveis naturais do morro;

5) A base recebeu um espelho d’água, em todo o entorno do acesso;

6) A entrada da torre recebeu uma pequena marquise vermelha em curva.

 Ainda, segundo relatos de Gilberto Antunes (informações verbais)91, Oscar 
Niemeyer finalizou o projeto a partir da maquete. Outras alterações. que não são 
percebidas por meio da comparação entre os modelos, foram:

• Oscar decidiu mudar o restaurante e o mirante, que estavam na parte 
mais larga da torre (envidraçada), para o estrangulamento, a parte mais 
estreita da torre;

• Aumentou levemente a altura da torre. Provavelmente, ao ensaiar a 
inversão das peças do modelo, Oscar percebeu que, aumentando um 
pouco a altura da torre, o projeto ficaria mais elegante;

• O modelo foi feito em fotocorrosão (provavelmente a marquise e a 
antena), pois fica com acabamento melhor e mais resistente, já que não 
tem solda.

Figura 18m: Modelo da Torre da Embratel, apresentada 
na exposição. Foto: Gilberto Antunes

91.  Informação fornecida por Gilberto Antunes à 
pesquisadora em visita ao atelier em 27 jan. 2017.

 Apesar de Oscar Niemeyer, aparentemente, ter aceitado a ideia de Jair Valera, 
que insistiu em mudar a forma do cilindro, alargando a base (imagina-se que seja mais 
próximo da solução apresentada no segundo desenho, figura 18g), na realidade, o 
arquiteto transformou a solução em uma nova, final, mantendo ainda a base do cilindro 
nas duas extremidades, como ele indicou, no filme, ter achado elegante. Conforme 
Antunes relatou, a palavra final era sempre de Niemeyer, assim como a solução 
definitiva, dado que o arquiteto encarava a questão da originalidade e autenticidade de 
seus projetos com extrema seriedade, não aceitando ideias e soluções de projetos de 
outros, mesmo de sua equipe.

 É interessante também analisar os croquis feitos a posteriori desse projeto, 
que podem ser encontrados no site da Fundação Oscar Niemeyer (figura 18n). 
Neles, são apresentadas as três soluções derivadas da experimentação e estudo do 
modelo, nos croquis de traço único e contínuo. Os croquis estão acompanhados de 
curto texto explicativo – como o arquiteto costumava apresentar seus projetos –, e 
nele é possível ler: “Depois de vários croquis, chegamos à solução n°1 que pouco a 
pouco fomos modificando, preocupados com a arquitetura e a unidade visual que a 
torre exigia. ON” (NIEMEYER. 1994).

 De fato, ainda no site da fundação é possível visualizar mais de 20 pranchas 
com estudos anteriores à solução executada em maquete, algumas com mais de 10 
propostas diferentes em uma única prancha. É notável a evolução do projeto por meio 
dos desenhos, até o arquiteto chegar à solução n°1. No entanto, a partir daí, o projeto 
passa a se desenvolver e ser concebido por meio do modelo físico e, apesar deste 
registro de processo (o filme) evidenciar que o modelo foi essencial para se chegar à 
solução final, em nenhum momento, especialmente nos textos, são mencionadas as 
experimentações feitas por meio da maquete. 

 Além da única fotografia da maquete, encontrada no site da Fundação, 
mostrar o modelo pronto na exposição (como modelo de apresentação), o próprio 
texto que acompanha os croquis (vale recordar, croquis feitos a partir dos estudos 
sobre o modelo, após finalizado o projeto) deixa patente a valorização dos croquis 
como ferramenta projetual e, ao mesmo tempo, a ocultação do papel do modelo 
como o meio pelo qual foram “pouco a pouco, modificando” o projeto.

Figura 18n: Croquis e texto explicativo do projeto da 
Torre da Embratel.
Fonte: Fundação Oscar Niemeyer. Disponível em 
<http://www.niemeyer.org.br/obra/pro355>. Acesso 
em 28 jan. 2018. Destaque da autora.
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2.3. SÍNTESE DE DEPOIMENTOS DE GILBERTO ANTUNES

 A síntese aqui apresentada é resultado da coleta dos depoimentos de Gilberto 
Antunes, pela pesquisadora, desde 2011. Durante a pesquisa de iniciação científica 
(2011-2012), foram realizadas três visitas técnicas ao atelier92 e, durante a pesquisa 
de mestrado, quatro93. Além dessas, foram feitas, pelo menos, mais duas visitas, 
informais, no período entre as pesquisas. Ademais das entrevistas semiestruturadas 
– cuja metodologia foi exposta na apresentação deste trabalho – boa parte das 
informações foram colhidas em conversas, pessoalmente ou por telefone.

 Algumas informações que não constam neste item foram/serão apresentadas 
no desenvolvimento do trabalho (capítulos 2 e 3), e se referem a projetos específicos. 
Tais dados foram coletados principalmente em conversas por telefone, muito frequentes 
durante toda esta pesquisa e intensificada ao final da mesma.

 Após a síntese, será feita breve análise sobre os depoimentos. A última 
entrevista, realizada em 17 nov. de 2017, com os depoimentos mais relevantes do 
trabalho, pode ser conferida no final do trabalho, nos Anexos.

A parceria

 Logo nas primeiras visitas ao atelier, Gilberto Antunes relatou sobre a primeira 
maquete que fez para Niemeyer, do projeto da estação de radar de Itaboraí, no Rio 
de Janeiro. Ele comentou a respeito de um maquetista francês que colaborara com 
Niemeyer em algumas obras, Guy Dimanche, mas que, na época (1968), o arquiteto 
não dispunha de um maquetista constante no desenvolvimento de seus projetos. 
A partir desse trabalho, firmou-se a parceria entre ambos. Ele também relata que o 
arquiteto já possuía maneira estabelecida de lidar com as maquetes.

92.  Visitas realizadas em 14 mai. 2011, 28-29 out. 
2011 e 6-9 jul. 2012.

93.  Visitas realizadas em 3 fev. 2016, 22 abr 2016,  
27 jan. 2017 e 17 nov. 2017.

 Segundo Antunes, o modelo físico era ferramenta de projeto fundamental 
para Niemeyer, que se utilizava desse recurso quantas vezes fossem necessárias, 
até que o projeto atendesse às suas expectativas. Era na maquete que o arquiteto 
visualizava tridimensionalmente suas ideias e, juntamente com os croquis, 
constituíam os meios pelos quais o arquiteto projetava. 

 Normalmente, era feita a primeira reunião, na qual Oscar explicava o projeto 
a Gilberto, por meio de desenhos. Estes eram levados para o atelier e a maquete 
era confeccionada. Os modelos, então, eram levados ao escritório de Oscar para 
serem estudados. Oscar realizava as alterações, os modelos retornavam ao atelier 
e o processo se repetia. Às vezes o modelo voltava quatro, cinco vezes ao atelier 
para ser refeito, porém, havia vezes em que o projeto era definido no primeiro 
estudo do modelo, o que era muito raro, segundo Antunes. A maioria dos projetos 
demandavam mais versões.

 Ainda de acordo com o maquetista, as reuniões com os modelos 
aconteciam com muito mais frequência no escritório de Oscar Niemeyer do que 
em seu atelier de maquetes. No entanto, em algumas situações específicas, 
quando o(s) modelo(s) era(m) muito grande(s) ou de difícil transporte, Niemeyer 
e sua equipe se encaminhavam ao atelier para estudá-lo(s).

 Nas reuniões, por vezes, Niemeyer ficava extremamente irritado ao visualizar 
a maquete e perceber que o projeto não estava conforme o desejado, mudando-o 
consideravelmente ou, inclusive, elaborando outro. Chegou até a quebrar um 
modelo, na presença de Antunes, perturbado não com o modelo, mas com o 
próprio projeto, pedindo desculpas ao maquetista posteriormente. Tal fato evidencia 
a importância do estudo do projeto pelo modelo físico. Não raro, ao passar os 
desenhos, bidimensionais, para a tridimensionalidade, o arquiteto se dava conta de 
que o projeto não correspondia ao que havia construído mentalmente. A elaboração 
do modelo o prevenia de tal desapontamento quando da construção da obra.

 Em números, da parceria entre Oscar Niemeyer e Gilberto Antunes, resultaram 
mais de 200 projetos, com mais de 300 modelos confeccionados pelo maquetista, 
sem considerar a quantidade de versões experimentadas em cada modelo.

Figura 19a: Gilberto Antunes e Oscar Niemeyer, no 
escritório do arquiteto em Copacabana. Niemeyer 
explica, por meio de croquis, suas ideias e modificações.
Fonte: Acervo pessoal de Gilberto Antunes
Foto: Autor desconhecido.

Figura 19b: Gilberto Antunes e Oscar Niemeyer, no 
escritório do arquiteto em Copacabana. Niemeyer 
desenha diretamente no modelo com a caneta, 
indicando as modificações.
Fonte: Acervo pessoal de Gilberto Antunes
Foto: Autor desconhecido
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Os projetos

 Segundo Antunes, dentre os projetos em que as maquetes que tiveram maior 
participação na concepção das obras de Niemeyer, estão:

 • O Palácio das Artes, no Rio de Janeiro, que chegou a ter cinco ou seis 
versões, que o arquiteto modificava conforme analisava o modelo físico;

 • O Auditório do Ibirapuera também teve mais de dez versões, elaboradas por 
Antunes, bastante distintas entre si, todas estudadas em maquetes;

 • O MAC Niterói, que teve quatro modelos elaborados, passou por poucas 
modificações, uma vez que Niemeyer manteve a forma inicial do museu. Ainda assim, 
foram relevantes: a inversão e forma da rampa de acesso e a instalação do espelho 
d’água, na base do museu, além do acabamento do restaurante no subsolo;

 • Já o MON de Curitiba, apesar de terem sido elaborados somente dois 
modelos, as alterações feitas no projeto foram expressivas: a base do projeto já 
existia, uma vez que havia, no terreno, um edifício construído, de autoria do próprio 
Niemeyer. No primeiro momento, o arquiteto havia pensado o museu em cima do 
edifício existente, com formas abobadadas, apoiando-se nele. No entanto, observando 
a maquete, as relações de espaço do terreno e as formas das construções próximas, 
decidiu que seria melhor separar as duas construções, configurando novo edifício, 
na frente do existente, com formato de olho, cujos acessos seriam por meio de uma 
rampa externa, curva, e um túnel subterrâneo (Figura 20);

 • Para o Setor Cultural de Brasília, Gilberto comenta que executou muitas 
maquetes, não só para o conjunto, mas de cada edifício integrante do mesmo, totalizando 
mais de 20 maquetes de estudo. Dentre essas, três somente para a Catedral de Brasília 
(modelos de estudo para o vitral); cinco para o Museu de Artes de Brasília; maquete 
da Biblioteca; do Centro Musical e das salas de Cinema. Do conjunto todo, Gilberto 
executou nove maquetes, além de três versões para estudo da integração do centro 
cultural com o eixo monumental. Essas maquetes foram de estudo e apresentação;

 • Quanto à Mesquita de Argel, Niemeyer já havia feito um primeiro projeto, em 
1968, para o qual Gilberto Antunes efetuou três maquetes de apresentação. Porém, 
Niemeyer alterou, anos depois, o projeto, modificando a implantação, o acesso e as 
colunas. Ainda, Oscar chegou a elaborar um segundo projeto, também em 1968, 
para ser implantado no campus da Universidade de Ciências e Tecnologias de Argel 
(USTA). Para esse projeto, Gilberto chegou a desenvolver de quatro a cinco versões 
de estudo, em um único modelo.

 Em geral, boa parte das maquetes de estudo feitas para Niemeyer tiveram até 
três versões. Gilberto disse também que as maquetes levavam de duas a três semanas 
para ficarem prontas, mas algumas foram feitas em três dias e, inclusive, de um dia para 
o outro, por demanda do arquiteto.

 Os projetos para os quais Antunes confeccionou maquetes, possuem, em seu 
acervo, arquivos específicos para cada um, contendo croquis originais de Niemeyer, 
desenhos técnicos à mão e cópias heliográficas – muitos deles com rabiscos e 
anotações sobrepostas –, instruções de Niemeyer para elaboração das maquetes, 
e fotografias das mesmas. Todos esses materiais documentam as várias etapas dos 
projetos. Antunes conta que guarda tudo o que chega às suas mãos, e procurou 
registrar o que pôde de suas maquetes, nos vários estágios dos projetos.

Os modelos

 Os modelos que Antunes elaborava para Niemeyer possuíam duas funções: 
estudo (ou desenvolvimento) e apresentação. A expressa maioria consistia em 
modelos de estudo. Os modelos de apresentação, normalmente, eram elaborados 
para exposições específicas ou para apresentação dos projetos para clientes. Ao 
contrário de outros arquitetos e escritórios, que geralmente enviam somente o 
trabalho finalizado para confecção da maquete de apresentação, Niemeyer elaborava 
projetos a partir da maquete, utilizando-a como estudo, por meio da qual era capaz 
de analisar as formas, volumes, proporções e relações espaciais do projeto.

Figura 21: Gilberto Antunes em seu atelier, segurando 
modelo do MAC-Niterói em escala 1:1000.
Foto: Juliana Hiroki em 14 mai. 2011.

Figura 20: Gilberto Antunes e Oscar Niemeyer, 
estudando o modelo para o Museu Oscar Niemeyer 
(MON Curitiba). 
Fonte: Acervo pessoal de Gilberto Antunes
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 Segundo Gilberto Antunes, os modelos elaborados para Niemeyer tinham 
características peculiares e próprias do arquiteto, como:

• Niemeyer exigia maquetes simples e puras: representavam a forma e o 
volume da obra, dispensando detalhes. Geralmente eram todas brancas e as 
cores eram somente utilizadas quando, de fato, havia importante elemento 
colorido no projeto;

Os canteiros eram representados em verde e a água, em azul. O entorno 
do terreno raramente era representado, pois o arquiteto acreditava que 
a introdução de qualquer outro elemento na maquete desviaria a atenção 
da obra. Por isso, nem árvores eram representadas, e a escala humana, 
geralmente, era somente um perfil metálico. Vidros tinham, no máximo, 
indicação de pavimentos;

• As escalas variavam de acordo com o que se pretendia mostrar/ estudar 
no projeto, mas Niemeyer preferia a escala 1:200. Quando a obra era muito 
grande, a escala era 1:500 e, quando menor, 1:100;

• O arquiteto gostava de partes móveis, especialmente coberturas e 
marquises, pois o auxiliavam, no primeiro caso, na concepção dos espaços 
internos e, no segundo, na própria concepção da forma, que, muitas vezes, 
ele mesmo ajustava;

• Os modelos eram, em grande parte, confeccionados em resina ou 
acrílico moldado, porém, Gilberto também fazia modelos em papel cartão, 
papelão e isopor, em alguns casos, quando a forma do projeto ainda 
estava em definição.

 É importante ressaltar que todas as maquetes intermediárias ou finais de 
Niemeyer possuíam os mesmos aspectos. De acordo com o maquetista, já no 
início da colaboração, o arquiteto lhe apresentou maneira estabelecida de trabalhar 
com as maquetes e deixou claro suas preferências e principais exigências em 
relação às maquetes.

 A grande dificuldade de Antunes, na confecção das maquetes de Niemeyer, 
consistia em interpretar as ideias do arquiteto (contida nos croquis que ele fazia ao 
explicá-las a Gilberto) e representá-las tridimensionalmente, fator que o maquetista 
facilmente assimilou. Gilberto compreendia a maneira como o arquiteto trabalhava 
e desenvolvia os projetos experimentalmente – como fica claro na interação entre 
ambos registrada no filme 02 – e, por isso, firmou-se essa longa parceria e amizade.

 As maquetes de Antunes, quando finalizadas, eram encaminhadas para o 
escritório de Oscar e para sua equipe, que, a partir das maquetes, elaboravam os 
desenhos executivos. Por isso, Oscar sempre ia acompanhado de alguém de sua 
equipe às sessões, para que tal pessoa fosse capaz de compreender as alterações 
feitas no projeto e, assim, repassar ao restante da equipe no desenvolvimento dos 
desenhos. Além de ser ferramental projetual imprescindível, a maquete também 
tinha papel crucial no desenvolvimento dos projetos, a partir dos croquis e textos de 
Niemeyer até a obra executável.

 Ainda segundo o maquetista, cerca de 80% das maquetes feitas para o 
arquiteto eram modelos de estudo, e que, após cada sessão, suas maquetes saíam 
muitas vezes desmontadas ou destruídas. Assim, para esses modelos, Gilberto 
levava os edifícios e blocos soltos, além de materiais diversos, para facilitar as 
intervenções frequentes do arquiteto. Inclusive, muitas vezes, era o próprio arquiteto 
que intervia nos modelos, como foi possível observar em ambos os filmes. Niemeyer 
solicitava materiais e tesoura, modelava novos elementos e sobrepunha nos modelos, 
desenhando e, por vezes, arrancando partes inteiras.

 Nos últimos anos em que trabalhou com Niemeyer, Gilberto relata que 
boa parte dos modelos elaborados consistiam principalmente em modelos de 
apresentação, não tendo mais tanta participação na elaboração do projeto. 
Isso era devido aos problemas de saúde do arquiteto, que dificultavam visitas 
constantes, mesmo que de sua equipe. Assim, nos últimos projetos, Niemeyer os 
elaborou – por meio de seus croquis, realizados com grossas canetas hidro cores 
em grandes folhas de papel – repassando aos seus colaboradores (Jair Valera 
e João Niemeyer), que cuidavam do projeto executivo e o encaminhavam para 
Gilberto, para execução do modelo físico de apresentação.

Figura 22: Oscar Niemeyer e Gilberto Antunes, no 
escritório do arquiteto em Copacabana, discutindo 
sobre o modelo do primeiro estudo para o Setor Cultural 
de Brasília (década de 80). Ao fundo, apoiado na mesa, 
pode-se observar pranchas de desenhos enroladas e 
materiais diversos, especialmente, papéis coloridos, 
para o arquiteto experimentar novas soluções.
Fonte: Acervo pessoal de Gilberto Antunes
Foto: Autor desconhecido



266 267

Breve análise

 O fato de Oscar Niemeyer apresentar a Gilberto Antunes, logo nos primeiros 
trabalhos desenvolvidos na parceria, sua maneira já estabelecida e consolidada 
de lidar com modelos, explicitando suas preferências e exigências, revela que o 
arquiteto já estava habituado a trabalhar com modelos físicos na elaboração de 
seus projetos. Tal fato pode indicar que essa era uma práxis de Niemeyer existente 
antes mesmo da colaboração com Antunes e, talvez, recorrente desde o início de 
sua carreira.

 As características das maquetes, puras e simples, brancas e sem detalhes, 
exigidas por Oscar, para que nada desviasse a atenção e análise do projeto por meio 
dos modelos, demonstram que Niemeyer seguia os princípios básicos de modelagem 
arquitetônica preconizadas por Alberti (1404-1472), desde o século XV:

 Há uma apresentação de modelos que tem sido enfeitada e lascivamente 
rebuscada com a sedução da pintura, se não houver nenhuma intenção do 
arquiteto em transmitir os fatos; preferência de um vaidoso, se esforçando 
para atrair e seduzir os olhos do observador, e para distrair sua atenção 
de uma avaliação adequada das partes a serem consideradas, para sua 
própria admiração. Melhor então que os modelos não sejam precisamente 
finalizados, refinados e altamente decorados, mas puros e simples, para 
demonstrarem a ingenuidade de quem concebeu a ideia, e não a habilidade 
de quem produziu o modelo. (ALBERTI, 1999. p.34. Tradução nossa)

 Com isso, Niemeyer entende a principal função do modelo: comunicar a 
pureza da ideia e possibilitar seu estudo e análise, e não “seduzir” o observador pelo 
excesso de rebuscamento e detalhes em pequena escala.

 Outro aspecto evidente, não só nos depoimentos de Antunes, mas na própria 
observação dos modelos apresentados nos filmes, é que, embora as maquetes 
intermediárias e finais de Antunes aparentem ser modelos de apresentação, pela 
execução primorosa do maquetista, percebe-se que, na realidade, são modelos 
de desenvolvimento, com características singulares. Tais modelos, abertos a 
modificações e aperfeiçoamentos, são os mesmos que, ao finalizar o projeto, 
recebem acabamento e alguns detalhes (como escalas humanas, perfis de árvores 
e escalas de veículos) para serem expostos/apresentados.

 Por isso, as características dos modelos feitos para Niemeyer são 
determinantes para que os modelos de estudo e desenvolvimento possam ser, ao 
final, expostos como modelos de apresentação. Tal aspecto também será decisivo 
para o estabelecimento do estado da arte acerca do papel dos modelos físicos no 
processo projetual de Oscar Niemeyer.

 Finalmente, do que se apreende dos depoimentos de Gilberto Antunes, é que 
o processo projetual de Oscar Niemeyer, de fato, tinha início pelos croquis. Inclusive, 
era por meio dos mesmos que Niemeyer transmitia e explicava sua ideia para Antunes. 

 Porém, definida a primeira solução que satisfizesse o arquiteto, esta 
passava pelo crivo da tridimensionalidade e, como foi possível constatar, tal 
verificação se mostrou imprescindível: Por vezes, a materialização do projeto, em 
maquete, contrariava de tal maneira as expectativas do arquiteto, que este ficava 
profundamente irritado. 

 Além disso, como relata Antunes, as modificações eram muito frequentes 
durante o estudo dos modelos, deixando patente o verdadeiro papel dos mesmos no 
processo projetual de Niemeyer. 

 Definido o projeto e ajustada a maquete, era a partir desta última que se 
desenvolviam os desenhos técnicos do projeto que constituiriam o projeto executivo. 
Também a partir dela, Oscar elaborava novamente seus croquis e refazia seu texto. 
O que não fica muito claro é se os textos vinham antes ou depois do modelo. Ao que 
parece, variava de projeto a projeto, mas o seu uso, como ferramenta projetual, ao 
lado dos croquis e dos textos, é irrefutável.



269

CAPÍTULO 03 

REFLEXÕES CRÍTICAS
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3. REFLEXÕES CRÍTICAS

 As primeiras reflexões críticas desse trabalho recaem, primeiramente, sobre o 
Estado da Arte, ou seja, as opiniões publicadas a respeito do processo projetual de 
Oscar Niemeyer. Após a exposição e análise dos textos mais relevantes e divulgados 
sobre o assunto, fica patente que a ideia que predomina – ou domina – na literatura 
específica, é, de fato, aquela segundo a qual o processo de concepção projetual de 
Oscar Niemeyer era apoiada exclusivamente em seus croquis e textos explicativos.

 Entretanto, a exposição dos filmes, complementada por outros documentos 
iconográficos, especialmente as fotografias das maquetes, em várias versões, 
elaboradas por Antunes, bem como os próprios depoimentos do maquetista, 
desmontam tal ideia, vigente, do Estado da Arte.

 Nesta parte do trabalho serão ainda expostas mais algumas evidências 
– registros fotográficos e textuais –, que não exatamente tratam sobre o processo 
projetual de Oscar Niemeyer em si, mas são indícios, não tão óbvios, que revelam a 
utilização e importância dos modelos físicos como ferramenta projetual pelo arquiteto. 

 Como estratégia para evidenciar o contraste do que se diz na historiografia e 
do que apontam tais evidências, a mesma linha cronológica elaborada no Capítulo 01 
deste trabalho – ilustrando o Estado da Arte por data, autor e assunto –, será novamente 
apresentada neste item, porém, complementada com as evidências e justaposta à 
cronologia de maquetes produzidas por Antunes durante o período de parceria com 
Niemeyer. Este processo já é, em si, uma reflexão crítica, e o material, fruto dessa 
análise, servirá de apoio para as reflexões que se desenvolverão na sequência desse 
Capítulo 03 da dissertação.
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EVIDÊNCIAS x ESTADO DA ARTE

Período pré-colaboração Niemeyer-Antunes

 Mesmo antes da parceria entre Oscar Niemeyer e Gilberto Antunes, ou seja, 
antes de 1968, foram encontrados diversos indícios de que o arquiteto já trabalhava 
com modelos físicos na concepção dos projetos

 Já na elaboração do projeto do MESP pela equipe brasileira, da qual Oscar 
Niemeyer fazia parte – inclusive, o primeiro projeto bem documentado do qual o 
arquiteto participa – há indícios da utilização, por parte da equipe, de modelos físicos 
para o estudo do projeto (Figura 23), como indica VALLE (2000)94:

 A relação dessas formas livremente curvas com a verticalidade pode 
ser notada ao se verificar que as mesmas não estavam presentes no 
primeiro estudo da equipe brasileira apresentado a Gustavo Capanema em 
carta de Lúcio Costa de 5 de janeiro de 1937, porém já estavam presentes 
na maquete cujas fotografias Lúcio Costa enviou a Le Corbusier, registradas 
em carta a Capanema de 30 de dezembro de 1937. Nesta maquete o 
edifício proposto ainda é de 12 andares e sua elevação para 15 andares 
fará com que os efeitos conferidos pelos volumes com a verticalidade do 
prisma tornem-se mais adequados, leves e elegantes. (VALLE, 2000. p.57)

Figura 23: Modelo do edifício do MESP. Não é possível 
saber se esse é o modelo cuja fotografia foi enviada 
a Le Corbusier, porém, nesta versão, o modelo 
apresenta 12 andares e pode-se observar as formas 
curvas na cobertura e no térreo. Fonte: CAVALCANTI, 
Lauro. As preocupações do belo. Rio de Janeiro: 
Taurus Editora, 1995. p.80.

94.  VALLE, Marco Antônio Alves do. Desenvolvimento 
da Forma e procedimentos de projeto na arquitetura 
de Oscar Niemeyer (1935-1998). Tese de Doutorado. 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
de São Paulo. São Paulo, 2000.

1936

1937

1945

 Esses indícios, apesar de não se referirem exatamente ao processo de 
projeto de Oscar Niemeyer, são reveladores na medida em que apontam um modo 
de projetar exercido pela equipe de arquitetos da qual Niemeyer fazia parte. Sabe-se, 
também, que os modelos eram usados como estudo tanto por Lucio Costa quanto 
por Le Corbusier, grandes influenciadores de Oscar Niemeyer.

 Outro indício interessante refere-se a uma das primeiras obras construídas de 
Niemeyer de autoria individual, a Obra do Berço (Figura 24a), cujo projeto data de 
1937. Foi encontrado a fotografia de um modelo (Figura 24b). Apesar da fonte não 
mencionar maiores detalhes sobre o modelo, possivelmente, o mesmo foi utilizado 
por Niemeyer para estudo, considerando os seguintes aspectos:

1) A obra construída apresenta alterações em relação ao modelo, 
especialmente com relação à fachada;

2) As aberturas e, principalmente, o sistema de brise soleil adotado na solução 
final não aparecem incorporados no modelo;

3) O modelo é simples e não apresenta caráter de apresentação, sendo muito 
semelhante aos modelos de estudo de Niemeyer apresentados nos filmes.

 Os próximos registros de modelos encontrados foram identificados no próprio 
site da Fundação Oscar Niemeyer e se referem aos projetos do Centro de Lazer 
da Lagoa (1944) (Figura 25), no Rio de Janeiro; ao Hotel em Nova Friburgo (1945) 
(Figura 26) e ao Iate Clube Fluminense (1945) (Figura 27). No entanto, esses modelos 
têm características de modelos de apresentação, não havendo nenhuma evidência 
de que foram utilizados como estudo (Apesar de que, como visto no filme 01, os 
modelos de apresentação eram utilizados como estudo por Niemeyer).

Figura 24a: Obra do Berço construído. Fonte: 
PAPADAKI, 1950. p.7

Figura 24b: Modelo da Obra do Berço (1937). Fonte: 
NIEMEYER, Oscar. Meu sósia e eu. Rio de Janeiro: Revan, 
1992. p.114.

Figura 25: Modelo 
do Clube de Lazer 

da Lagoa. Fonte: 
PAPADAKI, 1950. p.131

Figura 26: Modelo do 
Hotel em Nova Friburgo. 
Fonte: PAPADAKI, 1950. 
p.138

Figura 27: Modelo do 
Iate Clube Fluminense. 

Fonte: PAPADAKI, 
1950. p.133

1937

1944

PROJETO MESP

1945
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 O próximo indício encontrado foi sobre um modelo do projeto do CTA de 
1947 (Figura 28). VALLE (2000), comenta em sua tese de doutorado:

 Se observarmos fotos da maquete do projeto de CTA [Centro Técnico 
da Aeronáutica], de 1947, notamos que o arquiteto previra construir o 
laboratório com a estrutura de ‘abóbada hiperbólica’, posição que foi alterada 
no percurso da construção do CTA para uma estrutura na ‘forma trapezoidal 
invertida’. (Idem. p.207)

 Por essa informação, e considerando que os modelos eram elaborados a 
partir de uma solução previamente concebida em desenho, é possível afirmar 
que as alterações, em projeto, que se notam entre o modelo e a obra final, muito 
provavelmente foram alterações feitas a partir da análise do modelo físico, por meio 
do qual o arquiteto consegue, ao visualizar tridimensionalmente o projeto, saber se 
este está adequado ou deve ser reformulado.

 Seguindo a cronologia dos registros, foram encontradas duas fotografias 
de modelos, também no site da Fundação Oscar Niemeyer, referentes aos projetos 
do Hotel Regente (1949) (Figura 29), no Rio de Janeiro, e do Clube em Diamantina 
(1950) (Figura 30). O primeiro, claramente, é um modelo de apresentação, a julgar 
pelo detalhamento da fachada e o acabamento, inclusive com escalas de veículos. 
O segundo apresenta um caráter mais de estudo, por ser mais simples, não possuir 
tantos detalhes e ser mais parecido com os modelos executados por Antunes.

Figura 28: Modelo 
para o CTA. Fonte: 
PAPADAKI, 1950. 
p.162

Figura 29: Modelo 
do Hotel Regente. 
Fonte: PAPADAKI, 

1950. p.213

Figura 30: Modelo do 
Clube em Diamantina. 
Fonte: Fundação 
Oscar Niemeyer

PROJETO CTA

1947 1949 1950

 O próximo projeto de que se tem registro de maquetes é o conjunto do Parque 
do Ibirapuera (1951), cujos modelos foram publicados quatro anos após a data do 
projeto, na primeira edição da Revista Módulo, comandada por Oscar Niemeyer.

 Na ocasião da publicação, os autores do projeto (arquitetos Oscar Niemeyer, 
Zenon Lotufo, Helio Uchoa e Eduardo Knesse de Mello, além dos colaboradores 
Gauss Estelita e Carlos Lemos) manifestaram sua indignação diante das modificações 
feitas no projeto original quando da construção do conjunto. Para evidenciá-las, são 
apresentadas duas fotos de modelos, em diferentes estágios do projeto e, abaixo, 
uma fotografia do conjunto construído, inaugurado em 1954.

 As fotografias dos modelos permitem observar mudanças significativas entre o 
anteprojeto original (Figura 31a) e o projeto aprovado (Figura 31b), como:

1) A disposição dos edifícios, que no anteprojeto aparecem bem próximos 
uns dos outros;

2) Os próprios edifícios, com exceção da oca e do auditório, sofrem alterações 
consideráveis em forma e volume, que aparentemente, aumentaram;

3) A marquise é totalmente reconfigurada. No anteprojeto, aparece com cinco 
prolongamentos e um tanto “confinada”, devido à disposição dos edifícios. 
No projeto aprovado, a marquise possui somente quatro prolongamentos e 
está mais alongada e esbelta;

4) Os passeios e acessos, bem como o lago, também passaram por modificações.

 Da construção (Figura 31c), em relação ao projeto aprovado, nota-se a supressão 
do auditório e a eliminação da marquise de ligação entre a oca e o auditório.

PARQUE DO IBIRAPUERA

1951

Figura 31a: Fotografia do 
modelo para o anteprojeto 
original. Fonte: Revista 
Módulo n°1, março de 1955. 
Ano 1. p.19

Figura 31b: Fotografia do 
modelo para o projeto 
aprovado. Fonte: Revista 
Módulo n°1, março de 1955. 
Ano 1. p.19

Figura 31c: Fotografia do 
projeto executado. Fonte: 
Revista Módulo n°1, março 
de 1955. Ano 1. p.19

1950
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 O projeto seguinte, do qual se tem informação a respeito do uso de maquetes, é 
o da residência do arquiteto na estrada das Canoas (1952), mais conhecida como Casa 
das Canoas. Em publicação do catálogo da exposição Ver Zanine95, Segawa relata:

 O arquiteto Carlos A. C. Lemos, na primeira metade dos anos 1950, 
foi chefe do ateliê paulista de Oscar Niemeyer. Ele me relatou um fato 
que testemunhou no escritório em São Paulo: Niemeyer ainda estava 
resolvendo o projeto de sua casa em Canoas. Tinha sobre a prancheta o 
modelo reduzido que Zanine fizera do sítio da casa. Com uma tesoura e 
pedaços de papelão, o arquiteto foi recortando as hipóteses para delinear 
o contorno da laje de cobertura, chegando afinal com a ajuda da maquete 
à curvilínea solução que tanto caracteriza a integração daquela moradia à 
natureza do lugar. (SEGAWA, 2003. p.14-15)

 Tal fato é reafirmado no depoimento do próprio Lemos, apresentado em 
vídeo, na exposição Oscar Niemeyer: Clássicos e Inéditos96, de 2014:

 E até a casa dele começou assim, projetando na parede, a laje curva, 
e depois quando veio a maquete, tinha umas árvores que já estavam 
marcadas, que o dr. Paulo tinha deixado ali para não mexer nas árvores. 
Aí na maquete, descolou a laje e, com a tesoura, ele cortou as bordas, 
até ajeitar, deixar uma voltinha perto de uma árvore ali. Foi a tesourada que 
determinou o projeto dele... (LEMOS, 2014)

95.  SEGAWA, Hugo. Ver Zanine [Catálogo de 
Exposição] de 28 de abril a 29 de junho de 2003, Centro 
Cultural Banco do Brasil. Rio de Janeiro: Centro Cultural 
Banco do Brasil, 2003.

96.  LEMOS, Carlos. depoimento. Exposição Oscar 
Niemeyer: Clássicos e Inéditos. São Paulo, Rio de Janeiro: 
Itaú Cultural; Paço Imperial. 2014. Trecho transcrito pela 
autora, já apresentado no capítulo 1.
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 Neste projeto, é evidente, como se pode observar nos relatos, o papel do modelo 
físico como ferramenta de projeto, bem como também se nota um modus operandi do 
arquiteto: a solução havia sido previamente formulada por meio dos croquis e, quando 
Niemeyer julgou-se satisfeito, mandou fazer a maquete. Ao se deparar com o modelo, 
o arquiteto, descontente com o projeto, intercedeu no modelo, descolando a laje e, 
com uma tesoura, recortou, modelou, e experimentou a forma, até chegar à solução. 
Ou seja, o modelo físico foi imprescindível para o conceber da arquitetura.

 Embora esse caso tenha sido relatado, por meio do depoimento de Lemos, 
em dois catálogos de exposições, o mesmo é interpretado, considerando a literatura 
específica, como um caso isolado em que Niemeyer se valeu do modelo como 
ferramenta de projeto, sem alterar o imaginário acerca de seu modo de projetar. 

 Entretanto, considerando o que foi exposto e analisado nos filmes e, 
observando os registros aqui apresentados, é possível concluir que, na verdade, tal 
maneira de operar sobre modelos de Niemeyer não é exceção, mas sim, acontecia 
frequentemente, na elaboração da maior parte dos seus projetos. 

 Outra informação, de bastante relevância, foi a menção da autoria da maquete 
da Casa das Canoas: do maquetista José Zanine Caldas. Sabe-se que o maquetista, 
que trabalhava bastante com madeira, colaborou, durante um tempo, com Oscar 
Niemeyer, executando suas maquetes, bem como para outros arquitetos, como Lucio 
Costa, Oswaldo Bratke, Rino Levi e Vilanova Artigas, entre outros.

 Nesse sentido, alguns depoimentos desses arquitetos revelam a importância, 
não só do modelo físico no exercício de projeto, como também do próprio maquetista, 
que exercia, de fato, um trabalho de colaboração, e não somente executava os modelos:

PROJETO CASA DAS CANOAS
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 Zanine foi um colaborador silencioso da elite da arquitetura moderna. 
Oscar Niemeyer, Oswaldo Bratke, Rino Levi e Vilanova Artigas, entre outros, 
contaram com os seus préstimos. Muitas das maquetes reproduzidas 
nas páginas do livro de Henrique Mindlin, Modern Architecture in Brazil, 
foram produzidas por Zanine. Entre a miniatura final de um edifício para 
apresentação ou venda e o objeto tridimensional que o arquiteto maneja 
sobre sua prancheta, há um limbo acerca do papel do maquetista Zanine 
como colaborador na resolução da arquitetura. O depoimento de Alcides 
da Rocha Miranda sugere essa cumplicidade: ‘seus primeiros trabalhos –
modelos reduzidos ou maquetes executados aqui no Rio – contribuíram para 
a criação de novas formas de arquitetura que saíam das pranchetas para 
serem estudadas a três dimensões’. Outro testemunho foi o de Lucio Costa: 
quando os projetos lhe eram submetidos, ele resolvia, ao fazer as maquetes, 
vários problemas, até fazendo pequenas correções. Seu trabalho era de 
colaboração. Queria chamar a atenção disso’. (SEGAWA, 2003. p.15)

 Não foi possível descobrir, com exatidão, quais modelos foram feitos por Zanine, 
mas sabe-se, por outro lado, que o maquetista montou, nos anos 40, uma oficina de 
maquetes no Rio de Janeiro e, de 1949 a 1955, manteve outra em São Paulo97.

 É possível supor, por essas informações, que Zanine tenha colaborado com 
Niemeyer no período em que trabalhou com maquetes, ou seja, da década de 4098 
até meados da década de 50, uma vez que, neste período, Niemeyer manteve seu 
escritório no Rio de Janeiro, mas também manteve um em São Paulo, coordenado, 
justamente, pelo arquiteto Carlos Lemos.

97.  cf. CARVALHO, Amanda Beatriz Palma de. José 
Zanine Caldas e o saber-fazer tradicional em Nova Viçosa. 
Dissertação de Mestrado em andamento na Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São 
Paulo (FAUUSP), orientado pela profa. Dra. Maria Cecília 
Loschiavo dos Santos. 2018.

98.  No entanto, não foram encontrados registros de 
maquetes de Pampulha, da década de 40.
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 Até este ponto, meados da década de 50, da construção da residência 
do arquiteto, foram encontrados alguns indícios da utilização, por Niemeyer, de 
modelos como recurso de projeto. Porém, há indicativos de que Niemeyer utilizava 
e confeccionava maquetes muito antes, enquanto ainda morava na antiga casa das 
Laranjeiras com sua família, como relata CORRÊA99:

 Esse Antônio Augusto tinha o nome do pai e a preferência da mãe. Era 
o ai-jesus de dona Mariquinha [avó de Niemeyer]. Foi aquele tipo de filho 
mimado que só as mães autenticamente autoritárias sabem gerar. Teve 
todos os brinquedos [...]. Nhonhô [tio de Niemeyer] flertou com a fotografia. 
Ganhou imediatamente um laboratório, instalado num chalé especialmente 
feito para isso no fundo do quintal. O laboratório teve duas utilidades. Oscar, 
e não o tio, passaria o resto da vida com um fraco pela fotografia. Durante 
muitos anos, ele mesmo registrava suas obras e maquetes. E como está 
sempre na mira da imprensa, não pode ver um fotógrafo profissional 
enquadrá-lo sem o submeter a um interrogatório sobre a câmera, o flash 
ou o filme que está usando. Fora isso o chalé serviu, ao ser desmontado, 
para que Nhonhô aproveitasse habilidosamente a madeira na cabana de 
Jacarepaguá. (CORRÊA, 1996. p. 73-74. Grifo nosso)

 Não é possível saber exatamente até quando Niemeyer utilizou o laboratório de 
Nhonhô, mas sabe-se que o arquiteto morou na casa das Laranjeiras pelo menos até 
sua formação na Escola Nacional de Belas Artes, em 1934. Esta passagem revela que 
Niemeyer, por muitos anos, fotografava ali suas maquetes, ou seja, ela já as utilizava.

99.  CORRÊA, Marcos Sá. Oscar Niemeyer: Ribeiro 
de Almeida Soares. Rio de Janeiro: Relume- Dumará: 
Prefeitura, 1996.
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 Retornando à cronologia, encontramos o registro do modelo referente ao 
projeto da Escola Estadual Milton Campos (1954). Nele Oscar Niemeyer aparece 
analisando-o (Figura 32a). 

 Na Figura 32b, é possível observar com mais detalhes o modelo, publicado 
no livro de PAPADAKI (1956). Aparentemente, trata-se do mesmo, não tendo 
alterações visíveis de um para outro. É possível que este tenha sido o modelo final, 
utilizado para apresentação do projeto.

 No mesmo ano, Niemeyer elabora o projeto para o Museu de Arte Moderna 
em Caracas, Venezuela (1954) (Figura 33). Na Revista Módulo n°2 é possível observar 
a fotografia de um modelo, aparentemente, também de apresentação.

 A partir do ano de 1955, com o início da Revista Módulo, Niemeyer passa a ter 
muitos de seus projetos divulgados ainda em fase de concepção, como é o caso dos 
projetos de Brasília100. Nesse sentido, grande parte dessas publicações apresentam, 
além dos desenhos – croquis de Niemeyer, em boa parte –, fotografias de modelos. 

 O que é interessante observar é que, justamente por se tratar de projetos 
ainda em fase de definição, parte das maquetes (ou melhor, suas fotografias) 
publicadas não correspondem, mais tarde, às obras construídas, indicando que 
houve mudanças de projeto no curso entre a fotografia do modelo publicada e 
a solução final. É possível, então, afirmar que há grandes chances de que parte 
dessas alterações podem ter sido efetuadas a partir do estudo dos modelos físicos.

 Por exemplo, o Palácio da Alvorada, teve ao menos dois modelos, com versões 
distintas de projeto registradas (Ver análise do projeto do Palácio da Alvorada - Filme 01).

Figura 32a: Oscar Niemeyer estuda maquete do Colégio 
Governador Milton Campos. Fonte: Archdaily. Disponível 
em <https://www.archdaily.com.br/br/755023/classicos-da-
arquitetura-escola-estadual-milton-campos-oscar-niemeyer/5
435f3b2c07a804028000036>. Acesso em 10 jan. 2018

Figura 32b: Maquete do Colégio Estadual Central, 
atual Colégio Governador Milton Campos, em Belo 
Horizonte. Fonte: PAPADAKI, 1956.. p. 155

100.  SILVA (2012) faz uma leitura completa das várias 
etapas de projeto dos palácios de Brasília, tendo, como 
embasamento, material primário de documentação da 
evolução dos projetos, em desenho e modelos.
cf. SILVA, Élcio Gomes da. Os palácios originais de Brasília. 
597 f., il. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) — 
Universidade de Brasília, Brasília, 2012.

1954

1954

1956 1957

 Uma de suas primeiras versões foi publicada na Revista Módulo n°6101, de 
dezembro de 1956. Na fotografia do modelo desta edição (Figura 34), observa-se 
somente oito intercolúnios na fachada principal, além do volume geral reduzido do 
edifício, um volume cúbico em frente ao palácio e uma espécie de marquise com forma 
orgânica na cobertura. Trata-se do projeto para o Palácio Presidencial, não construído, 
mas que certamente pode ser considerado como estudo para o Palácio da Alvorada.

 Na Revista Módulo n°7102, de fevereiro de 1957, foi publicada nova versão do 
projeto e, com ela, modelo físico diferente (Figura 36), com nove intercolúnios, volume 
alongado, sem o volume cúbico em frente ao palácio e sem a marquise na cobertura. 
Ainda, ao compararmos com a obra construída, observamos mais mudanças ainda, 
como, por exemplo, a presença de dez intercolúnios na fachada principal. 

 Ainda na Módulo n°6, foi apresentado o modelo da Igreja projetada por 
Niemeyer (Figura 35), não construída, mas que pode ser considerada o primeiro 
estudo para a capela do Palácio da Alvorada, já bem próximo da versão construída 
desta última, porém, nota-se neste modelo a presença de uma abertura na lateral 
da Igreja, que não existe na capela construída.

 Já em fevereiro de 1958, na Módulo n° 9103, foram publicadas fotografias 
do modelo referente ao projeto do Congresso Nacional (Figura 37) , o qual, já 
nessa publicação, apresenta – como já foi exposto no capítulo 02 desse trabalho 
– desenhos não correspondentes ao modelo, uma vez que o desenho apresentava 
uma plataforma de ligação entre as cúpulas, acima da laje de cobertura, e o modelo 
já não continha tal plataforma, estando, portanto, em fase mais avançada do que os 
desenhos ali apresentados (ver análise do projeto do Congresso Nacional - Filme 01).

101.  MÓDULO, dezembro de 1956, ano 2, n°6

102.  MÓDULO, fevereiro de 1957, ano 3, n°7

103.  MÓDULO, fevereiro de 1958, volume 2, n°9

1958

Figura 34: modelo Palácio 
Presidencial - da Alvorada 
(versão1). Fonte: Módulo 

6, dez 1956. p.6

Figura 36: modelo 
Palácio da Alvorada 
(versão2). Fonte: 
Módulo 7, fev 1957 p.27

Figura 35: modelo da Igreja, não construída, 
que pode ser considerada o primeiro estudo 
para a capela do Palácio da Alvorada. Fonte: 
Módulo 6, dez 1956. p.14

Figura 37: modelo 
Palácio do Congresso 

Nacional. Fonte: 
Módulo 9, fev 1958 p16

1956

Figura 33: modelo 
Museu de Caracas. 
Fonte: Módulo 3, 
dez 1956. p. 96

1954

FUNDA REVISTA MÓDULO
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 Do mesmo modo, na Módulo n°10104, de agosto de 1958, foram apresentados os 
projetos do Palácio do Planalto e do Palácio do Supremo Tribunal, com seus respectivos 
modelos, assim como a Praça dos Três Poderes (ver análise do projeto da Praça dos Três 
Poderes - Filme 01).

 É interessante notar que, na mesma publicação (Módulo n°10), aparecem 
dois modelos diferentes do Palácio do Planalto. O primeiro deles (Figura 38a), se 
apresenta com sete intercolúnios na fachada principal, com a rampa. 

 Já na foto do modelo da página seguinte (Figura 38b), o Palácio se apresenta 
com nove intercolúnios na fachada principal, além da fachada lateral também diferente 
do modelo anterior. Já o modelo do Palácio do Supremo (Figura 39) se apresenta de 
modo mais consistente.

 Na Módulo n°11105, de dezembro de 1958, aparecem vários registros de 
um modelo (Figura 40) para a Catedral de Brasília (Ver análise do projeto da 
Catedral de Brasília - Filme 01). Aparentemente, parecem ser todos de um mesmo 
modelo, porém, em uma das fotos, o modelo, por algum motivo, aparenta estar 
sem a cruz no topo, além de ter um aspecto mais escuro, como se fosse de outro 
material, em comparação com as outras fotos. Apesar disso, não há diferenças 
notáveis entre os modelos registrados.

 Já na Módulo n°12106, de fevereiro de 1959, é publicado o modelo referente ao 
projeto do Museu da Fundação de Brasília (Figura 41), que data de 1958. É possível 
supor que esta maquete se trata de um modelo de estudo, uma vez que se apresenta 
de modo bastante simplificado, não representando, inclusive, a escultura da cabeça 
do presidente Juscelino Kubitschek encrustada no único apoio do edifício.

104.  MÓDULO, agosto de 1958, ano 3, n°10

Figura 38a: Modelo do Palácio do Planalto com sete 
intercolúnios. Fonte: Módulo 10, ago 1958 p.9

Figura 38b: Modelo do Palácio do Planalto com nove 
intercolúnios. Fonte: Módulo 10, ago 1958 p.10

Figura 39: modelo 
Palácio do Supremo 
Tribunal. Fonte: Módulo 
10, ago 1958. p13

105.  MÓDULO, dezembro de 1958, volume 2, n°11

Figura 40: modelo 
Catedral de Brasília. 

Fonte: Módulo 11, 
dez 1958 p7 e 10

106.  MÓDULO, fevereiro de 1959, volume 2, n°12

Figura 41: modelo 
Museu da Fundação de 
Brasília. Fonte: Módulo 

12, fev 1959. p36

1958 1960

 Já na Módulo n°17107, de abril de 1960, aparece a fotografia do modelo 
do Teatro Nacional (1958) (Figura 42b), que, sofreu diversas modificações em 
projeto. Em relação à obra construída, é possível notar diferenças quanto: aos 
elementos de concreto nas fachadas, que na obra construída (Figura 42a) são 
menos protuberantes; aos acessos (na obra construída, a rampa do acesso 
principal é mais estreita e não é atravessada pelos elementos de concreto; a 
rampa lateral está virada para o outro lado); não está representada, nas fachadas 
laterais, a textura feita também com elementos em concreto.

 Na módulo n°24108, de agosto de 1961, é apresentado o projeto para o 
Centro Esportivo de Brasília (projeto do mesmo ano) (Figura 43b).

 Para o mesmo projeto, foi encontrado o registro, no acervo da Folhapress, 
de uma fotografia do arquiteto Oscar Niemeyer estudando o projeto pela maquete 
(Figura 43a). O interessante, nesta foto, é observar que o arquiteto provavelmente 
se encontra no terreno destinado para o projeto, que não foi construído. Por essa 
fotografia e pelo aspecto geral do modelo, que também se apresenta de forma 
simples, é possível concluir que se trata de um modelo de estudo.

 Pode-se também perceber que, tanto o modelo publicado pela Revista 
Módulo, quanto o que aparece sendo estudado por Niemeyer na fotografia, são 
possivelmente o mesmo modelo, uma vez que a base é exatamente a mesma e 
não se pode notar nenhuma diferença entre os mesmos.107.  MÓDULO, abril de 1960, volume 2, n°17

Figura 42b: modelo 
Teatro Nacional. 
Fonte: Módulo 17, 
abr 1960. p9

Figura 42a: Teatro Nacional. Fonte: Correio Braziliense. <http://
www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2018/01/25/

interna_cidadesdf,655601/reforma-do-teatro-nacional-esta-
prevista-para-comecar-em-maio.shtml> Acesso em 10 jan. 2018

108.  MÓDULO, agosto de 1961, volume 5, n°24

Figura 43b: Modelo 
Centro Esportivo de 

Brasília. Fonte: Módulo 
24, ago 1961. p6

Figura 43a: Oscar Niemeyer estudo o modelo do Centro 
Esportivo de Brasília. Fonte: Acervo Última Hora Folhapress. 
Disponível em <http://folhapress.folha.com.br/foto/2208521>.

19611959
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 Na Módulo n°27, de março de 1962, é possível observar um modelo propriamente 
de estudo, para o projeto de habitação para estudantes na Universidade de Brasília 
(Figura 44a). Neste caso, foi estudado as divisões internas de cada habitação. 

 Anos depois, na Módulo n°53, de março/abril de 1979, novamente este projeto 
foi publicado, dessa vez, estudando também a disposição das habitações em diferentes 
combinações, em escala menor (Figura 44b). Percebe-se que o mesmo modelo 
apresentado na Módulo n°27 também está presente nesta fotografia, 17 anos depois.

 Por fim, os últimos registros desse período anterior à parceria Niemeyer - Antunes, 
que vale mencionar, é o modelo do Plano Negev (Figura 45), cujo projeto data de 1964, e 
o da Universidade de Haifa (Figura 46), do mesmo ano, também em Israel, na cidade de 
Haifa. Ambos publicados na Revista Módulo n°39, de março/abril de 1965

 Interessante perceber que os dois modelos apresentam claramente caráter 
de estudo: O primeiro, mostra um conjunto de volumetrias simples, para análise 
de um plano urbano para a cidade de Negev. O segundo, por sua vez, mostra um 
modelo desmontável, no qual são adicionados elementos simples, um a um, de modo 
que não necessariamente apresentem a forma final dos edifícios, mas apenas sua 
volumetria. Como se pode constatar, as duas últimas fotografias – especialmente a 
última, à direita – da sequência, mais abaixo, mostram, após a definição dos volumes 
e da disposição dos edifícios por meio dos ensaios volumétricos, modelo mais 
desenvolvido, já com as formas dos edifícios delineadas, inclusive com sugestão de 
balanços e estruturas, porém, ainda simples.

 Outra informação importante dessa publicação consta, como colaboradores do 
projeto, H. Müller, Samuel Rawett e Guy Dimanche, este último, maquetista (Figura 46b).

Figura 44a e 44b: Estudos de habitações para estudantes 
na Universidade de Brasília. Fonte: Módulo 27, Março de 
1962, Ano VIII. p.38 e Módulo 53, Março/Abril 1979. p.58

Figura 45: Modelo do Plano Neguev. Fonte: Módulo 
39, mar/abr 1965 p.2-3

Figura 46a: Modelo para Universidade de Haifa. Fonte: 
Módulo 39, Mar/Abr 1965 p.29

Figura 46b: Informações 
do projeto da Universidade 
de Haifa. Fonte: Módulo 39, 

mar/abr 1965. p27

1962

1961

1965

 Em relação a esse período em que esteve fazendo projetos no exterior, 
Niemeyer publicou um livro intitulado Quase memórias: Viagens. Tempos de entusiasmo 
e revolta – 1961-1966. Dele vale a pena destacar alguns trechos, que permitem situar 
esses últimos modelos mencionados e a colaboração de Guy Dimanche:

  Brasília foi, sem dúvida, grande oportunidade na minha vida profissional, mas 
esses cinco anos de viagens e trabalhos na Europa e Oriente-Médio representam 
também experiência valiosa e, talvez, nunca vivida por outro arquiteto. Não 
se trata de uma simples viagem de caráter profissional, de ir a um país e lá 
resolver um problema de arquitetura ou de urbanismo, mas de experiência nova, 
de um arquiteto que, auxiliado apenas pelo seu assistente e seu maquetista, 
passa de um momento para outro a correr mundo, projetando os temas mais 
diversos, em tempos recordes, sem levar em conta conforto e sentimento 
pessoal, preocupado apenas em resolver satisfatoriamente os trabalhos que 
sucessivamente se lhe apresentam. [...] Mas foi em 1962, ou melhor, 1962 em 
diante, que minhas viagens se multiplicaram assumindo uma nova etapa na 
minha vida de arquiteto, viagens que realizei com meus companheiros, Hans 
Müller e Guy Dimanche e que constituem o ciclo de trabalhos no exterior de que 
se ocupa esse pequeno livro. (NIEMEYER, 1968. p.3-4)

 Nessa passagem, Niemeyer escapa da figura do criador solitário, 
envolvendo a participação indispensável de seus dois colaboradores: seu 
assistente, Hans Müller, e seu maquetista, Guy Dimanche. Fica evidente já a 
importância do trabalho do maquetista para o arquiteto.

1966

COLABORAÇÃO GUY DIMANCHE
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 Para iniciar a narração desse período que tantas lembranças me traz, 
devo dizer qualquer coisa sobre esses dois amigos que tão dedicadamente 
me seguiram por toda parte, dando-me com o maior desvelo e o melhor nível 
técnico, sua assistência e amizade. Hans Müller nasceu em Berlim, surgindo 
no Rio dez anos atrás. [...] Sempre trabalhou em meu escritório e confesso 
ser o auxiliar mais eficiente e que melhor se adaptou às minhas conveniências 
e características de trabalho. Durante esses longos anos no exterior, manteve 
constante e exemplar seu empenho de colaboração e seu espírito de 
responsabilidade. Guy Dimanche é um francês que um dia bateu as costas do 
Brasil num barco a vela e no Brasil se fixou, nele casando, tendo filhos, etc. Um 
dia, depois de 15 anos de permanência em nosso país, a vida o levou de volta 
à França e lá o encontrei novamente, com ele seguindo nessas peregrinações 
que não sei por que lhes vou contar. (NIEMEYER, 1968. p.4-5)109

 Por esse outro fragmento, é possível apreender outra importante informação: 
antes desse período no exterior, o maquetista francês havia morado no Brasil por 15 
anos, segundo Niemeyer, provavelmente, tendo colaborado com ele por um tempo.

 Em artigo publicado no jornal O Estado110 (2011), foi encontrado um relato da 
filha de Guy Dimanche, Yvonne Dimanche, sobre a história do maquetista. Segundo ela, 
Dimanche desembarcou no Maranhão em 1949, porém, só chegou ao Rio de Janeiro em 
1952. Ainda, segundo o relato, Dimanche foi responsável pelas maquetes dos primeiros 
projetos em Brasília. Assim, é possível entender que, entre a década de 40 e 1955, Oscar 
Niemeyer teve a colaboração do maquetista José Zanine Caldas; entre 1955 e 1966, 
provavelmente de Guy Dimanche e, a partir de 1968, de Gilberto Antunes.

109.  NIEMEYER, Oscar. Quase memórias: Viagens. 
Tempos de entusiasmo e revolta - 1961-1966. Rio de 
Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 1968.

110.  JORGE, José. Guy Dimanche – Um parisiense de 
coração brasileiro. Artigo publicado no jornal O Estado em 
26 jul. 2011. Disponível em <https://www.blogsoestado.
com/josejorge/2011/07/26/guy-louis-dimanche-um-
parisiense-de-coracao-brasileiro/>. Acesso em jul. 2017.

1966

COLABORAÇÃO GUY DIMANCHE

Colaboração entre Oscar Niemeyer e Gilberto Antunes

 A colaboração entre Oscar Niemeyer e Gilberto Antunes, como comentado, 
teve início em 1968, quando, na ocasião da concorrência para a Estação de Radar de 
Itaboraí, Niemeyer necessitava de um profissional maquetista para auxiliá-lo. Antunes, 
então, foi apresentado ao arquiteto por um amigo, oferecendo-lhe seus serviços e, a 
partir dessa primeira colaboração, firmou-se a parceria que duraria 44 anos.

 Logo após o projeto da estação de radar, Niemeyer teria solicitado outro 
modelo a Antunes, de um terreno em Niterói, somente com as curvas de nível 
aparentes. Ao apresentar o modelo, Antunes relata que o arquiteto se impressionou 
com o declive, que não imaginava ser tão acentuado. Não há registros dos primeiros 
modelos elaborados por Antunes a pedido de Niemeyer.

 Cabe salientar que, durante pouco mais de uma década do início da 
colaboração, Oscar Niemeyer esteve exilado na França (do final da década de 60, entre 
1967 e 1968 até 1979), tendo retornado em algumas ocasiões para o Brasil. Nesse 
período, Antunes continuou confeccionando modelos para Niemeyer, apresentando-
os pessoalmente – quando Niemeyer se encontrava no Rio de Janeiro –, ou enviando 
os modelos para o exterior, conforme solicitação do arquiteto.

 A seguir, serão contrapostos os textos do Capítulo 01 com a produção de 
modelos de Antunes, ilustrados por meio da linha cronológica.

1968

COLABORAÇÃO GILBERTO ANTUNES PROJETO ESTAÇÃO DE RADAR DE ITABORAÍ

1968
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 No ano de 1968, Oscar Niemeyer elaborou diversos projetos, muitos deles 
confeccionados em modelos por Antunes.

 Para Mesquita de Argel, por exemplo, cujo projeto data de 1968, Gilberto 
Antunes produziu quatro modelos (Figura 47), todos para serem exibidos em 
exposições, em diferentes datas. No entanto, como foi visto111, no último modelo, 
Niemeyer executou várias alterações em projeto. Ainda, foi feito um segundo 
projeto para a Mesquita, localizado não mais em mais, mas em terra, no campus da 
Universidade de Ciências e Tecnologia de Argel (USTA), no mesmo ano. Para este 
projeto, o modelo elaborado foi de estudo.

 Também na Argélia, Niemeyer projetou o Centro Cívico de Argel, para o qual 
foi elaborado um único modelo de estudo, na escala 1:1000 (Figura 48).

 Ainda neste ano, foi feito o projeto do Centro Musical, ou Palácio das Artes112, 
do Rio de Janeiro, para o qual Antunes confeccionou também quatro modelos (Figura 
49), também em datas distintas, de apresentação e estudo na escala 1:500, todos 
passando por alterações em projeto pelo arquiteto.

 Niemeyer também projetou, em 1968, a primeira sede da Editora Mondadori 
– da qual Antunes realizou apenas um modelo, justamente para a exposição de 1994 
que aparece no Filme 01113 –, bem como o Hotel Nacional, no Rio de Janeiro, do qual 
Gilberto realizou o modelo somente na ocasião da sua reforma, anos depois.

 No ano seguinte, 1969, destacam-se três projetos: o do Centro da Barra - 
Athaydeville, no Rio de Janeiro; o segundo projeto para a sede da Renault, em Paris; 
e o projeto da primeira etapa da Universidade de Constantine.

Figura 47: Sequência de 
modelos da Mesquita 
de Argel. Foto: Gilberto 
Antunes (Acervo Pessoal)

111.  Ver Análise do primeiro Projeto: Mesquita de 
Argel, do filme 01, no Capítulo 02 deste trabalho.

Figura 48: Modelo do Centro Cívico de Argel. Foto: 
Gilberto Antunes (Acervo pessoal).

112.  Ver Análise do oitavo Projeto: Palácio das Artes – 
Centro Musical do Rio de Janeiro, do filme 01, no Capítulo 
02 deste trabalho.

Figura 49: Sequência 
de modelos do Palácio 
das Artes. Foto: Gilberto 
Antunes (Acervo Pessoal)

113.  Ver Análise do segundo Projeto: Editora Mondadori 
(Primeira Sede), do filme 01, no Capítulo 02 deste trabalho.

1968

 Para o projeto do Athaydeville, Antunes elaborou dois modelos de estudo 
(Figura 50), na escala 1:500. Para o segundo projeto da sede da Renault, foi 
feito somente um modelo de estudo e, finalmente, para a primeira etapa da 
Universidade de Constantine, Gilberto não chegou a elaborar um modelo somente 
para esta etapa, elaborando um modelo geral para o estudo da segunda etapa, 
como será visto adiante.

 Dos anos 1970 e 1971 não foram registrados modelos feitos pelo maquetista. 
Já em 1972, foram feitos modelos para o Centro Cultural de Le Havre, um para estudo 
do projeto (o qual foi enviado por correio para o escritório de Oscar Niemeyer em 
Paris) (Figura 51) e outro para a exposição de 1994114.  Neste ano Niemeyer elaborou 
também o projeto da Bolsa de Trabalho de Bobigny, porém, deste projeto, Antunes só 
elaborou um modelo, também para a exposição de 1994115.

 De 1974, se sobressaem os projetos do Ministério de Relações Exteriores de 
Algel (Argélia), do Museu da Terra, do Mar e do Ar, (Brasília) e o projeto para o Banco 
Safra (São Paulo). Para o Ministério de Relações Exteriores de Argel foi confeccionado 
somente um modelo de estudo, na escala 1:200 (Figura 52). Para o Museu da Terra, do 
Mar e do Ar também foi feito um único modelo de estudo, na escala 1:200 (Figura 53), 
e para o Banco Safra, um modelo de estudo na escala 1:200 (Figura 54).

 Cabe lembrar que 1974 foi a data da primeira publicação de Oscar Niemeyer, 
na Revista L’Architecture d’Aujourd’Hui N°171, sobre seu método de projeto, quando 
entrevistado em janeiro daquele ano por Marc Emery. Na ocasião, o arquiteto comentou 
que, por meio do modelo, ele controla seus volumes, formas e espaços livres. 

Figura 50: Modelo do Centro da Barra - Athaydeville. 
Foto: Gilberto Antunes (Acervo pessoal).

Figura 51: modelo do 
Centro Cultural Le Havre. 
Foto: Gilberto Antunes 
(Acervo Pessoal)

114.  Ver Análise do sétimo Projeto: Centro Cultural 
Le Havre - Le Volcan, do filme 01, no Capítulo 02 deste 
trabalho.

115.  Ver Análise do terceiro Projeto: Bolsa de Trabalho 
de Bobigny, do filme 01, no Capítulo 02 deste trabalho.

Figura 52: Modelo do Ministério de Relações 
Exteriores de Argel. Foto: Gilberto Antunes (Acervo 
pessoal).

Figura 53: modelo do Museu da Terra do 
Mar e do Ar. Foto: Gilberto Antunes

Figura 54: modelo do Banco Safra. 
Foto: Gilberto Antunes (Acervo Pessoal)

1972

1974

1969 1974
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 De fato, como foi visto, Niemeyer se valeu de modelos de estudos em 
vários projetos até a data da publicação. Na maior parte deles foi realizado apenas 
um modelo de estudo (vale enfatizar que os modelos da Mesquita de Argel e do 
Palácio das Artes, como não foram construídos, Oscar foi, ao longo de muitos anos, 
modificando o projeto. Não se sabe, portanto, quantas versões ele havia feito, de 
cada um, até 1974), com exceção do Centro da Barra - Athaydeville, que teve dois 
modelos de estudo. Oscar Niemeyer elaborou outros projetos também, porém, aqui 
estão sendo comentados apenas alguns registros de modelos confeccionados por 
Antunes. Deve-se considerar que vários modelos feitos no início da colaboração não 
foram registrados pelo maquetista, além do fato de que o arquiteto estava exilado na 
França neste período, havendo certa dificuldade no envio dos modelos.

 Dando continuidade à cronologia, em 1976, Oscar Niemeyer projetou a 
Universidade de Constantine (a segunda etapa do projeto), o Anexo do Teatro 
Municipal do Rio de Janeiro e o primeiro projeto para o Memorial JK, em Brasília.

 A Universidade de Constantine teve três modelos confeccionados por 
Antunes, na escala 1:500, sendo dois de estudo e um de apresentação (para a 
exposição de 1994)116 (Figura 55). O Anexo do Teatro Municipal do Rio de Janeiro teve 
somente um modelo de estudo, na escala 1:200 (Figura 56) – de caráter volumétrico, 
inclusive com a representação dos edifícios do entorno. Quatro anos depois, foi 
elaborado um segundo projeto para o Anexo –, e o Memorial JK, também um, na 
escala 1:500 (Figura 57). Assim como o Anexo do Teatro Municipal do Rio, o projeto 
do Memorial JK também será reformulado em 1980. Cabe observar que, sobre o 
edifício principal, há somente um volume, em forma de concha, e a escultura de JK 
está entre dois arcos não alinhados, unidos por uma plataforma.

116.  Ver Análise do décimo terceiro Projeto: 
Universidade de Constantine, do filme 01, no capítulo 02 
deste trabalho.

Figura 56: Modelo de 
estudo do Anexo  do 
Teatro Municipal do Rio 
de Janeiro. Foto: Gilberto 
Antunes (Acervo pessoal)

Figura 57: Modelo do primeiro projeto para o Memorial 
JK em Brasília. Foto: Gilberto Antunes (Acervo pessoal).

NIEMEYER, 1974

1974 1976

Figura 55: Sequência de modelos da Universidade de 
Constantine. O último é o que aparece no Filme 01. 
Foto: Gilberto Antunes (Acervo Pessoal)

 Em 1978, se destacam os projetos do Terminal Rodoviário de Londrina e o do 
Conjunto urbanístico de Villejuif e Dieppe, na França. Para o primeiro, Antunes elaborou 
um modelo de estudo na escala 1:500 (Figura 58). Para o segundo, somente um 
modelo de apresentação em escala 1:1000 (Figura 59), inclusive, o mesmo modelo 
foi fotografado para a Revista Módulo n°53, de março/abril de 1979.

 Já em 1979, dentre os projetos elaborados por Niemeyer, Antunes 
confeccionou os modelos da Sede da Cartiere Burgo, em Turim, e do primeiro 
projeto para a Sede da Companhia Energética de São Paulo (CESP). 

 Para a Sede da Cartiere foram feitos três modelos de estudo (Figura 60a, 60b 
e 60c), sendo duas versões distintas, em escala 1:500, e um modelo para estudo de 
um detalhe, em 1:50. É interessante notar mudança significativa na forma do edifício 
ao lado do bloco principal: na primeira versão apresenta dois edifícios de planta 
redonda e circulação vertical independente e, na segunda versão, se torna edifício 
único em curva, com pequeno anexo e circulação vertical também independente. 
Cinco anos depois, em 1984, foi projetado ainda um bloco anexo com restaurante.

 Para o primeiro projeto da Sede da CESP, no centro de São Paulo, foram feitos dois 
modelos de estudo, também na escala 1:500, com alterações (Figura 61). Na primeira 
versão, nota-se que os três blocos de pavimentos são emoldurados pela estrutura externa 
nas laterais do edifício. O mesmo apresenta também seção elipsoidal e, na cobertura, 
há uma escultura torcida. Na base da primeira versão, percebe-se um bloco baixo com 
planta formada por arcos e uma reta do lado da rua. Já na segunda versão, a estrutura 
passa a ser única, central. A seção elipsoidal recebe um acabamento em ponta nas 
extremidades, a escultura na cobertura é suprimida e, na base, o bloco baixo tem sua 
planta alterada para uma forma circular, escalonando os níveis na cobertura.

Figura 60a e 60b: Modelo da sede da Cartiere Burgo, 
primeira e segunda versões. Foto: Gilberto Antunes 
(Acervo pessoal).

Figura 61: 
Modelos 
do primeiro 
projeto para 
a CESP. 1a 
e 2a versão. 
Foto: Gilberto 
Antunes 
(Acervo 
Pessoal)

1978

Figura 58: Modelo de estudo 
para o Terminal Rodoviário 
de Londrina. Foto: Gilberto 
Antunes (Acervo Pessoal)

Figura 59: Modelo de estudo 
para o centro urbanístico de 
Villejuif e Dieppe. Foto: Gilberto 
Antunes (Acervo Pessoal)

1979

Figura 60c: Modelo de estudo 
do detalhe da cobertura  da sede 
da Cartiere Burgo. Foto: Gilberto 
Antunes (Acervo Pessoal)

NIEMEYER, 1978
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NIEMEYER, 1980

1980

 No ano de 1980, ano em que Oscar Niemeyer publicou sobre seu método 
de trabalho na Revista Módulo, n°58, de abril/maio – texto citado por muitos 
autores –, foi elaborado o segundo projeto para o Anexo do Teatro Municipal do 
Rio de Janeiro – no qual foi adicionado uma ligação suspensa entre o Anexo e 
o Teatro, além da proporção das aberturas também serem modificadas. Porém, 
não foi feito modelo desse segundo projeto. Também foi concebido o segundo 
projeto para o Memorial JK em Brasília; a Sede da Alcanorte, em Natal; o Memorial 
Tiradentes, em Brasília e o Centro Administrativo de Recife.

 Para o segundo projeto do Memorial JK, foi confeccionado um modelo 
de estudo, na escala 1:500 (Figura 62a) e um interno, do mausoléu (Figura 62b). 
Percebe-se, em comparação com o projeto anterior (Figura 57) que tanto o edifício 
principal como os acessos foram mantidos. O pedestal onde se encontra a estátua 
de Juscelino Kubitschek passou a ser composta por um único arco, onde se apoia 
a estátua (que agora aparece com um dos braços erguidos). No bloco do edifício 
principal, além do volume em forma de concha, foi acrescentado mais um volume, 
em forma de arco, porém em direção oposta à do pedestal. Antunes elaborou 
também um modelo de detalhe do mausoléu de JK, para o estudo do vitral.

 Também para a Sede da Alcanorte foi elaborado um único modelo, na escala 
1:200 (Figura 63), bem como para o Memorial Tiradentes, na escala 1:100. Já para o 
Centro Administrativo de Recife foram feitos dois modelos de estudo, um na escala 
1:1000, geral, e outro na escala 1:500, somente do edifício (Figura 64).

 É interessante, ao contrapor os últimos modelos, produzidos entre 1974 (data 
do primeiro texto) e 1980, ao texto publicado em 1980, notamos certa discrepância. 

Figura 62a: Modelo do segundo projeto para o Memorial 
JK em Brasília. Foto: Gilberto Antunes (Acervo pessoal).

Figura 62b: Modelo do segundo 
projeto para o Memorial JK em 
Brasília: detalhe do Mausoléu. Foto: 
Gilberto Antunes (Acervo pessoal).

Figura 64: Modelo do Centro Administrativo de Recife. 
Foto: Gilberto Antunes (Acervo pessoal).

 Embora no texto fique ambíguo se as alterações dos projetos, dados como 
exemplo pelo arquiteto, foram provocadas pelas maquetes ou pelo texto – apesar 
da construção da narrativa indicar que possivelmente foi pelo texto – percebe-
se que o arquiteto se valeu amplamente dos modelos para estudar os projetos, 
inclusive fazendo alterações, como no caso dos projetos do Memorial JK, o da 
CESP, o da Cartiere Burgo e o do Centro Administrativo de Recife.

 Dos projetos que tiveram modelos confeccionados de 1981, constam o do 
Centro Comercial e Monumento ao Homem Líbio, em Benghazi, Líbia – um modelo 
de estudo em 1:1000, porém não há fotos do mesmo – e do 2° projeto do CESP.

 Para esse segundo projeto, locado não mais no centro de São Paulo, mas na 
margem do Rio Pinheiros, foram realizados quatro modelos de estudo, nas escalas 
1:500 e 1:1000. No entanto, houve mais de uma versão estudada no mesmo modelo. É 
importante ressaltar que não se sabe, ao certo, a ordem exata das versões e dos modelos. 
A ordem que aqui se apresenta é uma suposição feita a partir da análise das maquetes.

 O primeiro modelo foi feito na escala 1:1000 (Figura 65a). O segundo 
modelo, também na escala 1:1000 (Figura 65b), mostra-se completamente diferente 
do primeiro, inclusive em relação ao próprio rio e ao traçado viário. O conjunto 
estudado na base menor, dos outros modelos, está no centro dos edifícios, mais 
próximo ao rio, e composto por três volumes principais em torno de uma praça: o 
primeiro, abobadado, o segundo, de planta circular, e o terceiro, uma torre com a 
fachada envidraçada voltada para o edifício abobadado. 

 O terceiro modelo, somente do conjunto central, em cuja base, na escala 
1:500, foram experimentadas três versões.

Figura 63: Modelo da 
Sede da Alcanorte. 

Foto: Gilberto Antunes 
(Acervo Pessoal)

1981

Figura 65b: Possível segundo modelo para o segundo 
projeto da sede do CESP, em escala 1:1000. Foto: 
Gilberto Antunes (Acervo pessoal).

Figura 65a: Possível primeiro modelo para o segundo 
projeto para a sede do CESP, em escala 1:1000. Foto: 
Gilberto Antunes (Acervo pessoal).

PIRONDI, 1981

1981
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 Na primeira versão (Figura 65c), a torre teve sua fachada envidraçada virada 
para a praça, criando uma passarela de ligação ao passeio elevado central do 
conjunto. Aparentemente, também teve o número de pavimentos reduzido. O edifício 
abobadado teve sua forma alterada e passou a ser piramidal.

 Na segunda versão (Figura 65d), a torre teve sua forma alterada e passou a ter 
seção elipsoidal e ser toda envidraçada, semelhante à torre do primeiro projeto para o 
CESP, no centro da cidade. Manteve-se a plataforma de ligação, mais larga e o número 
de pavimentos voltou a aumentar. O bloco piramidal perdeu as aberturas retangulares 
próximas às bases e recebeu três aberturas circulares.

 Na terceira versão (Figura 65e), eliminou-se a ligação ao passeio elevado 
central e foram adicionados frisos na base da torre. No bloco piramidal, percebe-se 
que foi eliminada uma das aberturas circulares. 

 Por fim, a quarta e última base também teve três versões testadas: Na primeira 
delas (Figura 65f), o volume piramidal apresenta um volume cilíndrico acoplado 
na fachada principal, logo acima da entrada. As aberturas circulares foram todas 
suprimidas desta versão. O bloco de planta circular foi duplicado e criaram-se os 
acessos por meio de uma rampa bifurcada. A torre passou a ser um edifício horizontal, 
com dois grande apoios e cobertura em terraço jardim. 

 Na segunda versão, (Figura 65g) o bloco circular voltou a ser único. O acesso 
passou a ser por uma rampa lateral reta e o espelho d’água teve seu desenho modificado.

 Na última versão (Figura 65h), o espelho d’água foi redesenhado. A rampa 
teve seu sentido invertido e passou a ser em curva. O bloco piramidal voltou a ter 
as três aberturas circulares.

 É interessante o fato de que, apesar de constar, nos registros de Gilberto 
Antunes, que somente três modelos foram feitos, na realidade houveram, pelo 
menos, oito versões diferentes do projeto. Por meio da análise desses modelos, 
fica evidente o sentido de experimentação projetual do arquiteto, testando 
diferentes soluções e suas combinações. 

 Já em 1982, destacam-se os projetos da unidade do Serviço Social do 
Comércio em Copacabana (SESC Copacabana), no Rio de Janeiro; do Museu do 
índio, em Brasília; e da sede da União Nacional dos Estudantes (UNE), também no 
Rio de Janeiro.

 Para o SESC Copacabana, Gilberto Antunes realizou dois modelos de 
estudo, um, na escala 1:200 (Figura 66), e outro, em 1:500. Para o Museu do 
Índio, que mais tarde, converteu-se no Museu de Arte Moderna, foi elaborado 
somente um modelo de estudo, na escala 1:100 (Figura 67). Já para a sede da 
UNE, foram elaboradas três maquetes, sendo os três projetos diferentes. Aqui 
será apresentada somente a versão final (Figura 68).

 Do ano seguinte, 1983, os projetos do Pavilhão de Exposições de Brasília, da 
Residência Darcy Ribeiro, do Costeira Palace Hotel e da Passarela do Samba do Rio 
de Janeiro, também tiveram modelos de estudo.

 O Pavilhão de Exposições de Brasília teve somente um modelo de estudo, 
na escala 1:500 (Figura 69); a Residência Darcy Ribeiro, também um, com escala 
1:200 (Figura 70) e o Costeira Palace Hotel teve também um modelo, na escala 
1:1000 (Figura 71).Figura 65c, 65d e 65e: Possíveis primeira, segunda e terceira 

versões experimentadas do terceiro modelo do CESP 
(Segundo projeto). Foto: Gilberto Antunes (Acervo pessoal).

Figura 65f, 65g, 65h: Possíveis primeira, segunda e terceira 
versões experimentadas do quarto modelo do CESP 
(Segundo projeto). Foto: Gilberto Antunes (Acervo pessoal).

1982

Figura 66: Modelo do 
SESC Copacabana. 
Foto: Gilberto Antunes 

(Acervo Pessoal)

Figura 67: Modelo do 
Museu do Índio. Foto: 
Gilberto Antunes 
(Acervo Pessoal)

Figura 68: Modelo da 
Sede da UNE. Foto: 

Gilberto Antunes 
(Acervo Pessoal)

1983

Figura 69: Modelo do 
Pav. Exposições de 

Brasília. Foto: Gilberto 
Antunes (Acervo Pessoal)

1981

Figura 70: Modelo da 
Residência Darcy Ribeiro. 

Foto: Gilberto Antunes 
(Acervo Pessoal)

Figura 71: Modelo do 
Costeira Palace Hotel. 
Foto: Gilberto Antunes 

(Acervo Pessoal)
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 Para a Passarela do Samba, foram confeccionados dois modelos de estudo, 
um, na escala 1:1000 (Figura 72a e 72b) e outro, em 1:50, para estudo do mural de 
Mariana Peretti (Figura 72c). 

 Neste projeto, cabe uma ressalva. Retomando a carta de Sussekind a 
Niemeyer, de 25 de março de 2001, publicada no livro Conversa de Amigos (2002), 
o engenheiro calculista recorda a construção da Passarela do Samba, que, segundo 
ele, surgiu a partir de um esboço de Niemeyer apresentado a Brizola e, 125 dias 
depois, a obra estava pronta. 

 Nesse período, de acordo com Sussekind, os projetos “saíam direto da 
prancheta para a execução”. No entanto, o que não é mencionado é que Antunes 
elaborou o modelo da Passarela do Samba, a partir do qual foram desenvolvidos os 
tais desenhos que “saíam direto da prancheta para a execução”. 

 É fundamental esclarecer esse fato, uma vez que altera o entendimento 
de como, de fato, ocorreu o processo de elaboração/construção da Passarela do 
Samba do Rio de Janeiro.

 A partir desse ponto, como a cronologia de maquetes feitas por Antunes 
é muito extensa, serão apresentados somente os modelos dos projetos mais 
comentados pela bibliografia, indicando um ou outro modelo relevante na linha 
cronológica.

 Como o próprio arquiteto indica, tais projetos, bastante comentados na 
bibliografia, além dos projetos de Pampulha – dos quais não foram encontrados 
registros de modelos –, da Mesquita de Argel, do Palácio das Artes, e de Brasília, são:

Figura 72a: Modelo na escala 1:1000 da Passarela 
do Samba do Rio de Janeiro. Foto: Gilberto Antunes 
(Acervo pessoal).

1983

Figura 72b: Modelo da 
Passarela do Samba do Rio 
de Janeiro. Foto: Gilberto 
Antunes (Acervo Pessoal)

SUSSEKIND, IN: NIEMEYER, 20022002

Figura 72c: Modelo na escala 1:50 da Passarela do 
Samba do Rio de Janeiro. Foto: Gilberto Antunes 
(Acervo pessoal).

 Em São Paulo, foi o Memorial da América Latina, já construído. Em 
Brasília, os últimos edifícios do Eixo Monumental. O Museu, a Biblioteca, 
o grande edifício para espetáculos musicais, o Planetário e um grupo de 
cinemas. No Rio, o Centro de Convenções, que o ex-prefeito Luiz Paulo 
Conde pretendia construir na Barra, os CIEPs e o Sambódromo. Em Niterói, 
o Museu de Arte Contemporânea e o Caminho Niemeyer, que o ex-prefeito 
Jorge Roberto Silveira sonhou realizar. (NIEMEYER, 2004, p225)

 Sendo assim, seguindo a sequência cronológica, o próximo projeto que deve ser 
destacado é o dos CIEPs (Centro Integrado de Educação Pública), 1984. Foi elaborado 
um único modelo de estudo, na escala 1:200, porém, não há registros do modelo.

 O próximo projeto é do Panteão Tancredo Neves (1985), integrado à Praça 
dos Três Poderes. Como já comentado117, o projeto do Panteão teve quatro modelos 
elaborados para estudo, nas escalas 1:500 e 1:50.

 O primeiro modelo foi confeccionados com papel cartão, para que 
Niemeyer pudesse estudar a forma, tendo poucas variações (Figura 75a). O 
segundo e terceiro modelo, mais elaborado, já na escala 1:50, possibilitou o 
estudo dos vitrais e a orientação do edifício (Da Figura 75b para a Figura 75c o 
bloco rotacionou 180 graus). O quarto modelo (Figura 75d), na escala 1:500, foi 
feito para situar o Panteão na praça dos Três Poderes, estudando sua relação 
com os demais edifícios da praça. Por fim, na última versão (Figura 75e) foram 
adicionados os arcos entre o Panteão e a Pira da Liberdade.

117.  Ver Análise do décimo primeiro projeto: Praça dos 
Três Poderes, do filme 01, no capítulo 02 deste trabalho.

1984

Figura 73: Modelo do 
Anexo Cartiere Burgo. 
Foto: Gilberto Antunes 
(Acervo Pessoal)

Figura 74: Modelo do 
Hotel na Pampulha. 
Foto: Gilberto Antunes 
(Acervo Pessoal)

Figura 76: Modelo do Teatro 
e Centro de Convenções 
de Pádua. Foto: Gilberto 
Antunes (Acervo Pessoal)

Figura 75 (a, b, c, d, e): 
Modelos de Estudo para 
o Panteão da Liberdade 

Tancredo Neves. 
Foto: Gilberto Antunes 

(Acervo Pessoal)

1985

Figura 77: Modelo da 
Ponte da Academia 
(Veneza). Foto: Gilberto 
Antunes (Acervo Pessoal)

Figura 78: Modelo do 
Tribunal de Justiça RJ. 
Foto: Gilberto Antunes 

(Acervo Pessoal)
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 Vale destacar que também em 1985, na Revista Módulo n° 87, do mês de 
setembro, foi publicada uma matéria de Ricardo Ferreira118 sobre Gilberto Antunes, 
e, nela, um pequeno trecho, diluído nas quatro páginas da matéria, se destaca ao 
mencionar Niemeyer e o uso de modelos físicos pelo mesmo:

 Os escritórios Musa, Luis Eduardo Índio da Costa, João Fortes, 
Oscar Niemeyer, Sabino barroso, Lelé e Engevix, onde Gilberto dirige o 
departamento de maquetes, já estão habituados a utilizar suas maquetes 
para o estudo de volumes, luz e sombra nas fachadas, etc. ‘Muitas vezes’ 
– afirma Índio da Costa – ‘nós somos obrigados a voltar ao projeto para 
modificar um ou outro detalhe que, depois do estudo da maquete, vimos 
que não respondiam às nossas expectativas’. Segundo Gilberto, alguns 
arquitetos, como é o caso de Oscar Niemeyer, por vezes utilizam mais de 
seis maquetes, durante o desenvolvimento de um projeto, até chegarem à 
solução desejada. (FERREIRA, 1985. p.62. Grifo nosso.)

 Pode-se perceber, por esse pequeno trecho, evidências de que Niemeyer 
utiliza, em seu processo projetual, a maquete, chegando a utilizar mais de seis para 
o estudo de um projeto. Ainda, a matéria apresenta algumas fotos de maquetes de 
Antunes: entre modelos detalhados de navios, turbinas, projetos de M. M. Roberto e 
Lelé, uma das páginas revela quatro versões, estudadas em modelos, de um projeto de 
Oscar Niemeyer para o CESP (Figura 79). Entretanto, as informações sobre o processo 
projetual de Niemeyer aparecem muito diluídas e pouco detalhadas na reportagem. 118.  FERREIRA, Ricardo. Maquete – A 3ª Dimensão 

no projeto. In: MÓDULO 87, setembro 1985. p.62-65

Figura 79: Quatro versões em maquetes do projeto 
do CESP, de Oscar Niemeyer, ilustrando reportagem 
sobre Gilberto Antunes de Ricardo Ferreira.
Fonte: FERREIRA, Ricardo. Maquete – A 3ª Dimensão 
no projeto. In: MÓDULO 87, setembro 1985. p.63

1985

FERREIRA, 1985

 Na sequência, em 1986, foi elaborado o primeiro projeto do Setor Cultural de 
Brasília (com a Biblioteca, o Museu, a Secretaria de Cultura e o Arquivo Nacional), 
de 1986, localizado no eixo monumental de Brasília. Houveram diversas versões 
executadas em modelos de estudo, na escala 1:500.

 A que se supõe como primeira versão apresenta, do lado norte (à direita, na Figura 
80a), a Secretaria de Cultura (bloco retangular envidraçado) ligada ao museu (bloco circular) 
e, do lado sul (à esquerda da Figura 80a), o Arquivo Nacional (prisma envidraçado ligado a 
um tronco de cone) e a Biblioteca (formada pelas duas abóbadas interligadas)

 A segunda versão (Figura 80b), representa somente o lado norte, com os 
projetos da Secretaria de Cultura e do Museu mais desenvolvidos. Nota-se que a praça 
toda que existia no projeto anterior foi convertida em gramado, restando apenas um 
estacionamento para o museu, outro para a biblioteca e os passeios e acessos aos 
edifícios. Há também um novo edifício, térreo, em forma de prisma, ligado ao museu por 
um passeio e marquise.

 Na terceira versão (Figura 80c), no lado norte, a Secretaria da Cultura foi 
mantida. O museu teve sua forma completamente modificada, passando a ser 
retangular, com um único apoio central, que ultrapassa a cobertura e se abre em 
dois arcos que suspendem o edifício pelas extremidades, resultando em balanço 
considerável em ambos os lados. Percebe-se abertura de uma via interna à praça, 
que deixou de ser gramada. Há um outro edifício baixo, de planta circular, com 
passeio e marquise ligando à via interna.

 Já no lado sul, manteve-se o Arquivo Nacional e a Biblioteca teve sua forma 
alterada, passando a ser única abóbada, com diversas seções da cobertura invertida 
(Figura 80d). Além disso, uma pequena abóbada configura a entrada do edifício.

1986

Figura 80 (a, b e c): Primeira, segunda e terceira versões 
em maquetes, do projeto do Setor Cultural de Brasília, 
respectivamente. Fotos: Gilberto Antunes. (Acervo Pessoal)

Figura 80d: Modelo da 
Biblioteca da terceira versão 
do projeto. Foto: Gilberto 
Antunes (Acervo Pessoal)
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1986

Figura 81: Modelo do 
Monumento Tortura 
Nunca Mais. Foto: Gilberto 
Antunes (Acervo Pessoal)

Figura 82: Modelo 
do Estádio em Turim. 
Foto: Gilberto Antunes 
(Acervo Pessoal)

 Em 1987 foi projetado o Memorial da América Latina, em São Paulo. Como foi 
visto119, o Memorial teve ao todo cinco modelos de estudo e apresentação (Figura 84), 
todos eles passando por modificações em projeto por Oscar Niemeyer. Desses, três 
foram executados na escala 1:500 e dois, na 1:100.

 É importante retomar a referência do texto de Niemeyer de 1993120 (cinco anos 
após a elaboração do projeto e três da inauguração), no qual o arquiteto discorre sobre 
seu método de projetar colocando em primeiro plano o desenho e, em seguida, o texto, 
não mencionando o papel do modelo. Então, ele cita, como exemplo de uma exceção 
do seu método, o Memorial da América Latina, que supostamente bastou apenas um 
croqui para definir todo o projeto: “Outras vezes, uma simples perspectiva do conjunto 
é suficiente; como ocorreu no Memorial da América Latina, perspectiva que Ruy Ohtake 
guarda como lembrança.” (NIEMEYER, 1993. p.9).

 Entretanto, ao analisar as cinco versões das maquetes elaboradas por 
Gilberto Antunes, fica manifesto a distorção da maneira de projetar do arquiteto, 
especialmente com relação a este projeto, no qual, mesmo nos modelos elaborados 
para exposições, o arquiteto realizou múltiplas alterações, em várias das construções 
que compõem o conjunto do Memorial.

 Ou seja, o modelo foi imprescindível para Oscar Niemeyer formular o projeto, 
testando e experimentando diversas soluções, até chegar na proposta final. Ainda 
assim, poucos anos após a inauguração do projeto, o arquiteto publicou um texto 
sobre a concepção desse projeto e não só deixou de mencionar a importância do 
modelo para a mesma, como mitificou o processo, afirmando que uma única e 
simples perspectiva foi suficiente para a solução definitiva.

119.  Ver Análise do sexto projeto: Memorial da 
América Latina, do filme 01, no Capítulo 02 deste trabalho.

120.  NIEMEYER. Oscar. Conversa de Arquiteto. Rio de 
Janeiro, RJ : Editora Revan: UFRJ Editora, 1993.

PROJETO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA
(CINCO VERSÕES) 

Figura 85: Modelo da Embaixada 
do Brasil em Cuba (Dois modelos 
em 1:100). Foto: Gilberto Antunes 
(Acervo Pessoal)

Figura 86: Modelo do 
Projeto Ágora (Três modelos 

em 1:500). Foto: Gilberto 
Antunes (Acervo Pessoal)

Figura 84: Sequência dos cinco modelos do Memorial da 
América Latina. Foto: Gilberto Antunes (Acervo pessoal).

1987

NIEMEYER, 19931993

Figura 83: Modelo da Casa 
do Cantador, em Ceilândia, 
DF. Foto: Gilberto Antunes 
(Acervo Pessoal)

 Na quarta versão (Figura 80e) observa-se que os programas trocaram de lado: 
A Secretaria da Cultura e o Museu passaram a ser localizado no lado sul do eixo 
monumental e a Biblioteca e o Arquivo Nacional passaram a ser do lado norte. 

 Além disso, no lado norte, a orientação da Biblioteca e do Arquivo foram 
invertidas: aquela passou a ser perpendicular ao eixo monumental e esse passou 
a ser paralelo ao mesmo. Do mesmo modo, no lado sul, a Secretaria passou a ser 
paralela ao eixo, como o Museu, que manteve sua orientação. O bloco circular junto 
ao Museu foi substituído por um piramidal.

 Por fim, a quinta e última versão deste primeiro projeto para o Setor Cultural 
de Brasília (Figura 80f) mostra que a Secretaria da Cultura trocou de localização com 
a Biblioteca e voltou a ficar do lado norte (passando a ser mais uma vez orientado 
perpendicularmente ao eixo), juntamente com o Arquivo Nacional. Do lado sul, ficaram 
localizados o Museu e a Biblioteca, ambos com a forma bastante alteradas. 

 O museu se manteve em forma de prisma com único apoio central, porém 
passou a ter aberturas nas laterais e a estrutura deixou de ser em arco e passou 
a ser em vigamento de concreto suspendendo os balanços (solução semelhante 
àquela adotada nas primeiras versões do projeto do Centro Musical/Palácio das 
Artes do Rio de Janeiro).

 Já a Biblioteca passou a ter base retangular e, na cobertura, três abóbadas 
com altura e largura variadas, intercaladas por laje plana. As laterais das abóbadas 
são envidraçadas. Na entrada, pode-se perceber que ainda é configurada por 
abóbada menor. Nota-se também espécie de observatório junto à biblioteca, com 
apoio central de base quadrada. A via interna passou a ser bem rente à Biblioteca.

Figura 80 (e e f) : Quarta e quinta versões em maquetes, 
do projeto do Setor Cultural de Brasília, respectivamente. 
Fotos: Gilberto Antunes. (Acervo Pessoal)
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 Entre 1987 e 1990 houveram muitos projetos de Niemeyer, em boa parte deles 
o projeto foi estudado em ao menos duas versões, com exceção do projeto para o 
Supremo Tribunal Federal, em Brasília, que teve dois projetos: o primeiro teve três 
modelos estudados. Ainda insatisfeito com o projeto, Niemeyer elaborou outro, para 
o qual Antunes elaborou mais duas maquetes de estudo, até chegar à versão final. 

 No entanto o próximo projeto, muito comentado na bibliografia, data de 1991: 
o Museu de Arte Contemporânea de Niterói. Como visto anteriormente121, foram 
elaborados quatro modelos para este projeto, sendo três para estudo (na escala 
1:200) e um para a exposição de 1994 (escala 1:500). Apesar de não haver muitos 
relatos sobre o processo que levou à criação do MAC Niterói – somente comentários 
sobre a inspiração dada pelo terreno e pela natureza ao arquiteto, para que ele a 
projetasse com forma de cálice –, os modelos foram extremamente importantes para 
a definição da rampa de acesso, elemento central na arquitetura do museu.

 Outra obra deste ano, talvez não tão conhecida, mas que vale a pena destacar, 
é o projeto da Fundação Luso Brasileira, em Lisboa. No próprio site da Fundação Oscar 
Niemeyer há, sobre a obra, seis croquis sintéticos e elucidativos, acompanhados pelo 
texto explicativo. No entanto, se desconhece o real processo projetual por trás desses 
seis desenhos ilustrativos: foram elaborados, para este projeto, pelo menos sete 
modelos, que foram registrados, até chegar à solução final. Novamente, a ordem das 
versões é estimada, uma vez que não há um registro exato sobre essa. 

 As duas primeiras versões (Figura 87a e b), segundo relata Antunes, foram 
elaboradas sobre um terreno equivocado, uma vez que os clientes forneceram a planta do 
terreno, mas não o delimitaram: o terreno real era menor que a metade do representado 
na planta. Assim, os primeiros modelos foram elaborados na escala 1:500.

121.  Ver Análise do quinto projeto: Museu de Arte 
Contemporânea de Niterói (MAC-Niterói), do filme 01, no 
capítulo 02 deste trabalho.

1988

Figura 88: Modelo da 
Segunda Sede da Editora 
Mondadori. Foto: Gilberto 
Antunes (Acervo Pessoal)

1989

Figura 89: Modelo do 
Monumento a JK na 
Rodovia Dutra. Foto: Gilberto 
Antunes (Acervo Pessoal)

Figura 90: Modelo do Hotel 
na Pampulha (Segundo 
Projeto). Foto: Gilberto 
Antunes (Acervo Pessoal)

 No primeiro modelo (Figura 87a), nota-se um bloco horizontal, com pequenas 
aberturas circulares na fachada, algumas aberturas zenitais, dois terraços jardim nas 
extremidades, quatro apoios principais e uma marquise protegendo o acesso pela 
praça. O outro bloco, menor, apresenta forma de meia abóbada, interseccionada 
por uma cobertura mais baixa, reta, que se torna curva, fechando o edifício. Nota-se, 
também uma pintura listrada na fachada principal deste edifício.

 Na segunda versão (Figura 87b), aparentemente, o edifício horizontal foi 
mantido. O outro volume, porém, sofreu alterações notáveis: se manteve a forma de 
meia abóbada, porém agora escalonada e tombada, finalizando em um semicírculo.  

  No terceiro modelo (Figura 87c), já com o terreno reduzido, porém, ainda em 
escala 1:500, é possível notar que ambos os edifícios passaram por modificações 
significativas: o bloco horizontal teve seu número de aberturas na fachada aumentado, 
as quatro colunas passaram a terminar mais altas e em ponta, a cobertura ganhou 
um nível, em uma sequência de três abóbadas, com a frente envidraçada. Um dos 
terraços passou a ser parcialmente protegido por uma cobertura em arco. O outro 
bloco, por sua vez, teve sua forma alterada para um cilindro com a cobertura recortada 
em duas curvas, além de receber uma grande abertura na fachada.

 Na quarta versão (Figura 87d), o bloco horizontal novamente foi alterado. 
Aparentemente, perdeu o segundo pavimento, as aberturas na fachada ficaram 
maiores, a cobertura com aberturas zenitais passou a ser um terraço jardim com alguns 
volumes conectados: um cubo, uma sequência de duas abóbadas interligados e mais 
uma, solta. O outro bloco manteve sua forma, porém, ganhou o desenho de um círculo 
vermelho na fachada.

Figura 87 (a e b) : Primeiro e segundo modelos para 
estudo da Fundação Luso Brasileira, em Lisboa. Foto: 
Gilberto Antunes (Acervo pessoal).

Figura 87 (c e d): Terceiro e quarto modelos para estudo 
da Fundação Luso Brasileira, em Lisboa. Foto: Gilberto 
Antunes (Acervo pessoal).

Figura 91: Modelo do 
Sambódromo em SP. (Primeira e 
segunda versão). Foto: Gilberto 
Antunes (Acervo Pessoal)

1990 1991

Figura 92: Modelo final 
do MAC Niterói (quatro 

modelos). Foto: Gilberto 
Antunes (Acervo Pessoal)
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 Na quinta versão (Figura 87e), já na escala 1:250, a proposta foi consideravelmente 
modificada. Todo o terreno foi elevado, criando um pavimento de estacionamento 
coberto, sobre o qual se assentam os edifícios. O bloco horizontal passou a ter oito 
apoios em arcos finos, distribuídos na fachada. Voltou a ter dois pavimentos, porém, 
todas as fachadas foram envidraçadas. A cobertura voltou a ser plana, com algumas 
aberturas zenitais em formas orgânicas nas extremidades, e o edifício recebeu uma 
circulação vertical independente, também envidraçado. O bloco menor, mais uma vez, 
teve sua forma alterada, apresentando duas abóbadas interligadas com diferentes 
altura e largura. Há duas portas na lateral e um acesso em rampa para as mesmas. 
Além disso, foi criado outro bloco, de um pavimento, conectado ao bloco menor e 
acompanhando o terreno, com uma cúpula na cobertura. Surgiu também um pequeno 
bloco na outra extremidade do terreno, composto por uma sequência de curvas.

 No sexto modelo (Figura 87f), o bloco horizontal teve as aberturas zenitais 
reduzidas no centro. O bloco abobadado perdeu um dos acessos laterais e o bloco 
ligado a ele, a cúpula. O pequeno bloco teve seu sentido invertido.

 Por fim, a versão definitiva (Figura 87g) teve, como principal alteração, o bloco 
abobadado, que se integrou completamente com o bloco ao qual estava conectado 
e sua forma foi alterada, sendo composta por dois cilindros conectados, de altura e 
diâmetros diferentes, envolvidos pelo bloco do primeiro pavimento, que acompanha 
a forma do terreno. As aberturas desse bloco foram alteradas e o bloco pequeno, 
presente nas versões cinco e seis, foi eliminado. É interessante observar como o 
arquiteto experimenta, por meio das maquetes, seu repertório de formas e volumes 
arquitetônicos, até encontrar a combinação ideal. Figura 87 (e, f, g): Quinta, sexta e última versão para 

estudo da Fundação Luso Brasileira, em Lisboa. Foto: 
Gilberto Antunes (Acervo pessoal).

1991

Figura 93: Modelo do Parlamento 
Latino Americano (Teve duas 
versões). Foto: Gilberto Antunes 
(Acervo Pessoal)

NIEMEYER, 1993

1993

NIEMEYER, 1992

1992

PEREIRA, 1993

1993

EXPOSIÇÃO (FILME 01)

1994

 O próximo projeto a ser ressaltado na linha cronológica é o do Caminho 
Niemeyer (1997)122, em Niterói, Rio de Janeiro. O projeto é composto pela Praça 
Niemeyer, Catedral de Niterói, Templo Batista, Teatro Popular de Niterói, sede da 
Fundação Oscar Niemeyer, Museu do Cinema Brasileiro, Estação de barcas de 
Charitas, Estação Hidroviária Araribóia, Praça Gragoatá e MAC Niterói. 

 Somente para a Praça Niemeyer – na qual estão a catedral de Niterói, o 
Templo Batista, a Fundação Oscar Niemeyer, o Memorial Roberto Siveira, a Torre com 
o Restaurante e o Teatro Popular, foram elaborados dez modelos para seu estudo, em 
escala 1:1000 (quando se pretendia estudar a relação da praça com o estacionamento 
e a estação de barcas) e 1:500 (só da praça).

 No primeiro projeto (Figura 94a), nota-se uma capela, de planta retangular com 
cantos arredondados no meio do mar, ligada à praça por uma passarela. Há também um 
restaurante, com planta circular e acesso em rampa; um centro aberto (possível Teatro 
Popular), além de um estudo volumétrico, não se sabe, ao certo, para qual edifício.

 No segundo projeto para a praça (Figura 94b), manteve-se a capela e o centro 
aberto. O restaurante teve sua forma alterada para um olho, envidraçado. O volume do 
modelo passado ganha forma, porém ainda não se sabe de qual edifício se trata.

 No terceiro modelo (Figura 94c), toda a praça foi elevada. A capela teve sua 
forma alterada, ficando menor, mais estreita e seu topo terminando reto. O centro aberto 
mudou de posição, ficando mais próximo do mar; o volume não identificado deu lugar 
ao Memorial Roberto Silveira, em forma de cúpula. Foi adicionado um volume baixo, 
em arco (talvez o centro de informações), um volume piramidal curvo (talvez a primeira 
ideia para a catedral), além de três torres de apartamentos e da estação das barcas.

122.  Cabe ressaltar que o projeto teve início em 1997, 
porém, alguns edifícios continuaram sendo alterados pelo 
arquiteto até, pelo menos, o ano de 2009.

Figura 94 (a, b, c): Primeira, segunda e terceira versão 
para estudo da Praça Niemeyer (Caminho Niemeyer, 
Niterói, RJ). Foto: Gilberto Antunes (Acervo pessoal).

CORRÊA, 1996

1996 1997

PROJETO CAMINHO NIEMEYERFigura 95: Modelo do 
Museu “O Homem e seu 
Universo”. Foto: Gilberto 
Antunes (Acervo Pessoal)

Figura 96: Modelo da Torre 
da Embratel (Ver análise 
Filme 01). Foto: Gilberto 
Antunes (Acervo Pessoal)
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 Na quarta versão (Figura 94d), percebe-se que a praça foi ampliada, criando 
espaço para mais um edifício, o Templo Batista (mais à direita), com forma de tronco 
de cone unido com uma cúpula na cobertura e envolto por uma casca curva.

 No quinto modelo (Figura 94e), pode-se notar que, com exceção do Memorial 
Roberto Silveira (que mudou de localização, assumindo um posicionamento mais central 
na praça), todos os edifícios tiveram suas formas alteradas. Este modelo foi elaborado 
em escala maior, 1:500 e, por isso, não foram representados nem a estação de barcas, 
nem os blocos dos apartamentos. Há um primeiro projeto de paisagismo na praça

 A catedral, na ponta da baía, assume forma mais próxima da versão final, de 
cúpula suspensa, sustentada por três arcos. É elaborado o teatro Popular, também 
bastante próximo da versão final; a Sede da Fundação Oscar Niemeyer, já em sua 
versão final, também em formato de cúpula, com acesso em rampa curva e envolta 
por um bloco em forma de arco. A capela é alterada para uma forma de gota torcida, 
e o Templo Batista aparece como um cilindro que, na cobertura, forma uma cúpula. 
Tem o acesso por rampa e, assim como a Sede da Fundação, é envolto com um bloco 
em arco, porém, menor. O bloco baixo, em curva, ficou mais alto e estreito. A praça foi 
rebaixada novamente, porém, ainda elevada em relação ao nível da rua.

 A sexta versão (Figura 94f) apresenta uma nova torre, em substituição aos três 
blocos de apartamentos. O Tempo Batista mais uma vez foi modificado, passando 
a ter forma de cúpula também sustentada por três arcos que a tangenciam. A 
Catedral, o Teatro Popular, a Fundação Oscar Niemeyer e o Memorial Roberto 
Silveira foram mantidos. A capela no mar, por algum motivo, não está representada 
neste modelo. Houve mudanças no paisagismo. É possível que este projeto tenha 
sido elaborado em 2001, como Oscar registrou em carta a Sussekind:

Figura 94 (d, e, f): Quarta, quinta e sexta versão 
para estudo da Praça Niemeyer (Caminho Niemeyer, 
Niterói, RJ). Foto: Gilberto Antunes (Acervo pessoal).

1997

Figura 97: Modelo da 
Estação Araribóia. (Três 
versões). Foto: Gilberto 
Antunes (Acervo Pessoal)

 Hoje, Sussekind, recebi a maquete da Catedral de Niterói com os 
três pilares que você prefere, e a nave coberta por uma enorme cúpula 
de 40 metros de diâmetro, como se mágica fizesse parte de nosso 
trabalho. E mais contente ainda fiquei quando me ocorreu substituir os 
blocos de apartamentos projetados por uma torre de 50 andares onde 
seriam previstos um hotel com 240 quartos, 150 flats, restaurante, serviço 
médico, biblioteca, academia de ginástica, creche e, no terraço, servido 
por helicóptero, um apartamento presidencial. (NIEMEYER, carta de 13 de 
março de 2001. In: NIEMEYER; SUSSEKIND, 2002. p.17)

 Neste texto, observando a sequência de maquetes, fica evidente a importância 
do modelo físico no processo de concepção arquitetônica de Niemeyer, embora, no 
texto isolado, não seja possível apreender tal aspecto.

 No sétimo modelo (Figura 94g), percebe-se que a torre única foi substituída 
por cinco torres menores. A capela teve sua forma novamente modificada para um 
cilindro com acabamento em ponta, além de aparecer completamente envolta por 
uma plataforma circular. O Templo Batista também foi alterado, apresentando forma 
de uma cúpula interseccionada com outra, maior, criando um vão no topo. Tanto o 
edifício em curva quanto a Catedral e o paisagismo não estão aqui representados.

 Na oitava versão (Figura 94h), as cinco torres passaram a ser distribuídas em 
quatro. Para a Catedral foi feito outro ensaio, completamente diferente da proposta 
anterior, apresentando forma semelhante à da Mesquita de Argel, porém, sem as 
colunas externas e com um grande vitral colorido na entrada. 

Figura 94 (g, h, i): Sétima, oitava e nona versão para 
estudo da Praça Niemeyer (Caminho Niemeyer, Niterói, 
RJ). Foto: Gilberto Antunes (Acervo pessoal).

1997

Figura 98: Modelos para a praça 
Gracoatá (três versões, sendo as 

duas últimas com igreja). Foto: 
Gilberto Antunes (Acervo Pessoal)
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 O Templo Batista aparece como um volume genérico cilíndrico, a capela 
retornou à proposta da quarta versão e o paisagismo foi estudado novamente.

 Na nona versão (Figura 94i), a Catedral novamente passa por alteração 
significativa, com forma de pirâmide, sendo as quatro arestas em curva. Surge, 
próximo às torres, um novo bloco baixo, aparentemente, com piscina.

 No último modelo (Figura 94j), por fim, a Catedral assume sua forma final, 
apresentada na sexta versão e, ao fundo, o Tempo Batista apresenta sua forma final 
também, composto por dois volumes. Em primeiro plano, aparece a estação de 
barca e, em frente à Catedral, a proposta do estacionamento.

 O edifício do Templo Batista, além das diversas versões apresentadas nos 
modelos da Praça Niemeyer, teve experimentadas outras cinco soluções (Figura 100a, 
b, c, d, e), bastante distintas entre si, variando soluções em cúpula. No entanto, a 
solução final foi composta por dois volumes: um prisma regular e um prisma com uma 
das fachadas laterais inclinada e a cobertura em curva (Figura 100e).

 Também o projeto da Catedral, além das versões apresentadas nos modelos 
da praça, teve ainda outros oito estudos, diferentes entre si (Figura 102).

 O que é interessante notar é que, no livro Conversa de Amigos (2002), de 
Niemeyer e Sussekind, pelo fato do projeto estar ainda em elaboração, há muitos 
indícios da presença dos modelos físicos registrados nas cartas trocadas entre eles. No 
entanto, as menções aos modelos, sem o devido conhecimento de todas as versões 
experimentadas por meio dos mesmos, dão a impressão de que eram utilizados para 
simples conferência do projeto elaborado, como, por exemplo, neste trecho:

Figura 94j: Décima versão para estudo da Praça 
Niemeyer (Caminho Niemeyer, Niterói, RJ). Foto: Gilberto 
Antunes (Acervo pessoal).

Figura 100 (a, b, c, d, e): Cinco versões estudadas em 
maquete para o Templo Batista (Caminho Niemeyer, 
Niterói, RJ). Foto: Gilberto Antunes (Acervo pessoal).

Figura 102: Sequência das oito versões em modelo 
para a Catedral de Niterói. (Caminho Niemeyer, Niterói, 
RJ). Foto: Gilberto Antunes (Acervo pessoal).1997

Figura 99: Modelo do 
Teatro Popular (uma 
versão). Foto: Gilberto 
Antunes (Acervo Pessoal)

Figura 101: Modelo para o Museu 
do Cinema Brasileiro (duas 

versões). Foto: Gilberto Antunes 
(Acervo Pessoal)

 Não queria, Sussekind, criar um grande volume no conjunto. Para 
isso previ na cúpula apoios separados e, com a maquete realizada, senti, 
satisfeito, que estava certo. De longe, os montantes vão aparecer soltos, 
dando maior leveza à igreja projetada, evitando a solução mais pesada a 
comprometer a escala dos outros edifícios. (NIEMEYER, carta de 12 de 
agosto de 2001. In: NIEMEYER; SUSSEKIND, 2002. p.182. Grifo nosso)

 Nesta carta, para quem não está acompanhando o processo, a interpretação 
que se faz desta afirmação é de que a solução já estava prevista pelo arquiteto e 
foi meramente verificada por meio do modelo. No entanto, como foi observado, o 
arquiteto já havia testado grande quantidade de soluções para a Catedral, até chegar 
à proposta final, com a cúpula suspensa pelos apoios separados. 

 O mesmo se repete em outra carta de Sussekind a Niemeyer, quando, ao 
comentar sobre o conjunto do Caminho Niemeyer, conclui: 

[...] O resultado, em desenho e maquete, ficou o melhor possível: com 
plena harmonia, prédios, todos com pequena área – tal qual joias raras 
– ocupam o Caminho, construções que vão desde modestos 12m2 (A 
Capela, em pleno mar, anunciando a cidade e o Caminho) até pouco mais 
de 2000m2. (SUSSEKIND, Petrópolis, carta de 18 de março de 2001. In: 
NIEMEYER; SUSSEKIND, 2002. p.25)

1997

PROJETO CAMINHO NIEMEYER
(DEZ VERSÕES SÓ A PRAÇA) 

NIEMEYER; SUSSEKIND, 2002 2002

Figura 103: Modelo da Estação 
das Barcas de Charitas 
(duas versões). Foto: Gilberto 
Antunes (Acervo Pessoal)



310 311

 Finalmente, em outro livro, Minha Arquitetura: 1937-1994123, Niemeyer, ao redigir 
sobre o Caminho Niemeyer, comenta sobre a criação da Catedral de Niterói:

 Confesso que, ao desenhar a Catedral, me espantei com a 
simplicidade da solução adotada. A minha ideia era criar uma grande cúpula 
de concreto, solta no ar, com o diâmetro de 40 metros. Embaixo seria a 
nave. E fiquei a imaginar como deveria mantê-la na posição desejada. A 
solução que encontrei é tão simples e arrojada (três apoios apenas) que 
com ela – desculpem-me a imodéstia – transformei uma cúpula na mais 
bela e original catedral que desenhei. Por uma questão de unidade, o 
templo evangélico, apesar de sua forma circular, repete o sistema de tirante 
adotado para a Catedral. (NIEMEYER, 2004, p231)

 Pela leitura desta passagem apreende-se que o arquiteto possuía a solução 
desde o início formulada em mente, extremamente simples, que ao ser desenhada, 
espantou o próprio arquiteto pela sua beleza e originalidade. Este relato sustenta a ideia 
do projeto resolvido mentalmente e, encontrada a solução final, se desenham os croquis. 

 Niemeyer não comenta, em nenhum momento, que o projeto para a Catedral 
de Niterói passou por inúmeros ensaios por meio do modelo físico. Aliás, este projeto, 
provavelmente, foi o que mais teve modelos de estudo confeccionados por Antunes. 

 Ainda em 1997, Niemeyer, preocupado em completar o Eixo Monumental de 
Brasília, retomou o projeto do Museu de Brasília (no Setor Cultural).

123.  NIEMEYER, Oscar. Minha Arquitetura: 1937-1994. 
Rio de Janeiro: Revan, 2004.

1997

PROJETO CAMINHO NIEMEYER
(DEZ VERSÕES SÓ A PRAÇA) 

NIEMEYER; SUSSEKIND, 20022002 NIEMEYER, 20042004

 A última versão do projeto de 1986, no lado sul, apresentava um bloco retangular 
com apoio único central e vigamento de concreto suspendendo os balanços (Figura 
41). Esta solução, segundo relato de SUSSEKIND (2001)124, foi inviabilizada devido ao 
alto custo, levando Niemeyer a elaborar novo projeto, como esse comenta:

 No caso do Museu de Brasília, não tive alternativa e elaborei um novo 
projeto, e agora, ao vê- lo desenhado, sinto ser muito melhor do que o outro 
tão discutido. Não tem os balanços enormes, que o atraíam, mas o interior 
é mais amplo com o mezanino a criar um ambiente mais rico e variado. E a 
estrutura continua audaciosa. Uma cúpula com 80 metros de vão e a rampa 
externa ligando os dois pisos, solta no espaço, a exibir o nível técnico da 
nossa engenharia. Esse, Sussekind, foi um dos projetos em que maiores 
modificações fiz, e uma delas – me recordo com muito prazer – foi evitar 
o restaurante no último piso, quebrando a beleza da cúpula, impedindo 
que do salão de exposições ela pudesse ser vista como um grande céu 
iluminado. (NIEMEYER, 2001. In: NIEMEYER; SUSSEKIND, 2002. p.29)125

 Como o arquiteto reconhece, esse foi um dos projetos em que fez maiores 
modificações até chegar à solução final na qual, “ao vê-lo desenhado”, sentiu ser muito 
melhor do que o projeto anterior. Niemeyer passa a impressão de que as tantas e grandes 
modificações que realizou foram por meio do desenho. O projeto do Museu, no entanto, 
teve mais de oito modelos de estudos (sem contar as versões anteriores, datadas de 
1986), ou seja, talvez tais modificações tenham acontecido a partir do estudo pelas 
maquetes, e não tanto pelo desenho, como se apreende pelo relato acima.

124.  SUSSEKIND, carta de 15 de abril de 2001 a 
Niemeyer. In: NIEMEYER; SUSSEKIND, 2002. p.73)

125.  NIEMEYER, carta de 19 de março de 2001 a 
Sussekind. In: NIEMEYER; SUSSEKIND, 2002. p.29
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PROJETO MUSEU DE BRASÍLIA (SETOR CULTURAL)
(AO MENOS OITO VERSÕES) 

NIEMEYER; SUSSEKIND, 2002 2002

Figura 104: Modelo do Centro 
de Convenções Riocentro 
(uma versão). Foto: Gilberto 
Antunes (Acervo Pessoal)

Figura 105: Modelo da 
Sede da Tecnet Tecnologia 
(uma versão). Foto: Gilberto 
Antunes (Acervo Pessoal)
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VALENTINETTI. In: NIEMEYER, 1998

1998

NIEMEYER, 1998

1998

NIEMEYER, 1993

 Na reformulação do projeto do Museu, Niemeyer modificou completamente 
a forma retangular do projeto anterior para uma cúpula que, a princípio, possuía não 
80 metros de diâmetro, mas 40, como se pode aferir pelas escalas humanas e dos 
veículos (na quarta versão).

 Na primeira versão (Figura 106a) observa-se a cúpula com uma grande 
abertura no topo, duas rampas de acesso – na entrada principal e no subsolo – e 
outra rampa externa, em balanço, rompendo a casca para adentrar novamente no 
museu. A rampa é acompanhada possivelmente por um jardim suspenso. Ainda, 
do lado oposto desta rampa, há outro jardim em balanço, com forma que lembra 
uma lâmina de machado.

 A segunda versão (Figura 106b) apresenta alteração no último jardim, que se torna 
outra rampa externa conectando os pisos do museu, também acompanhada de jardim. 
Outra experimentação que se nota é o uso da cor preta na rampa da entrada principal.

 Na terceira versão (Figura 106c), a única mudança perceptível é, novamente, 
a experimentação das cores nas rampas: a rampa preta na versão anterior aparece 
aqui pintada de vermelho.

 A quarta versão (Figura 106d), por sua vez, mostra que o arquiteto desistiu da 
segunda rampa externa e voltou a fazer um pequeno jardim em balanço, com forma 
de barbatana. É curioso notar que não há acesso ao mesmo.

 Nesta versão também se percebe a abertura de uma via interna no terreno, de 
acesso ao museu. Pela escala dos veículos que se apresentam no modelo, não restam 
dúvidas da dimensão do edifício, com no máximo 40 metros de diâmetro na base.

 No desenvolvimento do projeto do Museu, Oscar Niemeyer retomou também o 
do Setor Cultural como um todo em 1999, reestruturando o programa:

 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.

 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. (GRUNOW, 2007)126

 O lado sul se manteve conforme a última versão do primeiro projeto para o Setor 
Cultural (1986), com o Museu e a Biblioteca. O lado norte, no entanto, foi completamente 
revisto. A Secretaria de Cultura e o Arquivo Nacional, como comentou Grunow, 
deixaram de fazer parte do programa, dando lugar ao cinema, salas de projeções e 
centro musical. Foi então, ao reintegrar o Museu ao Setor Cultural (e à esplanada), que 
provavelmente Niemeyer percebeu que o Museu estava pequeno demais127

 Assim, os projetos do Museu e do Setor Cultural completo passaram a ser 
desenvolvidos simultaneamente.

126.  GRUNOW, Evelise. Caminhos revisitados. “Na 
falta de outro assunto, o problema da funcionalidade surge 
sempre por aí” - Oscar Niemeyer. Publicado na Projeto 
Design, Edição 326, Abr. 2007. Disponível em <https://www.
arcoweb.com.br/projetodesign/artigos/artigo-caminhos-
revisitados-01-04-2007>. Acesso em 11 Jan. 2018. 

127.  Como relatou Sussekind em carta para Niemeyer 
(NIEMEYER; SUSSEKIND, 2002), comentada no Capítulo 1.
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PROJETO MUSEU DE BRASÍLIA (SETOR CULTURAL)
(AO MENOS SETE VERSÕES) 

NIEMEYER; SUSSEKIND, 20022002

Figura 106 (a, b, c, d): Primeira, segunda, terceira e quarta 
versões em maquete do segundo projeto para o Museu 
de Brasília (1997), respectivamente. Foto: Gilberto Antunes 
(Acervo pessoal).

1999

2° PROJETO SETOR CULTURAL DE BRASÍLIA
(AO MENOS QUATRO VERSÕES) 
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 Na primeira versão (Figura 107a) feita para o projeto do Setor Cultural de 1999, 
percebe-se, do lado sul, a biblioteca (com forma semelhante à da Secretaria da Cultura 
do projeto de 1986) e o museu. Do lado norte, o Centro Musical (de forma espiralada), as 
salas de projeção (edifício baixo em arco) e o Cinema 180° (de forma esférica).

 É interessante notar que o Museu (que podemos considerar sua quinta versão 
do segundo projeto) visivelmente teve sua dimensão dobrada, se compararmos com as 
escalas dos veículos no modelo (veículos maiores são ônibus) e com o próprio Cinema 
180° (a esfera era prevista com 30 metros de diâmetro). Além disso, há mudanças 
significativas no projeto: a cúpula não está mais abatida como nos projetos anteriores. 

 A rampa para a entrada subterrânea foi suprimida, elevando-se o edifício e 
aquele acesso passou a ser no nível do terreno. Portanto, passou a existir apenas 
uma rampa de acesso ao Museu e outra de ligação entre os pavimentos, externa, 
tendo seu balanço consideravelmente aumentado e o jardim que a acompanhava, 
no projeto anterior, eliminado. Ambas as rampas são vermelhas. O topo da cúpula 
passou a ter duas grandes aberturas, onde supostamente haveria um restaurante, e 
foi estabelecida série de pequenas aberturas circulares próximas à base do museu, 
como se pode melhor observar na Figura 107e. 

 Esta versão foi estudada integrada ao conjunto geral da esplanada (Figura 
107b, 107c e 107d) (Na Figura 107b, o Teatro Nacional está em primeiro plano 
junto com o Setor Cultural. Em segundo, a Catedral de Brasília e a esplanada dos 
ministérios. Ao fundo, a praça dos Três Poderes e o Congresso). 

 Neste modelo geral é possível analisar as relações de proporções entre os 
edifícios que compõe o eixo monumental.

Figura 107e: Modelo do Museu 
de Brasília (quinta versão do 
segundo projeto). Foto: Gilberto 
Antunes (Acervo Pessoal)

1999

 Na segunda maquete (Figura 107f), restrita ao Setor Cultural, o Museu sofre 
alterações notáveis (sexta versão). Os outros edifícios são mantidos.

 Nota-se que praticamente todas as aberturas que não fossem acessos 
foram eliminadas, inclusive as aberturas do topo, deixando a forma da cúpula 
mais pura e simples. A rampa do acesso principal deixa de ser sinuosa e passa 
a ser reta e branca. Já a de ligação entre pavimentos, externa, é mantida e perde 
a cor, também ficando totalmente branca. Nota-se ainda uma pequena rampa 
sinuosa à esquerda da rampa principal.

 Na terceira maquete (Figura 107g), representando toda a esplanada, a única 
intervenção perceptível em relação à segunda é a colocação de dois espelhos d’água 
na praça, com tamanhos diferentes.

 O quarto e último modelo de estudo (Figura 107h), representa somente o 
lado sul da esplanada, ou seja, foi feita exclusivamente para estudar o museu (sétima 
versão), a praça e a relação com o edifício da Biblioteca. Este é o projeto que foi 
construído (lembrando que somente o lado sul foi edificado). Também foram feitas 
poucas intervenções: nota-se que a pequena e sinuosa rampa, à esquerda da principal, 
passou a ser curva, tangenciando e apoiando-se na cúpula, dando acesso à parte de 
trás do museu. Foi acrescentado mais um edifício, baixo e de planta circular, próximo 
ao museu. Com isso, a praça foi repensada e ganhou mais um espelho d’água.

 Pode-se concluir, pela análise das oito versões diferentes do Museu e, 
consequentemente, do Setor Cultural, sem considerar as versões do projeto de 1986, 
que o emprego de modelos físicos de estudo foi fundamental para o alcance da solução 
final. Portanto, não se pode afirmar que o projeto foi resolvido somente por croquis.

Figura 107d: Modelo do conjunto 
da Esplanada (primeira versão do 

segundo projeto). Foto: Gilberto 
Antunes (Acervo Pessoal)

Figura 107a: Modelo da primeira versão do projeto do 
Setor Cultural (1999).
Figura 107 (b e c): Modelo geral da Esplanada com o 
projeto. Fotos: Gilberto Antunes (Acervo pessoal).

Figura 107 (f, g, h): Segunda, terceira e quarta versão 
do projeto do Setor Cultural (1999) em modelos físicos, 
respectivamente. 
Fotos: Gilberto Antunes (Acervo pessoal).
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(AO MENOS QUATRO VERSÕES) E MUSEU

(MÍNIMO SETE VERSÕES)
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 Por fim, o último projeto destacado é o do Auditório do Ibirapuera, que teve 
bastante repercussão na mídia e na comunidade acadêmica. 

 O primeiro projeto para o Auditório foi concebido em 1950, integrado ao conjunto 
e, como publicado na primeira edição da Revista Módulo (Figura 108), apresentava 
forma de prisma, quase piramidal, invertido. No entanto, o auditório não foi construído, 
sob os protestos dos arquitetos responsáveis, especialmente, Niemeyer. 

 Em 1995, o arquiteto elaborou novo estudo para o projeto, que também não foi 
implementado. Em 1999, mais um estudo foi realizado e, entre 2001 e 2002, o último 
estudo, cuja solução final foi construída. Inaugurado em 2005, o auditório teve o início da  
sua construção em 2002, sob muita polêmica, em função do conjunto do Ibirapuera ser 
tombado e, portanto, não poderia sofrer acréscimos nem modificações nos projetos.

 Há registro de pelo menos 10 versões do projeto do auditório em modelos feitos 
por Antunes, desde 1995. Não é possível determinar, com exatidão, a ordem das versões 
aqui apresentadas, portanto essa será feita baseando-se na evolução da forma. 

 O primeiro estudo, de 1995, teve três versões registradas. A primeira versão (Figura 
109a) se apresenta completamente diferente do projeto de 1950, em cúpula (que se abre na 
parte de trás, permitindo espetáculos voltados para o exterior), envolta por um semicírculo 
envidraçado na face curva. Há uma marquise reta ligando o auditório ao Pavilhão Lucas 
Nogueira Garcez (Oca), também ligada à grande marquise do Parque Ibirapuera pela 
extensão de um braço que se bifurca na chegada. Nota-se ainda um pequeno volume 
térreo de planta circular e um grande espelho d’água integrando os edifícios.

 A segunda versão (Figura 109b) apresenta novo elemento na fachada 
principal do auditório: uma espécie de prisma com uma das faces curva. 

 Percebe-se a criação de duas entradas subterrâneas nas laterais do auditório 
e o espelho d’água foi reduzido e redesenhado. A grande marquise foi recortada e a 
extensão do braço que a ligava com a marquise do auditório e da Oca foi eliminado.

 Na terceira versão (Figura 109c), há novas mudanças no auditório: o bloco 
em formato semicircular ao redor da cúpula está muito mais fino, provavelmente teve 
seu número de pavimentos reduzido. Os dois acessos em rampa do subsolo, um de 
cada lado do auditório, agora se apresentam em concreto. O braço de ligação entre as 
marquises foi redesenhado e se estende até a marquise que liga o auditório e a Oca.

 Supõe-se que, a partir da quarta versão, já seja o projeto de1999, uma vez que a 
forma do auditório se altera novamente de modo significativo.

 Na quarta versão (Figura 109d), o bloco do auditório aparece como um prisma 
irregular, de cinco faces, com a fachada principal curva. Aparentemente as fachadas 
são todas cegas. A marquise de ligação entre o Auditório e a Oca passa a ser curva. 
Novos espelhos d’água são previstos, bem como a criação de uma praça integrando 
os dois edifícios. Nota-se também uma escultura na praça.

 Já na quinta versão (Figura 109e, 109f), o auditório passa a ser prisma mais 
regular, com seis faces. A fachada principal é mais alta e a face oposta, mais baixa. 
As laterais são inclinadas e a curva foi eliminada. 

 A marquise de ligação entre o auditório e a Oca deixou de existir, porém o 
prolongamento do braço da marquise principal foi mantido e sua extremidade está 
apoiada em uma laje curva. A praça apresenta desenho relativamente regular, com três 
espelhos d’água circulares e um contornando o limite da praça do lado da marquise. 

2002

PROJETO AUDITÓRIO DO IBIRAPUERA 
(10 VERSÕES REGISTRADAS)

Figura 109 (a, b): Primeira e segunda versão do 
Auditório do Ibirapuera (projeto de 1995) em modelos 
físicos. Fotos: Gilberto Antunes (Acervo pessoal).

Figura 108: Modelo do Auditório do Ibirapuera (1950). 
Fonte: Revista Módulo n°1, Março de 1955, ano 1. p.19

2001

Figura 110: Modelo do 
Auditório em Ravelo (dois 
modelos 1:200, várias 
versões). Foto: Gilberto 
Antunes (Acervo Pessoal) NIEMEYER, 1993

CORONA, 2001

2001

NIEMEYER, 1980

Figura 109 (c, d, e): Terceira maquete (projeto de 1995); 
quarta e quinta versões (projeto de 1999) do Auditório 
do Ibirapuera. Fotos: Gilberto Antunes (Acervo pessoal).

Figura 111: Modelo 
do MON Curitiba 
(duas versões 1:200). 
Foto: Gilberto Antunes 
(Acervo Pessoal)

2002

Figura 112: Modelo do Teatro do 
Centro Cultural Duque de Caxias 

(um modelo 1:200). Foto: Gilberto 
Antunes (Acervo Pessoal)
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 Ainda nesta versão (Figura 109f), a fachada principal foi recuada para o 
interior do auditório e envidraçada. Há um pequeno volume cilíndrico com passarela 
que atravessa a fachada, e duas rampas: uma reta, que liga a praça ao primeiro 
nível do auditório e outra, helicoidal, que liga a praça ao nível superior. 

 Na sexta versão (Figura 109g), nota-se que o prisma foi invertido: a fachada 
mais baixa passou a ser a principal e a face oposta, a mais alta. A fachada principal 
voltou a ser curva, porém, no outro sentido (horizontal), sendo a entrada conformada 
por duas paredes com raios de curvaturas diferentes. Uma rampa reta parte da praça 
e adentra o auditório. É possível perceber que há uma rampa na lateral do edifício, do 
lado da rua. Um dos espelhos d’água circular, mais próximo da Oca, foi eliminado.

 Na sétima versão (Figura 109h), percebe-se que a composição da forma 
foi mantida. Porém, o volume do auditório teve subtrações na parte de trás do 
edifício, como se em cada extremidade fosse subtraído 1/4 de um cilindro. É 
possível notar também um edifício largo e baixo na parte de trás do auditório. Na 
fachada lateral, houve também subtração, na forma de dois arcos catenários. Com 
isso, criou-se um baixo relevo na fachada, que foi pintado de azul. A rampa lateral foi 
eliminada e a praça, aparentemente, se manteve como na versão anterior.

 A oitava versão (Figura 109i), por sua vez, apresenta o volume do edifício 
novamente íntegro na parte de trás, sendo mantido, da versão anterior, somente a 
subtração na fachada, que mudou de forma. Os arcos ficaram diferentes um do outro: 
Um começando na extremidade do edifício, maior, e outro, logo na sequência e mais 
curto, finalizando em reta até a chegada da rampa. O baixo relevo teve a cor alterada 
de azul para amarelo. A rampa escultórica na lateral, diferente das rampas leves e em 
balanço que o arquiteto costumava fazer, é sólida e possui dois lances. 

Figura 109 (f, g, h): Quinta, sexta e sétima versão do 
Auditório do Ibirapuera (projeto de 1999) em modelos 
físicos. Fotos: Gilberto Antunes (Acervo pessoal).

 O primeiro lance segue externamente ao edifício e o segundo se integra ao 
mesmo, preenchendo novamente parte do baixo relevo formado pelos arcos, na 
projeção do edifício. A praça aparentemente não teve alterações.

 Na nona versão (Figura 109j), percebe-se nova mudança na forma do auditório: 
voltou a ter cinco faces, sem fachadas curvas. Inclusive, parecido com a primeira solução, 
de 1950 (Figura 108), porém invertida e rotacionada 180°. Nota-se grande abertura na 
fachada oposta à principal, para realização de apresentações voltadas para o exterior. A 
fachada principal ficou inclinada, de onde parte a marquise (novamente incorporada) de 
ligação com a Oca. A nova marquise apresenta sequência de traços retos angulados. 
O braço do prolongamento da marquise principal continuou com o acabamento em laje 
curva como apoio, porém, metade dela se estendeu até o encontro com a nova marquise. 
A praça passou a ser retangular, assim como o espelho d’água no limite da mesma. 

 A décima e última versão (Figura 109l) manteve a forma da versão anterior, porém 
o auditório passou a ter uma pequena marquise própria, ondulada, como foi construída. 
Nota-se que a marquise principal voltou a ter o acabamento curvo na extremidade e 
que nova marquise de ligação entre o Auditório e a Oca (não construída) foi proposta, 
partindo da fachada lateral daquele, cruzando o prolongamento da marquise principal 
e conectando à Oca. Os traços, retos, ficaram mais diretos, e conformaram o desenho 
da praça. O espelho d’água foi eliminado.

 Percebe-se, pela evolução no modelo, que o arquiteto testou diversas soluções 
para o projeto do auditório, sendo inegavelmente importante ferramenta projetual. 
Além desse projeto, o do Caminho Niemeyer e o do Setor Cultural de Brasília, que se 
estenderam durante os primeiros anos 2000, Niemeyer ainda elaborou muitos outros, 
que não serão aqui destacados por não terem tido tantos estudos em maquetes.

Figura 109 (i, j, l): Oitava versão (projeto de 1999), nona 
e décima versões (projeto de 2011/12) do Auditório do 
Ibirapuera.. Fotos: Gilberto Antunes (Acervo pessoal).

2002

PROJETO AUDITÓRIO DO IBIRAPUERA 
(10 VERSÕES REGISTRADAS)

200820052004

Figura 113: Modelo da Embai-
xada do Brasil em Cuba (dois 
modelo 1:200). Foto: Gilberto 

Antunes (Acervo Pessoal)

Figura 114: Modelo do Parque 
Aquático de Potsdam (dois 

modelo 1:1000). Foto: Gilberto 
Antunes (Acervo Pessoal)

2010

Figura 117: Modelo da Vinícola 
Chateau la Coste (um modelo 
1:200). Foto: Gilberto Antunes 

(Acervo Pessoal)

Figura 116: Modelo da Torre 
de TV Digital de Brasília (um 
modelo 1:250). Foto: Gilberto 
Antunes (Acervo Pessoal)

Figura 115: Modelo da Fund. 
Principado de Astúrias (dois 
modelos 1:250). Foto: Gilberto 
Antunes (Acervo Pessoal)
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3.1.  SOBRE O ESTADO DA ARTE

 Frente ao exposto, fica evidente que, ao longo de toda a carreira de Oscar 
Niemeyer, o verdadeiro papel dos modelos físicos em seu processo projetual foi 
mascarado e ocultado pela historiografia. 

 A partir da análise sistemática da bibliografia, comparada com registros 
de interações entre Niemeyer e Antunes – gravados nos filmes, além da 
documentação dos modelos produzidos pelo maquetista durante a colaboração 
– e com evidências, não tão óbvias, do emprego de modelos no processo de 
projeto do arquiteto desde o início de sua carreira, foi possível elaborar algumas 
reflexões sobre o Estado da Arte e determinados aspectos que causaram, ou 
reforçaram, a omissão do papel dos modelos como ferramenta de projeto:

 A primeira reflexão, após análise crítica do material apresentado, recai 
sobre o modo como os projetos de Niemeyer são apresentados: a maior parte da 
literatura sobre a obra do arquiteto apresenta projetos exclusivamente por meio 
dos croquis do arquiteto (ilustrativos, feitos a posteriori, exclusivamente para tal 
finalidade), acompanhados pelos textos explicativos, bem como por fotografias 
estrategicamente tiradas das obras. 

 As maquetes, praticamente inexistentes na literatura específica – exceto 
nas publicações da Revista Módulo, quando os projetos apresentados não 
estavam ainda construídos –, quando reveladas, eram expostas como modelos de 
apresentação da solução final, ou seja, elaborados a partir dos projetos definidos, 
sem papel na concepção dos mesmos. Essa maneira de exibir as maquetes foi 
decisiva para a consolidação do Estado da Arte, especialmente por serem raras 
as vezes em que apareciam registros de modelos nos principais livros publicados 
sobre Oscar Niemeyer:

 Muitas vezes, o modelo é feito somente após a conclusão dos 
desenhos finais do projeto – uma espécie de registro póstumo, uma 
tradução, das plantas e elevações desenvolvidas na prancheta, em um 
objeto tridimensional. [...] A capacidade do arquiteto, experiente, de 
visualizar o espaço, pode ser tão bem desenvolvida que ele pode se poupar 
da tarefa de realizar modelos de estudo, mesmo em complexos problemas 
espaciais. Então, o papel do modelo se limita a um meio explicativo para 
transmitir um objeto tridimensional. (JANKE, 1968. p.15. Tradução nossa)

 Segundo Janke128, para o arquiteto experiente, com capacidade 
extremamente desenvolvida de imaginar espaços – a qual Niemeyer afirma 
ter, insistentemente, nos textos sobre seu método de trabalho129 –, o modelo 
físico de estudo é considerado dispensável, sendo utilizado somente como 
meio tridimensional de apresentação da ideia, no caso, da solução projetual. 
Portanto, essa divulgação, escassa, dos registros dos modelos como modelos de 
apresentação, é coerente com a afirmação do arquiteto de ele concebe a solução 
mentalmente para, então, desenhá-la. Sendo assim, de fato, somente croquis e 
textos seriam suficientes para o arquiteto conceber seus projetos.

 No entanto, o que se revelou, tanto nos registros de interações entre o 
arquiteto e o maquetista, como nas evidências apresentadas no início deste capítulo, 
é que, mesmo que o arquiteto possuísse tal capacidade de visualização do espaço 
por meio da imaginação, ele não dispensava o modelo de estudo, por mais que não 
fosse feita nenhuma modificação no projeto após análise do mesmo.

 Além disso, mesmo as fotografias de modelos publicadas na Revista Módulo, 
apesar de os exporem como modelo de apresentação – especialmente devido ao 
nível de acabamento dos modelos –, possivelmente esses eram, na verdade, modelos 
de estudo. Quanto a isso, análise cuidadosa de determinadas obras, comparando 
registros em desenhos e estudando a fotografia dos modelos publicados, como 
fizeram SILVA (2012)130 e VALLE (2000)131 – o primeiro, nos projetos dos Palácios 
de Brasília; o segundo, especialmente nos projetos entre as décadas de 40 e 50 – 
comprova que, após a publicação do modelo, foram feitas alterações no projeto.

128.  JANKE, Rolf. Architectural Models. Thames and 
Hudson, London, 1968.

129.  Como, por exemplo, ele relatou no texto publicado 
na Revista Módulo n°58, já apresentado no Capítulo 1:

[...] E começo a desenhar o projeto, vendo-o como 
se a obra já estivesse construída e eu a percorrendo 
curioso. Com este processo, sinto detalhes que um 
desenho não permitia, detendo-me nos menores 
problemas, sentindo os espaços projetados, os 
materiais que suas formas sugerem, etc. Uma vez, 
elaborei um texto explicando as colunas do Palácio 
do Planalto, mostrando como as fixei, como, nesse 
passeio imaginário, entre elas circulei, apreciando 
suas formas, modificando-as, procurando criar 
novos pontos de vista, o espetáculo arquitetural. 
(NIEMEYER, Oscar. Problemas da Arquitetura. 7 
– Método de Trabalho. In: Módulo 58, Abril/Maio 
1980. p.86 e 89)

130.  SILVA, Élcio Gomes da. Os palácios originais 
de Brasília. 597 f., il. Tese (Doutorado em Arquitetura e 
Urbanismo) — Universidade de Brasília, Brasília, 2012.

131.  VALLE, Marco Antônio Alves do. Desenvolvimento 
da Forma e procedimentos de projeto na arquitetura de 
Oscar Niemeyer (1935-1998). São Paulo: Cyber Doc, 2000.
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 Esta constatação leva à segunda reflexão, de que a historiografia 
deformou de tal maneira os fatos que, mesmo quando registros de modelos 
eram publicados ou divulgados, não se articulavam ao processo projetual, 
sendo, supostamente, modelos de apresentação ou difusão. (Especialmente se 
considerar que a Revista Módulo foi fundada em 1955, quando o arquiteto já 
possuía 20 anos de experiência profissional, e obras icônicas como o conjunto da 
Pampulha, Parque do Ibirapuera e Casa das Canoas, entre outros, amplamente 
difundidas e fotografadas).

 Certamente, o aspecto de modelo de apresentação colabora para isso. 
No entanto, mesmo quando explicitamente se afirma o papel do modelo como 
ferramenta projetual, tais afirmações parecem não surtir efeito na historiografia do 
processo projetual do arquiteto: 

 SUSSEKIND (2002:73)132, ao relatar, em carta a Niemeyer, que o mesmo 
contou-lhe o fato de ter preparado maquete quase completa da Esplanada dos 
Ministérios, constatando – e então Sussekind coloca entre travessões “creio eu” 
– que o Museu de Brasília havia ficado muito pequeno em relação ao conjunto, a 
partir da maquete, revela o modelo como meio de verificação e análise projetual, 
ao mesmo tempo em que, ao supor, põe em dúvida a própria revelação, que 
contradiz a maneira como o próprio arquiteto afirma projetar.

 GRUNOW (2007)133, publicou artigo tratando especificamente da 
importância da colaboração de Antunes para o desenvolvimento dos projetos de 
Niemeyer. Dois anos mais tarde, publicou o mesmo texto na coletânea organizada 
por SEGRE (2009), em meio a quase 20 textos aclamando justamente a facilidade 
do arquiteto em projetar somente por meio dos croquis, e, ao mesmo tempo, 
exaltando a figura do gênio e do mito. 

 Apesar da revelação patente do papel dos modelos no processo de Oscar 
Niemeyer e da importância do trabalho de Antunes, aparentemente o artigo ficou à 
sombra da quantidade expressiva de textos perpetuando falsas noções, já que os 
pesquisadores que publicaram as teses mais relevantes sobre a obra de Niemeyer, 
após a publicação do artigo de Grunow, desconheciam, ou ignoraram, tal revelação.

132.  NIEMEYER, Oscar; SUSSEKIND, José Carlos. 
Conversa de Amigos: Correspondência entre Oscar 
Niemeyer e José Carlos Sussekind, Rio de Janeiro: Editora 
Revan, 2002. 

133.  GRUNOW, Evelise. A Corte Niemeyer. O Homem, 
o Escritório, a Fundação e as pessoas do cotidiano 
de Oscar Niemeyer. Publicado na Projeto Design, 
Edição 334, Dez. 2007. Disponível em <https://www.
arcoweb.com.br/projetodesign/artigos/artigo-a-corte-
niemeyer-01-12-2007>. Acesso em 23 Mar. 2016.

 Por fim, LEMOS (2014), arquiteto que não só trabalhou com Niemeyer como 
coordenou seu escritório em São Paulo, em seu depoimento em vídeo, divulgado na 
exposição Oscar Niemeyer: Clássicos e Inéditos134, após comentar sobre a maneira 
de projetar de Niemeyer – imaginando tudo na cabeça e passando a limpo no papel e, 
depois, projetando os desenhos na parede, ajustando a escala –, dá como exemplo 
o projeto da Casa das Canoas. 

 Porém, acrescenta uma informação ao fim do depoimento: ao chegar a 
maquete, Niemeyer descolou a laje da Casa das Canoas e, com uma tesoura, recortou 
a mesma até chegar na solução final. Ou seja, Niemeyer só chegou à solução ideal 
experimentando a forma no modelo físico. Apesar disso, considerando que Lemos, 
que trabalhava com Niemeyer, deu unicamente este exemplo, após ter contado o 
método de trabalho que corresponde àquele amplamente difundido na literatura 
específica, tal exemplo pode ser interpretado como exceção à regra.

 Como foi demonstrado, na exposição das evidências do papel dos modelos no 
processo projetual de Oscar Niemeyer, a “suposição” de Sussekind sobre Niemeyer 
ter, por meio do estudo do modelo, decidido dobrar o diâmetro do Museu de Brasília, 
estava correta. Aliás, como foi visto, o Museu teve diversas versões ensaiadas em 
maquetes, somente por meio desta, o arquiteto foi capaz de chegar à solução final. 

 Assim, ao observar indícios e registros do emprego de modelos de estudo por 
Niemeyer, percebe-se que o exemplo dado por Lemos não se trata de uma exceção, 
mas, pelo contrário, se mostra coerente com uma prática recorrente do arquiteto.

 Nesse sentido, parte a terceira reflexão: a dificuldade de acesso aos 
documentos dos processos de concepção das obras é decisiva para a falta de 
questionamento sobre o método projetual do arquiteto divulgado na historiografia. 

 Não há, nas publicações com maior divulgação, sequer indícios da 
existência desse material documental e, quando existe, a dificuldade no acesso a 
tais documentos é tanta que os pesquisadores ficam restritos às publicações mais 
veiculadas, justamente as que relatam a maneira mitificada de projetar do arquiteto, 
de maneira superficial e incompleta.

134.  LEMOS, Carlos. depoimento. Exposição Oscar 
Niemeyer: Clássicos e Inéditos. São Paulo, Rio de Janeiro: 
Itaú Cultural; Paço Imperial. 2014. Trecho transcrito pela 
autora
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 SILVA (2012) comenta sobre esta dificuldade135 em sua tese sobre os Palácios 
originais de Brasília:

 A este respeito, a historiografia específica sobre os palácios tem-
se baseado em conjunto de dados incompletos e que, em boa medida, 
não correspondem às obras construídas. O fato teve origem a partir dos 
produtos utilizados para apresentação dos projetos, com destaque para as 
primeiras publicações ocorridas nos periódicos nacionais e internacionais, 
que, tanto para fins de conhecimento no meio arquitetônico quanto para 
divulgação política, registraram desenhos, fotos de modelos e esquemas 
ainda nas fases de concepção e desenvolvimento. 

 A partir destes problemas identificados, o principal motivador para 
empreender a pesquisa reside na descoberta da documentação original inédita 
de arquitetura e de engenharia estrutural dos palácios. Leituras preliminares 
destes desenhos elaborados entre 1956 e 1960 tornaram evidentes as lacunas 
sobre o tema e mostraram a importância do conjunto de documentos na 
condução dos trabalhos. Embora configurem fonte primária, os projetos nunca 
foram tratados com minúcia - mapeamento, sistematização e análise -, dentre 
os principais motivos, a restrição ao acesso, demandada pelas funções que 
abrigam os prédios, certamente configurou-se como obstáculo à utilização 
destas fontes em investigações anteriores. (SILVA, 2012. p.32-33)

 Nessa passagem, o autor, além de identificar que as primeiras publicações 
apresentavam os projetos ainda em fase de concepção – o que, por um lado, é 
de extrema importância, pois revelam aspectos que permitem certa compreensão 
do processo de elaboração do projeto, quando analisados e comparados às obras 
construídas (apesar de passarem despercebidos para um leitor desatento), e, por 
outro lado, ainda constituem dados incompletos, exigindo busca em outras fontes 
–, também chamou a atenção para a restrição do acesso às informações primárias, 
imposta, principalmente, pelas instituições responsáveis pelo material.

135.  Vale ressaltar, a tese do autor baseou-se nos 
materiais primários originais dos estudos para os projetos 
dos Palácios de Brasília, ao qual teve franco acesso, por 
integrar o corpo técnico da Câmara dos Deputados no 
exercício da função de arquiteto e urbanista do órgão.

 No caso dos modelos físicos, essas primeiras publicações – especialmente 
na revista Módulo –, apesar das informações serem incompletas e insuficientes, 
constituíram as principais fontes onde foi possível encontrar e identificar registros da 
existência dessas maquetes. Ainda, o fato de que os projetos ainda estavam em fase 
de concepção na ocasião de algumas publicações permitem, após análise criteriosa, 
constatar que tais modelos eram, no fundo, modelos de estudo, uma vez que os 
projetos ainda foram alterados após a publicação.

 Também em relação às maquetes, há um fato que torna ainda mais difícil 
o acesso e consulta a esse material documental: por sua natureza tridimensional, 
os modelos são difíceis de serem armazenados e conservados, por demandar 
considerável espaço físico e manutenção. Por isso, é importante enfatizar que a 
expressa maioria dos registros de modelos existentes consiste em fotografias dos 
modelos, que comprovam a sua existência, dado a dificuldade, maior ainda, em 
acessar os modelos originais.

 Mesmo se fosse possível acessá-los, os modelos originais não seriam suficientes 
para esclarecer o processo projetual, justamente porque as alterações em projeto eram 
feitas nos próprios modelos, portanto, ao efetivar modificações, o modelo da versão 
anterior simultaneamente deixava de existir. Vale lembrar que, embora nos registros de 
Antunes constem a elaboração, por exemplo, de quatro modelos confeccionados para 
determinado projeto – como é o caso do segundo projeto para o CESP –, na realidade, 
foram testadas mais de uma solução em alguns deles, totalizando oito versões 
registradas, não descartando a possibilidade de terem existido outros estudos que 
não foram fotografados. Daí a importância dos registros fotográficos, pois permitem 
documentar, por meio de imagens, as diferentes versões dos projetos em maquetes. 

 Antunes, percebendo a importância de registrar o trabalho que desenvolvia 
em parceria com Niemeyer, passou a fotografar sistematicamente os modelos 
que elaborava, nas suas várias versões. Apesar disso, parte de seu trabalho, 
especialmente aqueles feitos no início da colaboração, não foram registrados. Muitos 
negativos de suas fotografias também acabaram se perdendo ou deteriorando com 
o tempo, bem como algumas das poucas maquetes que mantinha/mantém em seu 
atelier, danificadas por cupins.
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 Sendo assim, o fato mais agravante para o desconhecimento da existência de 
todos esses registros é, sobretudo, a ignorância a respeito do papel dos modelos nos 
processos de projeto de Oscar Niemeyer e, mais ainda, da figura pouco divulgada, 
ou mesmo encoberta, do maquetista. 

 Inclusive, Antunes se mostra totalmente aberto a estudantes, pesquisadores e 
interessados que o procurem, como fez com a pesquisadora, generosamente dando-
lhe franco acesso a seu acervo. Assim, o trabalho contribui também para expor e 
desvelar esse material primário e inédito de registros de processos.

 Observando a linha cronológica resultante das reflexões sobre o material 
levantado, chegou-se à quarta reflexão: As evidências e, principalmente, os registros 
de Gilberto Antunes desmantelam, de maneira irreversível, o conhecimento difundido 
sobre o processo projetual de Oscar Niemeyer.

 Basta comparar, na linha cronológica, os textos publicados sobre o assunto 
na década de 90, extraídos da bibliografia – todos, sem exceção, reforçam 
a ideia da criação por meio exclusivo dos croquis e textos –, com o volume de 
modelos produzidos, em diferentes versões e projetos, entre os anos 1970 a 1990, 
considerando que somente alguns modelos foram destacados na linha cronológica, 
representando apenas parcela da produção de Antunes. 

 É interessante observar como, em 1991, Niemeyer projeta a Fundação Luso 
Brasileira, se valendo do modelo de estudo, por meio do qual elaborou ao menos 
sete versões, atestando ser o modelo ferramenta essencial para a concepção e 
desenvolvimento de seus projetos. No entanto, no ano seguinte, ao falar sobre o 
ensino da arquitetura136, ele defende apenas três conhecimentos indispensáveis para 
um arquiteto: o domínio do texto, a consciência social e, principalmente, o domínio do 
desenho figurativo à mão livre. Em 1993, Niemeyer, ao discorrer novamente sobre seu 
método de trabalho137, reafirma que se vale somente de sua imaginação, dos croquis 
e dos textos, omitindo a importância do modelo neste processo.

 Em 1997, Oscar inicia o projeto do Caminho Niemeyer. Como visto, somente 
para o projeto da praça foram confeccionados dez modelos, além dos outros oito 
somente para a Catedral, e dos cinco para o Templo Batista.

136.  NIEMEYER, Oscar. Meu sósia e eu. Rio de 
Janeiro: Revan, 1992.

137.  Idem. Conversa de Arquiteto. Rio de Janeiro, RJ: 
Editora Revan: UFRJ Editora, 1993.

 Porém, em 1998, enquanto os projetos ainda estavam em elaboração e a 
praça ainda não havia sido totalmente definida, foram feitas duas publicações: uma, 
o Diálogo Pré-Socrático com Claudio M. Valentinetti138, no qual, perguntado sobre 
seu método de trabalho, Niemeyer responde que, quando tem uma ideia, desenha 
e escreve. Outra, o catálogo da exposição Uma homenagem a Oscar Niemeyer139, 
no qual são novamente reproduzidos os textos de 1993. Mesmo em 2002, quando 
são publicadas as cartas trocadas entre Niemeyer e Sussekind, nas quais os autores 
comentam frequentemente sobre os projetos do Caminho Niemeyer (ainda em 
andamento), há algumas menções a maquetes, porém, a impressão que se tem é 
foi feita somente uma, com a finalidade de verificação da solução encontrada pelo 
arquiteto. O mesmo aconteceu com o projeto do Museu de Brasília, de 1997.

 Outro caso intrigante é o Auditório do Ibirapuera, que teve bastante repercussão 
na mídia e na comunidade acadêmica. Como visto, Oscar Niemeyer realizou pelo 
menos quatro projetos diferentes para o Auditório: o primeiro, de 1950. Os outros, 
de 1995, 1999, e o último, feito entre 2001 e 2002 (construído), tiveram modelos de 
estudo (mais de dez) elaborados por Antunes. Apesar da construção do projeto ter sido 
bastante debatida na época, pouco se conhece a respeito das versões anteriores do 
projeto e muito menos do processo de criação que levou à solução final.

 Embora na primeira década do século 20 Antunes tenha produzido grande 
quantidade de maquetes de estudo, em função da proximidade do centenário do 
arquiteto, todos os textos analisados desta época aludem e reforçam a maneira 
mitificada de projetar de Niemeyer, com exceção do artigo de Grunow (2007).

 Analisando os textos produzidos entre 2000 e 2010, surgiu a quinta 
reflexão, acerca de como se tem feito a história da arquitetura brasileira, de certa 
forma, sempre retomando e reafirmando textos e ideias anteriores, sem muito 
questionamento sobre aspectos mais enraizados na história. 

 Isso fica evidente ao levantar o Estado da Arte sobre o processo projetual 
de Oscar Niemeyer. Como foi visto, os mesmos textos foram sendo reproduzidos 
e publicados de tempos em tempos, sob interpretações muito semelhantes de 
diferentes autores.

138.  Idem. Diálogo Pré-socrático, com Claudio M. 
Valentinetti / Oscar Niemeyer. São Paulo: Instituto Lina Bo 
e P. M. Bardi, 1998

139.  Idem. Oscar Niemeyer. Catálogo. Rio de Janeiro: 
Prefeitura do Rio de Janeiro, 1998. Catálogo da exposição 
Uma Homenagem a Oscar Niemeyer, realizada no 
Centro de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, em 
novembro de 1998. 
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 Quanto a isso, DURAND e SALVATORI (2013), fazem uma importante leitura 
sobre o assunto:

 O cultivo da história da arquitetura, feito em geral dentro das universidades 
e por diplomados em arquitetura, tende a obedecer a um formato mais geral 
de reconstituição da biografia de grandes vultos. Ainda que se chame a isso 
de historiografia (melhor seria “hagiografia”) e não de história, é algo também 
visto em outros ramos da cultura erudita, incluindo as artes e as ciências puras 
e as profissões liberais. É por se dedicar a esse trabalho sem fim de “resgate” 
que as universidades (e também as academias artísticas e científicas) foram 
chamadas por Bourdieu de “instâncias de conservação e consagração” da 
cultura erudita. Em termos dinâmicos, elas trabalhariam na contramão da 
contestação exercida pelos artistas insatisfeitos com o status quo, ou seja, os 
que são percebidos como – ou se denominam – vanguarda (cf. Bourdieu, 1992). 
Portanto, a historiografia acadêmica tende a ser simultaneamente respeitosa 
e meticulosa em seu ofício de conservar consagrando ou de consagrar 
conservando. Não por acaso, algumas das teses mais questionadoras a 
respeito de Niemeyer – como se pode constatar nas referências bibliográficas 
a seguir – foram escritas como mestrados e doutorados em artes, filosofia 
(estética) e ciências humanas, isto é, fora do espaço restrito do ensino de 
arquitetura. (DURAND; SALVATORI, 2013. p.176)

 Essa leitura é fundamental para entender como – apesar de alguns autores 
já terem apresentados aspectos reveladores que desmistificam o processo projetual 
de Niemeyer – muitos textos, publicados posteriormente aos textos reveladores, 
desconsideraram tais aspectos e continuaram a “conservar consagrando” ou 
“consagrar conservando”.

 Por esse ângulo, nota-se um ponto decisivo, que pode ser considerado 
a origem da noção consagrada do processo projetual de Oscar Niemeyer: o 
discurso do arquiteto.

3.2.  SOBRE O DISCURSO: A CONSTRUÇÃO DE “FALSAS VERDADES” 
ACERCA DO PROCESSO PROJETUAL DE OSCAR NIEMEYER – A 
CRIAÇÃO DE UM MITO

 Analisar Niemeyer é analisar – para além de sua arquitetura – seu 
discurso sobre sua arquitetura. É, enfim, revisitar o repertório de recursos 
de que ele lançava mão, de forma consciente e inconsciente, para reforçar 
a aura de sua obra e de si mesmo. Sua carreira, iniciada ainda muito jovem, 
foi impulsionada por tamanhas circunstâncias favoráveis que, por volta de 
seus cinquenta anos (quando a grande mídia, no Brasil e no exterior, o 
consagra pelos palácios de Brasília), o puseram definitivamente muito 
acima de qualquer outro arquiteto brasileiro em termos de visibilidade 
pública e prestígio profissional. (DURAND; SALVATORI, 2013. p.159)

 Como foi possível observar no capítulo 01 do trabalho, a construção do 
imaginário em torno do processo projetual de Niemeyer – formado substancialmente 
por imagens do arquiteto desenhando, dos croquis de único risco, da criação 
espontânea em momentos de devaneio ou sonhos – teve origem e enraizamento 
no próprio discurso do arquiteto. Seus textos, apresentações em público, a maneira 
de expor seus trabalhos, aliados ao seu grande prestígio foram decisivos para o 
estabelecimento do imaginário sobre seu próprio modo de projetar.

 Tendo isso em vista, autores como PEREIRA (1993), VALLE (2000), QUEIROZ 
(2007), DURAND e SALVATORI (2013), entre outros, perceberam determinados 
aspectos do discurso de Niemeyer e recursos dos quais ele se valia “consciente e 
inconscientemente” para valorizar sua obra e atuação como arquiteto.
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 Assim como em outros campos artísticos, na arquitetura há também 
peculiaridades que envolvem o discurso acerca do ato de criação, no sentido de 
mitificar a concepção, obscurecendo o processo criativo. Dada a impossibilidade de 
acessar os processos mentais do artista, as únicas maneiras de construir hipóteses 
sobre os mesmos é baseando-se no discurso do artista sobre sua criação e/ou 
apoiando-se nos documentos de processos existentes140. 

 Como o acesso aos materiais primários de documentação do processo 
projetual de Oscar Niemeyer é consideravelmente restrito, muitas das hipóteses 
existentes sobre tal processo apoiaram-se, portanto, principalmente no discurso 
do arquiteto.

 Entretanto, deve-se considerar, como disse a profa. Dra. Cecilia Almeida 
Salles (Informação verbal)141, que o artista, de modo geral, constantemente realça 
determinados aspectos de seu processo, ao mesmo tempo em que reduz ou omite 
outros. Ou seja, seu discurso se baseia, sobretudo, na maneira como este deseja 
ser interpretado ou conhecido pela sociedade, em como ele deseja construir sua 
imagem.

 Na construção da imagem pelo próprio artista, o controle do que é 
dito – tanto por ele quanto por seus colaboradores, amigos, entrevistadores 
e admiradores – é fundamental. Nesse sentido, Oscar Niemeyer, tendo seu 
prestígio (e consagração) profissional e social, exerceu controle absoluto sobre 
sua imagem, se mostrando extremamente centralizador:

 Para se ter uma ideia, quando o material de Copacabana chegou à 
fundação, o currículo oficial, fornecido por aquele escritório, dava conta de 180 
projetos. A abertura das caixas, contudo, revelou que tal relação é bem maior: 
Fernanda e equipe chegaram a 590 trabalhos. “Não são necessariamente 
projetos mais recentes”, alerta a historiadora. Pelo contrário, a lista reduzida 
espelha o controle de Niemeyer sobre o conjunto da sua obra, de forma a 
selecionar cuidadosamente o que entra e o que não entra em seu currículo.

140.  Ou, ainda, no discurso de seus colaboradores. 
Entretanto, como visto, tal discurso, especialmente de 
outros arquitetos e de seus engenheiros calculistas, são 
elaborados no sentido de confirmação do discurso de 
Niemeyer. A exceção, o discurso de seu maquetista Gilberto 
Antunes, era, até o momento, desconhecido.

141.   Informação fornecida em aula ministrada pela 
professora na disciplina de Avanços Atuais dos Estudos 
de Audiovisual, na Escola de Comunicação e Artes da 
Universidade de São Paulo, 2016.

[...] Por fim, as exposições são outro braço das preocupações atuais de 
Oscar Niemeyer. Embora a dupla Kadu Niemeyer/ Marcus de Lontra Costa (este 
ex-produtor gráfico da revista Módulo), em várias ocasiões complementada por 
Ricardo Ohtake, dê conta do recado, é Niemeyer quem aprova individualmente 
a museografia e o material de cada mostra. (GRUNOW, 2007)142

 Dessa maneira, tudo que dizia respeito ao arquiteto deveria passar por sua 
aprovação. Quanto às críticas, Niemeyer sempre se posicionou com repulsa e, para 
controlá-las, adotava a estratégia de desqualificar seus autores, alegando falta de 
conhecimento, de credenciais ou de visão, como bem notou Pereira:

 Em relação à crítica, Niemeyer sempre se posicionou com 
uma irreverência olimpiana, contaminada de desprezo e desdém. A 
desqualificação de seus interlocutores sempre foi sua estratégia de defesa, 
mesmo que pudesse admitir, de vez em quando, que respeita ‘todas as 
opções urbanísticas e todas as correntes arquitetônicas, quando elaboradas 
com amor e idealismo’. (PEREIRA, 1993. p.159.Tradução nossa.)

 Ao mesmo tempo, o arquiteto recorria constantemente ao elogio, 
incentivando-o, por parte de outros autores, ou mesmo fazendo o autoelogio, 
utilizando-se da fala de autores e personalidades consagradas como apoio para tal

 No jeito manso de Oscar explanar as suas ideias, acontece o registro 
da referência indulgente ao seu próprio trabalho e, por vezes, referências 
feitas através da citação de personalidades famosas, na mais supina 
estruturação do discurso laudatório, aliás, predominante até o advento de 
Brasília. O elogio é o discurso sempre aceito, e os arquitetos brasileiros 
acostumaram-se com ele, com a anticrítica, com essa maneira mais fácil 
de livrar-se dela. (PEREIRA, 1993. p. 165. Tradução nossa)

142.  GRUNOW, Evelise. A Corte Niemeyer. O Homem, 
o Escritório, a Fundação e as pessoas do cotidiano 
de Oscar Niemeyer. Publicado na Projeto Design, 
Edição 334, Dez. 2007. Disponível em <https://www.
arcoweb.com.br/projetodesign/artigos/artigo-a-corte-
niemeyer-01-12-2007>. Acesso em 23 Mar. 2016.
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 Além dos recursos de neutralização da crítica e valorização do elogio, o 
fato de Niemeyer atribuir seu conceber arquitetônico à intuição e espontaneidade 
– “surge uma ideia de repente”143 – mascara a construção do pensamento que o 
levou à solução e, com isso, retira o seu processo projetual do campo metodológico, 
prejudicando o entendimento acerca de sua maneira de projetar:

 Mahfuz (2001) e Comas (1986), como outros teóricos profundamente 
implicados na formação de arquitetos, dedicam-se a examinar a obra 
de Niemeyer por meio de categorias analíticas instrumentais próprias 
da arquitetura, não se deixando seduzir pelo caráter intuitivo com que o 
arquiteto pretendia justificar seus desenhos. Eis um equívoco que, por 
retirar o processo criativo do campo das metodologias controláveis, deixa 
de oferecer lições úteis ao desenvolvimento do campo e abre mão da 
prerrogativa de fazer discípulos e de produzir exemplares paradigmáticos 
para o campo da arquitetura. Cria-se, assim, uma circularidade de 
raciocínio que levará sempre à reafirmação da originalidade de sua obra, 
justificando indefinidamente, ao que tudo indica, a condição de notório 
saber atribuída a Niemeyer e que, no limite, bloqueia a ascensão de novos 
valores. (DURAND; SALVATORI, 2013. p.174-175)

 Sobre essa perspectiva, pode-se perceber também diversas lacunas e 
silêncios no discurso do arquiteto, especialmente em relação ao seu processo 
projetual, como esta pesquisa revela.

 Se arquitetura é invenção, por que pesquisa em arquitetura não o 
seria? Se a arquitetura joga com cheios e vazios, a pesquisa social joga 
com discursos e silêncios, sobretudo quando se trata de arquitetos de 
prestígio que controlam o que se diz a seu respeito. (Ibid. p. 176)

143.  NIEMEYER, Oscar. Método de Trabalho. Revista 
Módulo 58, Abril/Maio 1980. p.86.

 Não só lacunas e silêncios são perceptíveis, como a própria simplificação 
do método, em seu discurso, é responsável pela interpretação que se faz da 
produção de Niemeyer. Simplificação notada nos textos e entrevistas de Niemeyer, 
ao longo dos anos, que passa a falar de sua maneira de trabalhar de modo cada 
vez mais sucinto e direto, se resumindo à noção de que “a ideia surge, o arquiteto 
desenha, o projeto está pronto”. Tal simplificação é determinante para a mitificação 
do processo, como alerta Salles:

 Muitos aspectos da criação artística aparecem a seus fruidores 
envoltos em uma aura que mais mitifica do que explica esse engenhoso 
labirinto da mente humana. Por outro lado, surgem, às vezes, explicações 
simplistas que poderosamente transformam o labirinto em uma trajetória 
linear, não apresentando nem sequer os desvios e bifurcações, distorcendo, 
assim, a complexa lógica que envolve o ato criador. (SALLES, 2013. p. 22)

 A simplificação do processo criativo, aliada ao discurso recorrente de 
Niemeyer de que sua arquitetura é natural, espontânea, e surge, nos momentos 
de prazer, quando está dormindo ou ocupado com outros afazeres144, faz com que 
seu ato criador seja frequentemente associado ao insight, a criação linear, o qual, 
aparentemente, o arquiteto teria constantemente em sua atividade, contribuindo para 
a ideia do arquiteto gênio, que não faz esforço para criar suas obras.

 Uma visão simplificadora do gesto criador mostra um percurso que 
tem sua origem em um insight arrebatador, que se concretiza ao longo do 
processo criativo. Um caminho do caos inicial para a ordem que a obra 
oferece. Esta perspectiva contém uma linearidade que incomoda aqueles 
que convivem com a recursividade e a simultaneidade desse fenômeno. 
Seria uma forma limitadora de olhar para esse trajeto. Uma representação 
que não é fiel à complexidade do percurso. (Ibid. p. 29)

144.  Ibid. p.86.
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 Como observado por alguns autores, Niemeyer, especialmente na década de 
50, com a construção de Brasília145, passou a buscar cada vez mais a simplicidade 
em sua arquitetura, reduzindo elementos, como assinalou Pereira:

 Simplicidade, no processo de trabalho de Niemeyer, relaciona-
se com naturalidade, espontaneidade e elegância, sendo conquistada 
por meio da redução dos elementos da linguagem plástica e do próprio 
espaço arquitetônico.  (PEREIRA, 1993. p.190.Tradução nossa.)

 No entanto, o que o autor não sinaliza, é que o arquiteto, além de simplificar 
suas formas, volumes, elementos arquitetônicos, desenhos e seu modo de redigir 
o texto explicativo, reduziu também o discurso sobre sua maneira de projetar – não 
implicando, necessariamente, na simplificação da maneira de projetar em si, que, 
como foi visto, se manteve relativamente constante durante quase todo o período de 
colaboração com Gilberto Antunes. 

 Se o arquiteto lançou mão desse aspecto, de forma consciente ou 
inconsciente, não é possível saber, mas tal simplificação do discurso foi definitiva 
para a mitificação do seu processo projetual.

 Desse ponto de vista, um fator que provavelmente colaborou para 
tal simplificação do discurso sobre o método projetual, foram as inúmeras e 
repetitivas entrevistas que consistiam quase sempre nas mesmas perguntas. Vale 
lembrar que, dentre estas, constantemente estava presente aquela que se referia 
ao método de trabalho do arquiteto.

 Certamente, daí deriva o efeito de mesmice que terminava ricocheteando 
e aborrecendo o próprio entrevistado. Isso aparece, com clareza, ao fim de 
um longo documentário cinematográfico dedicado a Niemeyer (cf. Marcel, 
2007); ao ser perguntado o que achava das questões que lhe costumavam 
fazer em entrevistas e depoimentos, respondeu: “São sempre as mesmas!”.

145.  Como relatou o próprio arquiteto em 
“Depoimento”, publicado na Revista Módulo n°9:

As obras de Brasília marcam, juntamente com 
o projeto para o Museu de Caracas, uma nova 
etapa no meu trabalho profissional. Etapa que 
se caracteriza por uma procura constante de 
concisão e pureza, e de maior atenção para com 
os problemas fundamentais da arquitetura. 
Essa etapa, que representa uma mudança 
no meu modo de projetar e, principalmente, 
de desenvolver os projetos, não surgiu sem 
meditação. Não surgiu como fórmula diferente, 
solicitada por novos problemas. Decorreu de um 
processo honesto e frio de revisão do meu trabalho 
de arquiteto.” (NIEMEYER, O. Depoimento. In: 
Revista Módulo, n°9)

 A tal desalento seguiu-se um desabafo sobre o cansaço que lhe provocava 
discutir arquitetura quando há tanta coisa na vida importante a fazer, como 
curtir os amigos e denunciar injustiças sociais – um fecho costumeiro de 
suas falas. (DURAND; SALVATORI, 2013. p.157-158)

 Por este trecho nota-se certa irritação do arquiteto. Porém deve-se ter 
em consideração que, assim como eram feitas sempre as mesmas perguntas, 
Niemeyer também fornecia as mesmas respostas, com mínimas alterações: o 
discurso se mantinha em quase todas as entrevistas. Com isso, Niemeyer não 
só fixou seu discurso de maneira definitiva, coerente com seus textos, como 
também se tornou previsível, de modo que qualquer informação, ou resposta, 
não esperada do arquiteto passava despercebida, como notou Corrêa:

 Uma alfinetada aqui, uma homenagem lá, a longa exposição do 
arquiteto ao mesmo mecanismo binário de perguntas e respostas apagou 
em sua figura tudo o que não está sob o foco concentrado da notoriedade. 
E, assim como o excesso de luz queima, os anos em que foi tratado como 
arquiteto oficial do país o tostaram um pouco. Quem o vê no noticiário tem 
a impressão de que passou um pouco do ponto, porque ele, que muda 
continuamente sua arquitetura, não aprende a mudar de ideia. A fama fez 
dele um tipo especial de ilustre desconhecido, o personagem que todo 
mundo pensa que já conhece. Niemeyer colabora. (CORRÊA, 1996. p. 20)

 No entanto, como percebe Durand e Salvatori, resta saber se, de fato, 
as entrevistas visavam questionamentos críticos ou se já continham roteiro 
internalizado, no qual se espera que o entrevistador faça as perguntas padrões 
(ou chavões) e, ao mesmo tempo, espera-se, do entrevistado, a resposta padrão. 
Nesse caso, Niemeyer, tendo concedido tantas entrevistas, acabou ficando refém 
de suas próprias respostas.
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 Mas resta a questão de saber se as entrevistas e documentários acerca 
de Niemeyer comportam de fato questionamentos, isto é, a colocação de 
questões reais que cobrem respostas reais, combinando informação, reflexão 
e polêmica. Ou se, ao contrário, suas aparições na mídia obedeciam a um 
roteiro já bem interiorizado por ele e pelos que o entrevistavam a respeito do 
que sejam sua arquitetura, seus princípios éticos, sua ideologia e seu estilo 
de vida. (DURAND; SALVATORI, 2013. p.158)

 Desse ponto de vista, também os entrevistadores foram responsáveis pelo 
estabelecimento do Estado da Arte. Percebe-se que, em nenhuma das entrevistas 
publicadas, em revistas e periódicos de arquitetura, pergunta-se ao arquiteto sobre a 
utilização de outras ferramentas de projeto, como o modelo físico, que tanto aparece 
publicado nas revistas Módulo. Nesse caso, ou a ideia formada sobre seu método 
projetual se encontrava arraigada de tal maneira que nunca ninguém pensou em 
questionar tais aspectos ou, simplesmente, como a questão do modelo estava fora do 
“foco concentrado da notoriedade” do arquiteto, não interessava interpelá-lo.

 Apesar das entrevistas possivelmente terem contribuído para a simplificação 
do discurso do arquiteto, acabam por revelar outro recurso desse discurso, que não 
necessariamente foi influenciado por estas, uma vez que aparece consistentemente 
em seus textos e publicações: a repetição. Isso fica evidente na insistência de seu 
discurso, tanto nas entrevistas, quanto em seus textos publicados, na maneira de expor 
suas obras e até nos exemplos que dá. 

 Qual um exercício de memória, Niemeyer constrói seus temas na 
cadência ritmada da repetição, da insistência, deixando transparecer 
uma acentuada vontade didática, vontade de disseminação, de 
divulgação e de sedimentação de suas ideias. Sua produção narrativa 
bastante intensa deixa perceber a figura do mestre compenetrado 
na repetição necessária dos princípios básicos formadores de sua 
doutrina. (PEREIRA, 1993. p. 151.Tradução nossa)

 Aqui se nota não só a questão doutrinadora, como também a estratégia de 
consolidação da sua imagem. Porém, Niemeyer não repete de maneira idêntica 
– exceto em alguns poucos casos –, mas acrescenta um elemento (uma palavra, 
frase ou desenho) diferente, criando em seu discurso ambiguidade decisiva para a 
interpretação de sua obra. Um exemplo é seu próprio desenho. Niemeyer diz desprezar 
a arquitetura feita com régua e esquadro146 e incentiva que seja feita à mão livre, pois 
somente assim se atinge liberdade desejada. No entanto, como revela Queiroz (2007), 
tal liberdade é, na verdade, alcançada por meio de extremo rigor geométrico:

 Em Niemeyer, a liberdade é exaustivamente calculada. Não há 
aproximações, o traço é preciso. O rigor geométrico de seus desenhos 
confere unidade e equilíbrio a um gesto que, à primeira vista, parece surgir 
ao acaso. A curva de Niemeyer é construída pela concordância entre arcos 
e retas. Não é, como o próprio arquiteto diz, “desfibrada” [...]. Na maioria 
de seus projetos posteriores a 1953, tanto as curvas em corte (abóbadas, 
cúpulas, coberturas côncavas e ondulantes) como as curvas em planta 
(marquises, rampas, plantas circulares, lâminas arqueadas e fechamentos 
verticais curvos), são oriundas de uma construção geométrica que concorda 
segmentos de reta com segmentos de arco. (QUEIROZ, 2007. p.195-197)

 Também Valle (2000) percebe essa construção, inclusive em projetos anteriores 
a 1953, na própria concepção do Conjunto da Pampulha, da década de 40:

 Na construção dessa marquise, temos também a combinação de 
círculos tangentes, como na Casa do Baile (1940). Niemeyer, ao fazer 
da geometria a construção efetiva de suas marquises, parece ter um 
pensamento ordenador racionalista sobre o projeto. Evidentemente, 
o desenho que ele apresenta dessas marquises a mão livre é mais 
contundente e expressivo do que seu resultado realizado com círculos, 
elipses, curvas e retas. (VALLE, 2000. p.222-223) 

146.  Como relata o arquiteto:

E tudo começou quando iniciei os estudos da 
Pampulha – minha primeira fase – desprezando 
deliberadamente o ângulo reto tão louvado e a 
arquitetura racionalista feita de régua e esquadro, 
para penetrar corajosamente nesse mundo de 
curvas e retas que o concreto oferece. E foi no 
papel, ao desenhar esses projetos, que protestei 
contra essa arquitetura monótona e repetida, tão 
fácil de elaborar que se multiplicou rapidamente dos 
Estados Unidos ao Japão. (NIEMEYER, 1992. p.34)
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 O desenho à mão livre, o croqui, é o principal recurso do discurso do arquiteto. 
Por meio dele, Niemeyer explica a concepção de suas obras, seu processo projetual. 
Nesse sentido, fica evidente outra questão na qual há ambiguidade em seu discurso: 
a concepção. Seu discurso de que a solução, de repente, aparece (pronta) e o projeto 
está feito, cai por terra quando se revela, como vimos, que:

1) O processo de Oscar Niemeyer é um gesto inacabado: o arquiteto 
constantemente modificava seus projetos, mesmo concluídos ou 
construídos. 

 Nesse sentido, os exemplos que o arquiteto utilizava para ilustrar sua 
criação espontânea, como a Mesquita de Argel, na qual “a ideia surgiu de repente, 
levantando-se de madrugada para desenhá-la”; e o Centro Musical do Rio de Janeiro 
(Palácio das Artes), que começou desenhando num rolo de papel vegetal e “para sua 
surpresa, antes de terminá-lo a solução surgiu” (NIEMEYER, 1980, 1993, 1998), são 
também os mesmos exemplos que contradizem o próprio discurso.

 Como vimos, a Mesquita de Argel, apesar da primeira solução ter se mantido por 
um tempo, o croqui da Mesquita na publicação de 1978 (Figura 05f) já apresenta nova 
solução e, em 1994, na ocasião da exposição do filme 01, 26 anos após sua concepção, 
Antunes elabora a primeira maquete dessa nova versão. Assim, ao buscar por imagens 
da Mesquita de Argel se obtém, por um lado, as fotografias dos modelos que representam 
o primeiro projeto; e, por outro, os croquis de Niemeyer, que revelam a segunda solução 
por ele encontrada, a qual corresponde ao modelo elaborado por Gilberto Antunes para 
a exposição de 1994. Portanto, é extremamente ambíguo os poucos dados que se tem 
deste projeto: um texto que relata o insight arrebatador do arquiteto e, ao mesmo tempo, 
fotografias de maquetes e croquis que não correspondem ao mesmo projeto.

 Quanto ao Centro Musical do Rio de Janeiro, da primeira solução à última, sem 
dúvida foi necessário mais do que um rolo de papel vegetal para que a solução surgisse. 
Como vimos, por meio da análise do projeto no filme 01, foram elaboradas, pelo menos, 
seis versões do projeto somente em modelos físicos e, ao que tudo indicou, ainda na 
ocasião da exposição, também 26 anos após a elaboração da primeira solução, o 
arquiteto ainda não havia chegado à solução desejada. Logo, pode-se encontrar também 
diversas versões em croquis e modelos para este projeto.

 Isso também pode ser observado em projetos anteriores, como a Casa de 
Baile da Pampulha: 

 Nesse sentido, é interessante observar os desenhos da Casa de Baile, 
posteriores à Pampulha, quando Oscar Niemeyer realiza uma leitura do 
desenvolvimento de suas formas. Notamos que o edifício da Casa de Baile tem 
sua forma alterada, o desenho da perspectiva não reproduz a planta realizada 
na arquitetura da Pampulha, apresenta-se como uma versão expressionista não 
correspondente ao real. [...] A expressividade de seu desenho provém da célula 
orgânica, posteriormente passada aos pilotis. Niemeyer tem essa habilidade 
aditiva em sua arquitetura, que possibilita, em contrapartida, variadas leituras de 
sua obra. No entanto, a principal é aceitá-lo como um artista que qualifica seu 
trabalho conforme acrescenta ambiguidades a seu objeto. (VALLE, 2000. p.162)

 Valle também reconhece a ambiguidade, proposital, que Niemeyer adiciona a 
seus projetos. Ainda nesta passagem fica evidente outro aspecto contraditório.

 2) O controle a posteriori da concepção, que permite ao arquiteto fazer as 
alterações que desejar, assim como reapresentar os projetos.

 Por meio desses exemplos, é possível observar uma prática recorrente do 
arquiteto, que é não só a alteração constante de suas obras, mas a reapresentação das 
mesmas por meio, principalmente, dos eloquentes croquis, recurso utilizado por Niemeyer 
para apresentar seus projetos, enquanto os modelos são utilizados principalmente para 
estudo dos mesmos (a inversão dos supostos papéis do croqui e da maquete). 

 Oscar, aqui, leva às últimas consequências essa relação de controle 
a posteriori da atividade de criação artística, privilegiando a possibilidade 
de correção e o ato do refazer como instrumentos de objetividade e 
preocupação social. (PEREIRA, 1993. p.146. Tradução nossa)
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 Além disso, como o próprio arquiteto declarou147:

- A conversa do arquiteto é na prancheta e, se possível, com a obra terminada. 
É o que tentamos nesses longos anos de trabalho, debruçados na mesa de 
desenho, desinteressados da crítica, dos preconceitos, da preocupação da 
obra-prima que a tantos imobiliza. (NIEMEYER, 1981. p.94. Grifo nosso)

 Dessa passagem apreende-se que, primeiro, “a conversa do arquiteto é na 
prancheta”, ou seja, o arquiteto argumenta e explica seus projetos desenhando. Segundo, 
“se possível, com a obra terminada”, pois assim, com o rigoroso controle da produção a 
posteriori, o arquiteto pode apresentar o projeto da maneira que lhe for conveniente.

3) O arquiteto dissemina a ideia de que somente um croqui é suficiente para 
resolver o projeto, enquanto se utiliza de outros recursos na concepção do mesmo.

 Ao dar, também como exemplo de tal processo de criação, o Memorial da 
América Latina, para o qual “somente uma perspectiva do conjunto foi suficiente”, 
claramente nota-se a distorção do processo, uma vez que, para a definição desse 
projeto, foram necessários cinco modelos, executados por Antunes e estudados 
por Niemeyer, para chegar à solução final.

 As estruturas aparentemente mágicas e a perpetuação do mito do 
gênio são, evidentemente, aspectos característicos de Niemeyer e do projeto 
modernista utópico. À semelhança do método de Lucio Costa para o projeto 
vitorioso do plano de Brasília148, Niemeyer descreve o modo como a inspirada 
perspectiva do complexo do Memorial veio a ele espontaneamente, ‘como se 
uma premonição tivesse repentinamente tomado forma’149 . Seja como for, a 
progressão de espaços e a experiência visual que se tem das construções 
e esculturas nesse corbusiano passeio arquitetônico parecem ter sido 
cuidadosamente planejadas por Niemeyer. (UNDERWOOD, 2002. p.137)

147.  NIEMEYER, Oscar. A velha arquitetura 
internacionalista foi arquivada para sempre. Entrevista 
Oscar Niemeyer. Revista Módulo edição especial 
arquitetura número 01 – março 1981. p.94

148.  Como publicado na Revista Módulo n°8, julho de 
1957:

Desejo inicialmente desculpar-me perante a 
direção da Companhia Urbanizadora e a Comissão 
Julgadora do Concurso pela apresentação 
sumária do partido aqui sugerido para a nova 
Capital, e também justificar-me.
Não pretendia competir e, na verdade, não 
concorro – apenas me desvencilho de uma 
solução possível, que não foi procurada mas 
surgiu, por assim dizer, já pronta. (Lucio Costa, 1° 
Prêmio, Relatório do Plano Piloto de Brasília. In: 
Revista Módulo, julho de 1957, ano 3, n°8)

149.  Fundação Memorial da América Latina. Memorial 
da América Latina, São Paulo, 1898, p.12. apud. 
UNDERWOOD, 2002. p.137.

 Novamente, o exemplo da concepção do projeto do Memorial da América 
Latina é dado. Trata-se, portanto, de um discurso para a perpetuação do mito do 
gênio que é praticado não só por Niemeyer, mas que, aparentemente, é próprio dos 
arquitetos modernistas.

 No entanto, a ambiguidade mais impactante, no discurso de Niemeyer, 
foi encontrada em declaração dada pelo arquiteto para reportagem do Jornal do 
Brasil150, em relação às maquetes em seu processo projetual, que não entrou para 
o Estado da Arte por não se encontrar disponível. 

 Mesmo entrando em contato com o Jornal, a pesquisadora não obteve 
acesso à reportagem, conhecendo-a, unicamente, por meio do acervo pessoal de 
Gilberto Antunes, que a guardou como documento. 

 Vale a pena reproduzi-la integralmente, já que esta informação foi fornecida 
por Oscar Niemeyer uma única vez151 e trata-se de documento raro cuja divulgação 
é fundamental:

 Os projetos dos melhores arquitetos não passariam de meros delírios 
criativos se por trás de suas linhas e formas abstratas não existisse a figura 
anônima, hábil, paciente e obstinada do maquetista, um mestre em assimilar 
ideias e traduzi-las em detalhes concretos. Para Oscar Niemeyer, as maquetes 
são ‘pequenos textos’ que ele utiliza para justificar e testar sua criação.

- É minha prova dos nove. Se não encontro argumentos para defender 
o que fiz, é porque falta alguma coisa no projeto - explica ele. ‘Com a 
maquete confiro espaços e volumes, afastamentos e proporções, se as 
formas se correspondem e se o conjunto é harmonioso como desejo’.

 Para este teste definitivo, o criterioso arquiteto se utiliza dos serviços de 
Gilberto Carneiro Arsene Antunes, 42, carioca de Bonsucesso, duas filhas, e 
que há 25 anos se dedica à tarefa de tornar concreta a criação de Oscar, que 
o define como ‘um dos nossos bons colaboradores, talentoso e inteligente’. 

150.  MARCELO, Tasso. Niemeyer diz que maquete é 
prova dos 9. Reportagem do Jornal do Brasil, Caderno 
Cidade, de 01 de abril de 1988.

151.  Cabe enfatizar que a declaração foi publicada 
unicamente em um jornal, na época, com pouca visibilidade 
da comunidade arquitetônica e com circulação restrita 
ao Rio de Janeiro, muito diferente caso fosse publicada 
em um periódico de arquitetura de alto impacto, como a 
Revista Módulo, comandada pelo próprio arquiteto.
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 Casado com Édila – ‘uma de minhas funcionárias, me ajuda em tudo’ – 
ele diz que ‘nunca soube o que é uma casa arrumada. Em seu apartamento 
na Rua Jacumã, Tijuca, Gilberto espalha os mais diversos materiais que 
utiliza em seu trabalho. São buchas de espumas, grãos de sagu, pedras 
de aquário, colchetes de pressão, palitos, linhas de costurar, e mais o que 
surgir na hora. ‘Uma vez fui buscar uma farinheira na Rua da Alfândega para 
modelar uma cúpula de um prédio’. São caixas, caixinhas e caixotes que 
guardam o que vai servir, e o que já foi usado e pode voltar a ser necessário. 
(MARCELO, 1988. Grifo nosso)

 Como pode-se observar, o arquiteto declara que as maquetes são 
“pequenos textos que ele utiliza para justificar e testar sua criação”. A maquete 
é sua “prova dos nove. Se não encontro argumentos para defender o que fiz, é 
porque falta alguma coisa no projeto”. 

 Nota-se, portanto, que Niemeyer empregou o discurso da prova dos nove 
que sempre utilizou, e continuou utilizando até seus últimos dias, para definir o 
papel do texto em seu processo projetual, exatamente com as mesmas palavras, 
para definir, nesta reportagem, o papel do modelo físico. O arquiteto, inclusive, 
define as maquetes como “pequenos textos”, o que é ainda mais revelador.

 Apreende-se, desse depoimento, que a maquete é tão – ou mesmo mais – 
importante no processo de projeto de Oscar Niemeyer que o texto. Afinal, qual seria a 
sua prova dos nove? O texto ou a maquete? 

 A ambiguidade desta declaração é inegável e chega a ser perturbadora. 
Ao mesmo tempo, é interessante notar que o arquiteto, controlador, realiza a 
declaração, como comentado, em um jornal de baixa circulação e impacto na 
comunidade arquitetônica, enquanto poderia tê-lo feito na Revista Módulo152, 
atingindo público imensamente mais amplo. No entanto, Niemeyer não divulgou 
essa informação nem em seus livros, nem nas entrevistas, nem nas exposições 
nem nas principais publicações a seu respeito. 

152.  Como Pereira já havia discorrido sobre o impacto 
e alcance da revista:

 Em relação ao principal cenário deste 
discurso, a revista Módulo, deve-se dizer que é um 
dos mais importantes e influenciadores veículos 
de comunicação no campo da arquitetura, que 
por várias décadas cobriu a produção e as ideias 
de um grupo de profissionais, responsáveis 
por significante parte da história da arquitetura 
brasileira moderna, além de apoiar o diálogo 
internacional com arquitetos em todo o mundo. 
Lançada em 1 mar. 1955, e fechada por dez anos 
pelo Regime Militar, a revista reapareceu em 1976, 
conseguindo publicar 100 edições. (PEREIRA, 
1993. p. 149)

 Ou seja, ao mesmo tempo em que divulga o verdadeiro papel dos modelos 
em seu processo projetual, Niemeyer oculta a visibilidade desta informação do 
campo da arquitetura, do público a quem, de fato, interessaria. Não se pode afirmar, 
portanto, que o arquiteto não deixou “pistas” para os estudiosos que se interessariam 
em investigar o assunto. No entanto, com essa estratégia, o arquiteto, de forma 
intencional ou não, omitiu a importância dos modelos para a sua arquitetura por 
quase 50 anos. 

 É possível também que o fato de os modelos físicos não serem por ele 
executados, seja interpretado, pelo próprio, como uma etapa alheia ao processo 
projetual do arquiteto153. “Eu desenho e escrevo”154, diz Niemeyer. Porém não é ele 
quem faz as maquetes para o estudo dos projetos e, como observado, o arquiteto é 
extremamente rigoroso quanto à sua autenticidade155.

 Niemeyer chama a atenção exclusivamente para os desenhos e para o 
texto, possivelmente, por serem característicos do arquiteto. Seus desenhos à mão, 
os croquis, marca do arquiteto, dispensa maiores comentários. Desde o início de 
sua carreira – e, segundo Niemeyer, desde sua infância –, o desenho sempre foi a 
identidade do arquiteto e, quem sabe, o elemento impulsionador de sua carreira:

‘(...) quem era o enfant gaté de Le Corbusier era o Oscar Niemeyer. Como era 
jovem e desenhava muito bem, Oscar Niemeyer passou a ser o ‘sacristão’ de 
Le Corbusier. Ele não fazia nada sem o Oscar. O Oscar convertia logo suas 
ideias em desenhos (...) Cada dia Oscar Niemeyer crescia e desenvolvia 
mais sua capacidade’ (CAPANEMA, 1985. apud. CAVALCANTI, 1995, p.73).

 Quanto ao texto, também não é raro encontrar na bibliografia elogios à 
maneira de escrever do arquiteto. Niemeyer relata, em muitos de seus textos, como 
foi incentivado por Rodrigo Melo Franco de Andrade a ler. Niemeyer se dedicou 
intensamente à leitura, de variados temas, aumentando não só sua erudição, mas 
também sua habilidade em compor textos simples, concisos e muito claros.

153.  Como também notou SILVA (2012):

De fato, as explanações seguintes acerca de sua 
atuação projetual - apresentadas como método 
de projeto - resumem, segundo entendimento 
particularizado, o processo apropriado. Deixando 
de tratar tanto dos aspectos de base formativa 
e das questões teóricas, quanto da instrução 
pregressa e continuado proveniente da própria 
produção – temas constantes em seus relatos 
anteriores –, o método sintetizado passou a 
constituir a base argumentativa do arquiteto, com 
descrições focadas na coerência entre projeto 
e explicação necessária. Não obstante, como 
indicação de que esta relação é apenas parte do 
método, Niemeyer deixa evidente que se trata da 
essência de um processo. (SILVA, 2012. p.49-50)

154.  NIEMEYER, Oscar, 1907. Diálogo Pré-socrático, 
com Claudio M. Valentinetti / Oscar Niemeyer. São Paulo: 
Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1998

155.  Como foi possível observar pela análise do 
filme 01 – Conjunto de maquetes para exposição, o 
arquiteto encara a questão da autenticidade com muito 
rigor, quando, por exemplo, pediu a Antunes para cortar 
a maquete da Universidade de Constantine, uma vez 
que parte dela havia sido elaborada em parceria com 
outro arquiteto, portanto, não considerava seu projeto. O 
mesmo aconteceu com relação ao local da exposição, o 
Palácio Capanema, que Oscar não se sentiu confortável 
em ter uma exposição exclusivamente sua em um edifício 
projetado por uma equipe de arquitetos. O mesmo 
acontece em relação à lista de projetos do arquiteto: 
muitos projetos, por terem sido feito em parceria ou por 
ter sido feita qualquer alteração, ou ainda, por não ter 
acompanhado o desenvolvimento do projeto, Oscar não 
se considera autor de muitos projetos que elaborou.
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 Oscar Niemeyer começa a escrever sistematicamente a partir de 
1955, quando ele funda a Revista Módulo. Antes disso, sua produção 
era limitada a alguns artigos esparsos para revistas especializadas e, 
principalmente, para as publicações do Partido Comunista Brasileiro (PCB). 
Ele mostra um grande interesse pela literatura e pelo texto, incluindo-o 
como um elemento fundamental em seu método de trabalho. Ele gosta de 
escrever. Escreve bem. Tem um estilo facilmente perceptível por meio de 
um texto meticulosamente elaborado. Ele escreveu livros, deu entrevistas 
e tomou partido em acirrados debates e escreveu longos e detalhados 
memoriais descritivos de seus projetos. Um discurso quase desconhecido 
pelos arquitetos brasileiros, mais atentos às surpresas plásticas de sua 
arquitetura. Um discurso praticamente desconhecido pelas Escolas de 
Arquitetura e pelos críticos. (PEREIRA, 1993. p.145)

 Ou seja, tanto o desenho quanto o texto são produtos de sua própria autoria 
e os executa muito bem, se destacando por isso e recebendo muitos elogios. 
Retomando a reflexão da profa. Dra. Cecília Salles mencionado anteriormente, 
o artista enfatiza, em seu discurso, os aspectos que mais valorizam sua obra, 
pelos quais ele deseja ser reconhecido. Por outro lado, como as maquetes não 
eram por ele confeccionadas, é possível que o arquiteto não julgasse interessante 
colocá-las no mesmo plano autoral do desenho e do texto e, talvez por isso, o 
papel dos modelos acabou sendo diminuído no discurso do arquiteto156.

 Resumindo, o discurso de Niemeyer acaba reforçando a ideia do mito do 
gênio criador157 pelos seguintes aspectos:

1) O discurso simplificador do processo projetual — o arquiteto não precisa, 
praticamente, realizar trabalho mental: as criações são naturais, espontâneas, 
vêm em momentos de prazer e devaneio. O projeto todo é resolvido 
mentalmente. Os desenhos (e outros recursos) são externalizações das ideias;

2) A obra nasce pronta na cabeça do arquiteto — não há um percurso que 
levou ao encontro da solução definitiva; 

156.  Inclusive, muito artistas tentam ocultar o próprio 
processo de criação como um todo, na tentativa de afirmar 
suas criações como espontâneas ou por insights: 

É importante ressaltar que a ideia de método, 
como está sendo colocada nesse primeiro 
momento, não está ligada ao conceito de 
ordem, em oposição à ‘bagunça’, nem à ideia 
de rotina rígida e fixa. É comum ver uma postura 
dos artistas, quase radical, quando indagados 
sobre seu ‘método’. Enfatizam que não são 
organizados. (SALLES, 2013. p. 65)

157.  Cabe enfatizar que este trabalho não pretende, 
de maneira alguma, negar ou questionar a genialidade de 
Oscar Niemeyer, mas pretende unicamente compreender 
os motivos pelos quais o papel dos modelos foi 
obscurecido pela historiografia e pelo discurso do 
arquiteto, e como a figura do gênio contribuiu para tal 
omissão. O questionamento, então, se dá em torno do 
mito do processo projetual.

3) O arquiteto, consequentemente, não necessita realizar experimentações 
espaciais — mesmo que o resultado de sua obra seja um objeto tridimensional, 
supostamente sua capacidade de visualizar o espaço é tão aguçada que 
somente os croquis e textos bastam para ele conceber o espaço;

4) A autenticidade/ originalidade — Oscar é o único arquiteto em seu escritório, 
a concepção dos projetos cabe exclusivamente a ele, o desenvolvimento do 
projeto é considerado como “serviços paralelos” que não envolvem concepção;

5) O criador único — Niemeyer é o criador singular da obra e de todos os 
produtos que advém da criação (os croquis e os textos).

 Stevens (2003:25), em O Círculo Privilegiado: Fundamentos sociais da 
distinção arquitetônica158, analisou quatro pressupostos, entre filósofos e teóricos da 
arquitetura aos quais os sociólogos devem se atentar:

• Os grandes edifícios, enquanto obras de arte, são únicos;

• Os grandes edifícios são obras de um único criador. A teoria da arte sempre 
esteve centrada no indivíduo. É possível que a obra final seja resultado de um 
esforço coletivo, mas todos, exceto o artista (ou arquiteto, diretor, músico, 
etc.) são apenas trabalhadores braçais;

• O valor estético é inerente nos grandes edifícios;

• A arquitetura é a expressão do gênio singular e criador.

 Nota-se, nos pressupostos apontados por Stevens, a correspondência de 
alguns dos aspectos apontados no discurso de Oscar Niemeyer. Embora os três 
primeiros aspectos tenham sido desmistificados ao longo do trabalho, os dois últimos 
foram levados com extrema seriedade pelo arquiteto e, de fato, Niemeyer pode se 
afirmar como criador único e autêntico de suas obras. 

 No entanto, com essa postura na construção de seu discurso para enfatizar tais 
aspectos, Niemeyer colocou à sua sombra a figura do maquetista Gilberto Antunes e a 
importância de seu trabalho para o desenvolvimento dos projetos do arquiteto.

158.  STEVENS, Garry. O círculo privilegiado. 
Fundamentos sociais da distinção arquitetônica. Brasília: 
UNB, 2003.
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 Assim, tais aspectos definitivamente fortaleceram a imagem ideal do arquiteto 
gênio. Se esta era a imagem que o arquiteto desejava passar de si mesmo, não é 
possível saber. No entanto, a construção de tal imagem não só tornou o arquiteto 
refém da mesma – como ficou evidente nas entrevistas extremamente repetitivas –, 
como também encobriu (ou apagou) da historiografia, a importância dos modelos 
físicos como ferramenta projetual indispensável do seu modo de projetar.

 Na verdade, o próprio arquiteto pagou o alto preço da afirmação como 
mito, pela responsabilidade paradigmática assumida – em verdadeiro papel 
político. Para a maior parte da população brasileira, incluindo os arquitetos, 
a vivência do ser inventado foi suplantada pela imagem do ser inventor, 
cujo brilho a todos cega, impedindo-nos de enxergar as suas obras nas 
simples lições de construção que elas constituem em sua materialidade.  
(MACEDO, 2008. p. 332)

 O imaginário criado acerca do arquiteto gênio e de sua produção enraizou-
se de tal modo que a figura criada contribuiu para o estabelecimento das “falsas 
verdades” acerca do projetar ou do criar. Esse fenômeno é comentado por Salles:

 Buñuel (1982) vai um pouco além na observação dos jogos do artista 
travados com o mundo externo à obra, e percebe uma tentação em se acreditar 
no imaginário; o artista acaba por transformar as suas mentiras em verdades. 
O que só tem importância relativa, pois ambos são igualmente vividos e 
pessoais. [...]. As histórias que os romancistas contam (não importando o 
quanto de suas próprias histórias coloquem nelas) são inventadas, significam 
sempre uma falsificação, e, na medida em que esse contrabando passe 
desapercebido, surge então uma verdade que tem mais a ver com o leitor 
do que com o artista. É a verdade da obra que, na continuidade do processo, 
transforma-se na verdade do leitor. (SALLES, 2013. p.104) 

 Não só a imagem se torna verdadeira, como, da mesma forma que o arquiteto 
alterava seus projetos e a apresentação dos mesmo a posteriori, ele também alterava 
a imagem e a realidade, conforme percebemos pequenas adaptações do mesmo 
texto de uma publicação para outra:

 A realidade, criada pela imaginação, é tão real quanto aquela 
externa à obra; daí seu poder de afetar o artista [...]. O artista tem, ainda, 
o poder de ir modificando essa realidade, na medida em que a constrói. 
(Ibid. p.104)

 Quase como na Invenção de Morel, de Bioy Casares159, o discurso do arquiteto, 
também uma construção, é o instrumento com o qual ele converte a imagem em 
realidade, substituindo esta por aquela, moldada à sua vontade.

 No entanto, cabe ressaltar que a mitificação do processo não foi construída 
somente no discurso do arquiteto. Houve também contribuição expressiva de muitos 
autores consagrados que, como foi visto no capítulo 01 deste trabalho, não só 
colaboraram ativamente na construção dessa imagem, como a incrementaram, com 
suas próprias imaginações. A própria comunidade arquitetônica aceitou o discurso e 
o reproduziu, insistentemente, ao longo da historiografia, consolidando o mito.

 É possível também que a sociedade demande a figura do gênio, na expectativa 
do sobre-humano, e nele deposite suas expectativas. Como assinala Stevens 
(2003:177), em períodos de escassez de gênios, na arquitetura, são as ocasiões 
mais dinâmicas no campo: indivíduos mais jovens se destacando na profissão, maior 
número de indivíduos ingressando e menos sobreviventes dos velhos tempos160. 
Niemeyer conquistou não só a categoria de gênio, mas chegou à categoria de herói 
nacional. Talvez por isso sua imagem se fixou de tal maneira, bem como a ideia 
acerca da sua maneira de projetar.

159.  Cf. CASARES, Adolfo Bioy. A invenção de Morel, 
São Paulo: Cosac & Naify, 2006.

160.  Nesse sentido, cabe lembrar que o próprio Oscar 
Niemeyer começou a se destacar num desses períodos 
de escassez de gênios. Como disse PAPADAKI (1950):

 No entanto, os arquitetos desse 
período, juntamente com suas manifestações 
morfológicas, cujo valor plástico ainda pode 
ser um assunto controverso, restabeleceram-
se como membros ativos no ciclo de produção 
da sociedade contemporânea; eles se tornaram 
novamente fundamentais tornando a arquitetura 
uma realidade. Introduzindo a pesquisa científica 
como um processo necessário na arquitetura, 
eles foram capaz de produzir soluções para 
muitos problemas atuais de origem social, 
econômica ou tecnológica. Assim, conseguiram 
despertar o entusiasmo de uma geração mais 
nova de arquitetos com uma nova e contínua fé 
nas possíveis realizações. Em um esforço comum 
em expressar a realidade arquitetônica, ocorreu 
uma mobilização voluntária de talentos técnicos 
e artísticos em muitas latitudes geográficas, em 
países com diferentes cultural e variados graus 
de produtividade. (...) Oscar Niemeyer Soares 
Filho, do Brasil, pertence a essa nova geração de 
arquitetos. (PAPADAKI, 1950. p.g-i)
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3.3.  SOBRE AS INTERAÇÕES COMPLEMENTARES ENTRE 
REPRESENTAÇÕES

 Tendo em vista tudo o que foi exposto, fica evidente a importância das 
interações complementares entre representações. Em arquitetura, desenhos, textos 
e modelos (além de outras representações, como a fotografia, a colagem, a pintura, 
etc.), cada qual com sua particularidade própria, se complementam na construção 
do conhecimento.

 Tais representações têm sido utilizadas pela humanidade desde os seus 
primórdios e, no fazer arquitetônico, há indícios de seu emprego – especialmente de 
modelos físicos – pelo menos, desde o Mundo Romano161. 

 Porém, são os modelos físicos do período da Renascença os mais estudados 
e divulgados, no sentido de integrarem o processo projetual dos arquitetos. Dessa 
época, destaca-se a figura de Brunelleschi (1377-1446) e suas maquetes de estudo 
para a cúpula de Santa Maria de Fiore, em Florença162:

 Em contraposição, Brunelleschi utilizou vários modelos e maquetes, 
algumas feitas em madeira outras em argila, como modelos experimentais 
inseridos em um amplo e multifacetado processo de projeto para a solução 
arquitetônica e construtiva da cúpula de Santa Maria de Fiore em Florença 
no Quattrocento (VASARI, 1939).

 Brunelleschi não usava as maquetes apenas para criar uma ‘bela 
forma’ para o Domo e conquistar a admiração da plateia. Suas maquetes 
se integravam a um processo de projeto totalmente comprometido com a 
realidade e com a viabilidade construtiva. Havia uma questão concreta a 
resolver: construir a cúpula da igreja sem cimbramento como nunca fora 
feito antes. (ROZESTRATEN, 2003. p.221)

161.  Cf. ROZESTRATEN, Artur Simões. Estudo sobre 
a História dos modelos arquitetônicos na Antiguidade: 
origens e características das primeiras maquetes de 
arquiteto. Tese de Mestrado. FAUUSP. São Paulo, 2003.

162.   Vale lembrar que Niemeyer admirava a 
arquitetura de Brunelleschi e chega a comentar sobre a 
cúpula de Santa Maria Del Fiore em alguns de seus textos:

É claro que o desejo de vencer espaços e criar 
beleza sempre esteve presente na história da 
arquitetura. É Brunelleschi com a sua cúpula 
extraordinária; Palladio, fugindo do funcionalismo 
com a sua arquitetura requintada e, mais longe, a 
velha arquitetura árabe que o Ocidente soube tão 
bem assimilar. E isso explica o arrojo estrutural que 
preferimos, certos de que marcarão, no tempo, 
o progresso da nossa arquitetura e da nossa 
engenharia.  (NIEMEYER, Oscar. A velha arquitetura 
internacionalista foi arquivada para sempre. 
Entrevista Oscar Niemeyer. Revista Módulo edição 
especial arquitetura número 01 – março 1981. p.94)

 ALBERTI (1404-1472)163, também escreveu sobre a importância do papel 
do modelo de estudo no processo projetual arquitetônico e suas interações com 
os desenhos:

 Que nenhum homem deva começar uma edificação com pressa, 
mas deve primeiro dedicar um bom tempo para considerar e revolver 
em sua mente todas as qualidades e requisitos de tal trabalho: e que 
deve cuidadosamente revisar e examinar, como o conselho de juízes 
apropriados, toda a estrutura em si, e as proporções e medidas de cada 
parte distinta, não apenas por desenhos ou pinturas, mas em modelos reais 
de madeira ou outro material, para que, quando terminada a edificação, o 
arquiteto não possa se arrepender de seu trabalho.  (ALBERTI, 1999. Livro 
II. Cap.I. p.9. Tradução nossa)

 Ou seja, desde o final do século XIV, os modelos têm sido empregados como 
recursos indispensáveis na concepção do projeto, justamente por compartilhar, com a 
própria arquitetura, natureza sensível e tridimensional, que permite ao arquiteto visualizar 
em escala reduzida seu projeto construído. Os modelos permitem o estudo das formas, 
volumes, proporções e relações espaciais que não seria possível apreender somente 
por meio de desenhos e outras representações bidimensionais.

 Assim, desde que a atividade de projetar passou a se regular por meio 
das representações, os arquitetos vêm, sistematicamente, até os dias atuais, se 
utilizando delas de modo complementar no processo de criação arquitetônica, 
entendendo que o emprego de somente uma ou outra representação não é 
suficiente para compreender o objeto criado em sua totalidade.

 Retomando o pensamento de Kant (1983)164, as representações são objetos 
de conhecimento, somente por meio dos quais é possível pensar os representados, 
as coisas em si. Por sua natureza como representações, as mesmas não são 
capazes de resolver, integrar ou “dar conta”, do representado.

163.  ALBERTI, Leon Battista. On The Art of Building in 
Ten Books. Massachusetts: The MIT Press. 1999.

164.  KANT, Immanuel. Prefácio à Segunda Edição. In: 
Crítica da Razão Pura [Versão Original: Königsberg, 1787]. 
Crítica da Razão Pura. São Paulo: Abril Cultural, 1983.
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 Neste ponto é importante retomar também o conceito de representação. 
“Representar” tem origem etimológica no latim repraesentare (re – partícula que 
marca duplicação; prae – antes de; sentio – sentir, perceber pelos sentidos), ou 
seja, fazer presente ou apresentar de novo alguém ou algo ausente, por intermédio 
de um objeto que pode ser apreendido por meio dos sentidos.

 No caso da arquitetura, as representações não só fazem presente algo 
ausente (as imagens mentais do projeto), como, nos processos projetuais, são os 
meios pelos quais ele passa a existir. Ou seja, são as ferramentas próprias da criação. 
Nesta fase de concepção, os recursos mais utilizados, comumente, são os croquis e 
os modelos de estudo:

 Nesses comentários, desenho e modelagem colocam-se como meio de 
diálogo entre as “imagens de pensamento” – formas mentais, internas – e as 
imagens visuais – formas materiais, externas – que poderiam ser percebidas 
(vistas, tateadas, percorridas) pelo próprio autor e também por outras pessoas.

Não se trata de uma simples tradução, exteriorização ou materialização de 
uma imagem mental preexistente. Afinal a concepção da forma sensível 
não poderia preceder a sua execução ou fatura, posto que o processo 
formativo é, necessariamente, a gênese de sua materialidade. Ou seja, o 
ato de desenhar ou modelar é indistinto da criação, e como tal é aberto: 
sujeito a críticas, revisões e alterações. (ROZESTRATEN, 2006)165

 É fundamental a correta compreensão da própria natureza do croqui e do 
modelo, pois vai “contra o idealismo ingênuo que supervaloriza o diálogo interno-interno 
e afirma que “o projeto está pronto, só falta desenhá-lo” (ROZESTRATEN, 2006). Nesse 
sentido, tais representações, que, na realidade, são mais bem designadas como 
ferramentas ou recursos, por serem o próprio meio de criação, apresentam importante 
caráter de experimentação: ao serem executadas, vão, simultaneamente, sendo 
corrigidas, revistas, alteradas, na medida em que o arquiteto sente necessidade:

165.  ROZESTRATEN, Artur. O desenho, a modelagem 
e o diálogo. Publicação Digital Arquitextos 078.06. Ano 
07, nov. 2006. Disponível em <http://www.vitruvius.com.
br/revistas/read/arquitextos/07.078/299>. Acesso em 07 
abr. 2016.

 O artista, como seu primeiro leitor, faz a biografia da obra, na medida 
em que pode interferir e assim o faz quando sente necessidade, e, como 
consequência, novas formas vão surgindo. Ele é agente e testemunha do 
ato criador. É nesta interferência que observamos o ato criador como uma 
trajetória de experimentações. (SALLES, 2013. p. 50)

 Nesse sentido, a materialidade é inerente ao processo criativo, uma vez que 
o produto final da criação (o edifício) é um objeto propriamente material. É pela 
experiência sensível da criação que o pensamento é construído.

 O desenvolvimento contínuo da obra deixa claro que não há 
ordenação cronológica entre pensamento e ação: o pensamento se dá 
na ação, toda ação contém pensamento. Esse processo de dar forma a 
sonhos ou de suprir necessidades realiza-se através da sensibilidade, da 
concretude da materialização e da ação do conhecimento e da vontade. 
Pode-se perceber a predominância de um ou outro desses elementos em 
determinados momentos do processo; há, também, diferenças pessoais 
que podem mostrar processos com predominâncias diversas; assim como 
há singularidades de cada processo de um mesmo artista, pois o ato criador 
nunca se desenvolve, exatamente, do mesmo modo. (Ibid. p. 59)

 O processo de projeto de Oscar Niemeyer não difere do processo de 
criação artístico: também passa pela experimentação, pela materialidade, e, ao 
contrário do que se pensava, não bastava para ele somente os croquis e os textos 
para criar. O arquiteto, necessariamente, se utilizava das maquetes de estudo de 
modo consistente, juntamente com outras representações. 

 Niemeyer, portanto, assume o modus operandi e a práxis empregados, pelo 
menos, desde a Renascença – as práticas ditas tradicionais da arquitetura –, apesar 
do discurso propriamente modernista da criação espontânea.
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 Tal maneira de projetar de Oscar Niemeyer, aqui revelada, não nega a 
genialidade do arquiteto, mas, pelo contrário, desvela o cuidado, zelo, rigor e 
responsabilidade do mesmo com relação ao seu trabalho, como deve ser. O 
processo projetual, verdadeiro, de Oscar Niemeyer, portanto, ao trazer à luz a 
importância dos modelos físicos neste processo, a nosso ver, só engrandece e 
valoriza a produção e o profissionalismo do mesmo.

 Para o arquiteto que projeta espacialmente, o significado do modelo 
reside não só em permitir a ele retratar, em termos plásticos, o produto 
final de suas deliberações, mas dar a ele o sentido – durante o processo 
projetual – de realmente ver e, portanto, controlar os problemas espaciais. 
Para ele o modelo, como o lápis, é ferramenta para alcançar a forma 
arquitetônica. (JANKE, 1968 p. 15. Tradução nossa) 

 O modelo físico no processo, sem dúvidas, contraria a ideia de que a 
solução nasce pronta na cabeça do arquiteto e não necessita passar por nenhum 
tipo de averiguação ou adequação. Mesmo com desenhos, por mais exatos e 
precisos que sejam, mesmo que tenha sido fruto de um insight, ainda assim é 
necessária a visualização e materialização por meio dos modelos. Tal necessidade 
é muito bem descrita por um relato do próprio Alberti (1404-1472):

 Isso eu posso dizer por mim mesmo, que frequentemente comecei 
em minha mente ideias de edificações, as quais me proporcionaram 
um deleite maravilhoso: no que, ao reduzi-las em linhas, encontrava, 
nas mesmas partes que mais me agradaram, muitos erros grosseiros 
que exigiram grandes correções; e depois de uma segunda revisão 
de tal esboço, e medido cada parte em números, fiquei consciente e 
envergonhado de minha própria falta de precisão.

Finalmente, quando transformei meus rascunhos em um modelo, e então 
comecei a examinar as várias partes novamente, às vezes me encontrei 
equivocado, mesmo em meus cálculos. Não que eu esperasse que meu 
Arquiteto fosse um Zeuxis na pintura, nem um Nicômaco em números, 
nem um Arquimedes no conhecimento de linhas e ângulos: serviria ao 
seu propósito se ele fosse um mestre completo dos elementos da pintura 
que escrevi; e se ele é habilidoso em tantas práticas matemáticas, e em 
tal conhecimento de misturas de linhas, ângulos e números, como é 
necessário para a medida de pesos, superfícies e sólidos, a qual parte da 
geometria os gregos chamam Podismata e Emboda166. Com essas artes, 
aliadas ao estudo e aplicação, o arquiteto pode ter a certeza de obter 
favores e riquezas, e entregar seu nome com reputação para a posteridade. 
(ALBERTI, 1999. Livro 9. Capítulo X, p.692-693. Tradução nossa)

 Apesar do discurso moderno do criador único e singular, o fato de não 
ser o arquiteto quem elaborava suas maquetes não elimina, nem sequer diminui, 
sua autenticidade sobre o projeto, nem o fato de ser o único criador. Evidencia a 
importância do trabalho do maquetista, que interpretava as ideias contidas nos 
croquis e as traduzia em objetos tridimensionais. Como era por meio das maquetes 
que o projeto se desenvolvia e definia – inclusive a precisão das curvas das obras 
de Niemeyer –, e a partir das quais eram feitos os desenhos técnicos que iam para 
execução, a precisão do modelo era de extrema importância:

 É necessário enfatizar que é absolutamente essencial, para modelos 
experimentais utilizados para calcular dimensões espaciais com precisão, 
aderir a uma escala. Quanto mais intrincada a apresentação e mais preciso 
o detalhe, mais importante deve ser a precisão da técnica de modelagem. 
Nesses casos, o arquiteto raramente investe tempo para construir ele 
mesmo os modelos e o trabalho geralmente é confiado a colegas no 
escritório ou oficina. (JANKE, 1968 p. 18-19. Tradução nossa)

166.  Espaçamento e módulo, ou unidade de medida. 
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 Além de executar essa passagem, do bidimensional para o tridimensional 
– vale ressaltar, de croquis, não tão precisos, para um modelo extremamente 
preciso –, Antunes resolvia problemas ao fazer as maquetes, e, por isso, seu 
trabalho era fundamentalmente de colaboração, e não simples execução. 

 Aliás, a interpretação do maquetista e o entendimento acerca da arquitetura 
e da linguagem do arquiteto foram fundamentais para a parceria entre eles ter sido 
tão sólida. Afinal, Oscar Niemeyer confiava a Antunes a tarefa e responsabilidade 
de elaborar seus modelos. Assim como Oscar transformava as ideias de Le 
Corbusier, na época do projeto do MES, em desenhos, Antunes transformava os 
desenhos de Niemeyer em formas sensíveis.

 Por isso, é fundamental entender e valorizar a importância do trabalho de 
Gilberto Antunes, pois, através deste, podemos compreender pouco mais sobre os 
processos de projeto que levavam Oscar Niemeyer à criação de suas obras, não 
se limitando ao discurso modernista do arquiteto e à “hagiografia” sobre sua obra, 
mas sim, por meio de rigorosa análise metodológica de significativos documentos 
de processo e dos relatos, de quem vivenciou e tomou parte no mesmo. 

 Conhecer os bastidores da criação de um artista é tão atraente quanto 
ver suas obras. Embora exista nessa prática um toque de perversidade, 
isso pode ser até mais atraente do que ver as obras elas mesmas. Saber se 
seu ateliê era sujo ou limpo, se ele usava seus modelos desse ou daquele 
modo, se fazia ou não correções e quantas e onde: tudo isso é material de 
primeira grandeza para o observador. (COELHO In: PINET, 2009. p.11)167

 Tal investigação, portanto, desmistifica o processo projetual de Oscar 
Niemeyer por meio da retomada do pensamento crítico acerca do papel 
das “representações” em arquitetura e suas interações complementares e 
indispensáveis.

167.  COELHO, Teixeira. Texto de Abertura. In: PINET, 
Hélène (org.); VIÉVILLE, Dominique; ENGBROX, Sylvester; 
GARET, Marie e LESSEC, Cédric. Rodin: do ateliê ao 
museu: fotografias e esculturas. São Paulo: Base Sete 
Projetos Culturais, 2009.

 Essa retomada se faz essencial no momento atual, do emprego de novas 
tecnologias – e ferramentas, notadamente as digitais – e técnicas que têm 
provocado mudanças nas práticas e processos projetuais.

 Tais mudanças tem ocorrido no sentido de uma produção muito mais baseada 
em imagens e direcionada para a criação das mesmas, sem necessariamente o 
apoio de experimentações físicas, sensíveis. Com isso, as ferramentas digitais têm, 
gradativamente, substituído as ditas analógicas ou tradicionais (os desenhos à mão 
e, principalmente, as maquetes) nos processos de concepção arquitetônica168.

 Consequentemente, tem-se fortalecido a crença na substituição, completa 
e definitiva, das ferramentas tradicionais pelas digitais nos processos projetuais de 
arquitetura. Tal produção tem se mostrado cada vez mais desvinculada da realidade, 
como apontam os estudos de Wainwright169 (2013) e Freeman170 (2013). “[...] a ênfase 
é voltada para a criação de um produto deslumbrante em detrimento do rigor do 
processo projetual.” (WAINWRIGHT, 2003. Tradução nossa).

 No entanto, as ferramentas digitais também são representações e, como 
tal, não dão conta de inteirar o representado: no caso, a arquitetura. Como visto, 
o modo de produção arquitetônica tem sido fundamentalmente o mesmo desde o 
Renascimento, resultado de camadas de técnicas que vêm se sobrepondo até os 
dias atuais. A técnica digital é mais uma camada, que não substitui as anteriores, mas 
se acrescenta a elas.

 O processo projetual de Oscar Niemeyer, que se revelou apoiado em croquis, 
textos e maquetes físicas, reafirmou a importância das interações complementares 
entre as representações de arquitetura. Do mesmo modo, com a produção digital, 
deve ser retomada a discussão acerca do papel das representações nos processos 
projetuais.

168.  Cf. HIROKI, Juliana E. Arquitetura do Engano. 
Livro de atas do IV Seminário Internacional da Academia 
de Escolas de Arquitectura e Urbanismo de Língua 
Portuguesa - AEAULP. Volume 8: O Digital na relação 
com a realidade Interações entre Design, Arquitectura e 
Urbanismo. Investigar, Divulgar, Publicar. Lisboa: AEAULP, 
2017. p.38-48

169.  WAINWRIGHT, Oliver. Pressure builds for change 
in Britain’s schools of architecture. Artigo publicado no 
jornal britânico The Guardian, junho/2003. Disponível em 
<ttps://www.theguardian.com/artanddesign/2013/jun/27/
pressure-builds-change-schools-architecture>. Acesso 
em 05 abr. 2017

170.  FREEMAN, Belmont. Digital Deception. Welcome 
to the world of architectural photography without 
architecture. Revista Digital Places Journal, Maio/2013. 
Disponível em < https://placesjournal.org/article/digital-
deception/>. Acesso em 6 abr. 2017.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Ao final do percurso desta investigação, a metodologia científica utilizada se 
mostrou fundamental para os resultados obtidos: 

1) A busca pelos primeiros textos publicados pelo arquiteto sobre sua maneira 
de projetar revelou, consequentemente, os primeiros registros do papel das 
maquetes como ferramenta projetual.

 Encontrar tais registros foi de extrema importância, especialmente o Método 
de Trabalho, publicado na Revista Módulo n°58 (1980), citado por diversos autores, 
com uma diferença crucial: supressões dos trechos que não interessavam aos 
autores, entre eles, aqueles que se referiam ao uso de modelos físicos nos projetos e 
que constavam nos exemplos dado pelo arquiteto do seu modo de projetar. 

 O fato do próprio arquiteto repetir o texto em novas publicações e catálogos 
de exposições, alterando alguns trechos e suprimindo as menções ao uso de 
maquetes no processo, sem fazer referência ao primeiro texto publicado, contribuiu 
definitivamente para que fossem feitas citações diretas desses textos adaptados, 
deixando o texto original no esquecimento171.

 Como tais citações foram encontradas em várias publicações, com pequenas 
diferenças e indicação de supressões, ficou cada vez mais patente a necessidade 
de consultar e retomar o texto original. Aliás, esta deveria ser prática primordial da 
pesquisa científica, uma vez que a supressão de determinadas partes pode ser 
decisiva para a interpretação do texto, como foi visto no desenvolvimento do trabalho.

 Nesse sentido, a análise sistemática da bibliografia, seguindo a metodologia 
estabelecida, suscitou outro aspecto:

171.  Nesse sentido, ROSSI (2006), em seus estudos 
sobre Francis Bacon, já havia alertado para a importância 
de se consultar as obras originais em pesquisas científicas, 
uma vez que traduções equivocadas ou supressões do 
texto poderiam levar a interpretações equivocadas:

Para mostrar a inconsistência dessa segunda 
tese, em 1984 publiquei em Intersecções 
um ensaio com o nome de “Os símiles, as 
analogias, as articulações da natureza” [...] no 
qual eu mostrava que, para sustentar aquela 
tese, Michel Foucault havia se apoiado numa 
passagem latina de Francis Bacon, fazendo 
uso não do texto original, mas de uma tradução 
dele, feita no Oitocentos. Acontecia que termos-
chave (ressemblance e similitude) sobre os 
quais se fundava todo o seu genial, pirotécnico 
e desenvolto discurso compareciam de forma um 
tanto misteriosa na tradução francesa, mas não 
existiam absolutamente no original latino. (p.25)
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 2) O levantamento da literatura específica evidenciou a mudança do discurso 
do arquiteto sobre seu modo de projetar ao longo dos anos.

 O arquiteto gradativamente simplificou, em seu discurso, sua maneira de 
projetar, sem necessariamente simplificar o processo de projeto em si. Seu discurso 
ficou redutivo e repleto de lacunas, que contribuíram para a interpretação equivocada 
sobre seu método projetual e que foi intensamente difundida na historiografia.

 Com isso fica evidente a importância da pesquisa crítica que se propõe a 
investigar as lacunas e silêncios, especialmente no discurso de arquitetos de prestígio e 
grande influência no campo profissional e acadêmico, em sentido contrário à hagiografia.

 A pesquisa deve aceitar que todo discurso é lacunar. Deve evitar basear-
se somente no discurso e buscar investigar os fatos, apoiando-se tanto nos textos 
originais quanto – e principalmente – nos registros existentes dos processos e mesmo 
nas mínimas evidências encontradas na bibliografia. 

 É evidente que não se pode desvelar totalmente um processo de criação, 
uma vez que não é possível acessar os processos mentais que a conduzem, como 
já comentado. No entanto, ao se abordar metodologicamente tais registros de 
processo, surgem novas perspectivas sobre o mesmo, possibilitando a leitura dos 
procedimentos que levaram o artista ou arquiteto a percorrer diversas soluções, 
experimentando e investigando sua própria obra, até atingir resultado que lhe agrade 
(que não necessariamente é a solução final, já que a criação é um gesto inacabado):

 A questão de método na criação deve ser observada, ainda, sob outra 
perspectiva, certamente mais rica no que diz respeito a descobertas relativas 
à natureza do ato criador. Estamos nos referindo a método como série de 
operações responsáveis pelo desenvolvimento da obra: procedimentos 
lógicos de investigação. Essas operações, que acontecem inevitavelmente 
ao longo do processo, não conhecem na arte a consciência e explicitação 
da ciência. A arte vive, portanto, um encontro de método que não implica, 
necessariamente, em busca consciente. (SALLES, 2013. p.66)

 Nesta pesquisa, pelos registros e documentações desses “procedimentos 
lógicos de investigação” de Oscar Niemeyer, por meio do trabalho de Antunes, 
foi possível desvelar um aspecto encoberto do processo projetual do arquiteto: a 
utilização sistemática de modelos físicos como recurso projetual de Niemeyer, até 
então, praticamente desconhecido na historiografia.

 Assim, a pesquisa realiza intensa revisão metodológica do processo 
projetual de Oscar Niemeyer. Não há, aqui, intenção de elaborar uma síntese deste 
processo, como outros autores (inclusive o próprio arquiteto) fizeram, uma vez que os 
procedimentos variam de projeto a projeto. 

 O que se pode afirmar, apoiado pelos documentos apresentados, é que, além 
dos croquis e dos textos, os modelos físicos também eram utilizados na criação, 
experimentação, análise e verificação dos projetos por Niemeyer, sendo ferramenta 
indispensável em grande parte dos projetos do arquiteto. 

 Tal fato contribui para a desmistificação da ideia de que os projetos nasciam 
pronto (ou eram completamente resolvidos) na cabeça, e o arquiteto os materializava 
em croquis. Rompe também com a noção da inexistência de qualquer tipo de esforço, 
trabalho ou experimentação por parte do arquiteto. Muito pelo contrário, os resultados 
são obtidos após intensa reflexão e experimentações.

 É fundamental desvelar esse processo, encoberto e mitificado, por tantas 
décadas, pela sombra da figura do arquiteto gênio.

 Aliás, é importante ressaltar, tal desmistificação não coloca a genialidade do 
arquiteto em questão. A genialidade de Oscar Niemeyer consiste, sobretudo, em sua 
capacidade de síntese e transfiguração arquitetônica, de inventar e de se reinventar. 

 São irrefutáveis a potencialidade sensível e a capacidade de criação e 
originalidade ímpar do arquiteto. Mais ainda indubitável é a sua contribuição para a 
arquitetura brasileira, com extensa produção como nunca vista. Aí deve ser constatada 
a genialidade de Oscar Niemeyer, e não na mitificação e simplificação de seu método 
de trabalho, ou de seu processo projetual, com tem ocorrido.



360

 Situar a produção – e a maneira como esta era feita – de Oscar Niemeyer 
nesse contexto, sob um ponto de vista cientificamente embasado e nunca antes 
estudado, é trazer à tona aspectos da produção arquitetônica – que ultrapassam a 
figura de Niemeyer e se estendem para uma produção geral – que raramente são 
revelados e discutidos, permanecendo no terreno dos mitos, da fantasia e das falsas 
verdades, perpetuando a crença na figura do gênio criador solitário.

 É necessário, portanto, abordar os processos projetuais pelo campo 
metodológico, analisando as operações executadas no desenvolvimento da obra, 
os registros dos processos, das experimentações que levaram o artista ou arquiteto 
à solução final, para além dos discursos dos mesmos. Somente assim é possível 
desmistificar os processos de criação projetual e compreendê-los para além do 
insight arrebatador, da revelação divina e da criação espontânea.

 Por fim, essa pesquisa abre precedentes para a investigação do processo 
projetual de outros arquitetos172, com perfis semelhantes ao de Niemeyer, que podem 
ou não apresentar discurso moderno e sobrevalorizar o papel do desenho (inclusive 
trabalham com o croqui a posteriori para divulgação de suas obras), muitas vezes em 
detrimento do papel do modelo físico na concepção e desenvolvimento projetual.

 Mesmo o trabalho de Gilberto Antunes ainda tem muito a ser estudado, 
tendo esta pesquisa abordado apenas um aspecto da produção do maquetista, 
sua colaboração com Niemeyer. Ressalta-se a importância em estudar o acervo de 
Antunes, ainda não completamente catalogado e sistematizado173.

 Este é um campo de investigação pouco explorado e que já provou ter 
muito a contribuir para o ensino e a prática de arquitetura e que, portanto, deve ser 
pesquisado, metodologicamente.

172.  Cf. OLIVEIRA, Juliano. 27 textos de Lucio 
Costa, Oscar Niemeyer, Vilanova Artigas e Lina Bo Bardi: 
contribuições transversais ao ensino e à prática do projeto 
de arquitetura – antologia teórica. Tese de doutorado em 
andamento na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo (FAUUSP), orientado pelo prof. 
Dr. Artur Simões Rozestraten, 2018.

173.  Nesse sentido, o estudante Raul Farias iniciou, 
há alguns anos, importante trabalho de organização do 
acervo de Antunes.
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ANEXO 01 — ENTREVISTA A GILBERTO ANTUNES EM 17 NOV. 2017

Juliana Hiroki: Antes da colaboração com o Oscar, como era o trabalho? Quem 
eram os clientes? Que tipos de maquetes eram feitas?

Gilberto Antunes: Bom, praticamente comecei com 7 anos de idade, a praticar 
aeromodelismo como hobby e, posteriormente, eu fiz também nautimodelismo, 
depois, ferromodelismo, plastimodelismo, e assim por diante, tudo como hobby. 
Aos dezoito anos trabalhei em duas lojas especializadas em modelismo, no setor de 
criação e desenvolvimento dos aviões. E a partir dos 19 anos, transformei todo esse 
conhecimento, todo esse meu status em profissão.

J.H.: E com arquitetura, antes do Oscar, chegou a trabalhar?

G.A.: Arquitetura... uma das primeiras maquetes que eu fiz com arquitetura, nesse 
mesmo período, foi o campo de futebol do Olaria, quando Mello era presidente 
do clube. Ele me encomendou a maquete, encomendou a arquibancada... tudo, 
completo, né. E, em volta do estádio, lojas comerciais, vista pelo lado de fora, por 
baixo das arquibancadas. Esse praticamente foi um dos primeiros projetos que eu 
fiz pra arquitetura. E, nesse mesmo período, estava fazendo navio, avião, e assim 
por diante.

J.H.: Quando você começou a trabalhar com o Oscar, ele já tinha um método de lidar 
com as maquetes, ele já tinha uma preferência, pedia as maquetes de algum modo 
específico?

G.A.: Ele sempre gostou de fazer maquete, mas até esse dia, ele não tinha nenhum 
profissional que ele dependesse continuamente. Eram sempre profissionais 
esporádicos. Ou era um, ou era outro, enfim. Aí, quando nós começamos, aí sim, me 
tornei um profissional contínuo, ao lado dele.

J.H.: Você chegou a conhecer algum desses colaboradores anteriores, que faziam 
maquetes?

G.A.: Não. Não, não.

J.H.: Nem o trabalho deles?

G.A.: Eram pessoas mais velhas do que eu. Aliás, cheguei a conhecer um, que 
trabalhou com o Oscar, fez alguma coisa pro Oscar, que era o... Zanine. Tá. Cheguei 
até a ter uma certa amizade com o Zanine, mas o Zanine chegou a fazer algumas 
coisas pro Oscar. Mas como ele se tornou um arquiteto honoris causa...

J.H.: O Oscar pedia algo especial na maquete? Logo que a parceria teve início, ele 
tinha alguma preferência?

G.A.: Logo que nós começamos a trabalhar, ele já mostrou o tipo de maquete que ele 
gostava. "Gosto de maquete assim, sem muita vegetação..." praticamente nenhuma 
né. O que ele gostava era de mostrar a arquitetura dele. Ele não gostava de apresentar 
o entorno. Às vezes ele representava o entorno com uma plaquinha no chão [uma 
delimitação, em planta]: aqui tem um prédio. Só isso. Volume, do lado do projeto dele, 
ele não gostava. Não, porque ele queria que a arquitetura dele prevalece na maquete 
pra ele ver o que ele tava fazendo. Se ele colocasse um outro prédio em volta, um 
volume qualquer, iria interferir na análise dele. Então, poderia colocar o volume, mas 
depois do projeto pronto, já definido, aí sim pode colocar o volume, mas ainda assim 
ele não gostava. [Pausa] Ele não fazia só pra ele, ele fazia pros outros verem.

J.H.: Quais eram as principais diferenças entre os modelos que eram feitos para 
apresentação (pra exposições) e os modelos que ele usava para estudar os projetos?

G.A.: Os modelos que eu fazia pra ele, pra estudo, eram uma forma simples, sem 
muito acabamento. Se a pintura estivesse mal feita, não tinha importância. O que ele 
queria ver era o volume de tudo, uma coisa ao lado da outra, a forma... Tudo isso. 
Depois que ele estava satisfeito com a forma que ele criou, aí sim, eu terminava a 
maquete com detalhe, com acabamento, com figura humana, com alguns objetos 
representando árvores... que não eram árvores, como a gente costuma fazer, era um 
perfil da árvore. Aí, depois de definido tudo, aí sim, na maquete era feito o acabamento 
para ser apresentada ao cliente ou a quem quiser ver.

J.H.: O Oscar interferia muito nas maquetes? 

G.A.: Mexia, ele mesmo modificava, enfim, ele precisava da maquete pra isso mesmo, 
pra mexer. Tirar aquilo, põe isso, faz assim...

Figura 118: Gilberto Antunes em seu atelier.
Foto: Gustavo da Silveira em 17 nov. 2017.

Figura 119: Gilberto Antunes, Mario Capellani e 
Laerson (da esquerda para a direita), com fôrma da 
Catedral de Brasília.
Foto: Juliana Hiroki em 17 nov. 2017.
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J.H.: O Oscar chegou a fazer, em algum momento, uma maquete? Chegou a te 
apresentar algum modelo bem preliminar, alguma coisa de estudo, volumétrica?

G.A.: [Reflete] Não me lembro. Eu acho que não. Mas ele chegava, sim, a mexer 
alguma coisa. Mas assim, ele fazia só alguns detalhes do trabalho, a maquete toda, em 
si, não. Alguma coisinha que ele estava interessando em modificar, aí ia ele mesmo, 
pegava a tesoura, cortava, "Quero assim, bota aqui assim", dobrava o papel. Só isso. 
Mas fazer o volume total da maquete, não.

J.H.: E como ele trazia esse material para ser transformado em modelo?

G.A.: Olha, esse material, muitas vezes, era executado ali na prancheta, ao lado dele. 
Ele fazia os croquis, eu ficava prestando atenção, ele me orientando "Ó, aqui é assim", 
fazia um rabisco, um em cima do outro, até chegar no que ele queria. E eu, dali, levava 
pro meu atelier, fazia a maquete e levava de volta. Ele analisava e, "Não, vamos mudar", 
se precisasse mudar alguma coisa, ele muda. Mas na terceira ou quarta vez, que 
ele ficava satisfeito, aí sim, eu fazia a maquete definitiva e dali partia para o desenho 
executivo. Naquela época. Depois que surgiu o computador, aí eram as três coisas 
feitas ao mesmo tempo. O esboço, a maquete, e o desenho no autocad. Porque 
no autocad tinha a facilidade de modificar, apagar, fazer aquilo. Antigamente não, a 
dificuldade era muito grande, porque tinha que passar a lâmina no papel vegetal, para 
apagar o nanquim... tá? Então tudo isso era feito depois que ele tivesse finalizado o 
trabalho.

J.H.: E as maquetes eram sempre realizadas no atelier? 

G.A.: No atelier.

J.H.: Chegou a fazer alguma maquete lá no escritório, chegou a trabalhar um tempo 
no escritório?

G.A.: Não...não. Trabalhava lá quando ele queria modificar alguma coisa, eu levava 
material daqui pra lá. E a gente trabalhava em cima da maquete lá. Modificava aquilo 
que ele queria, a grosso modo. Aí eu trazia pra cá, pro atelier, dava acabamento, e fazia 
uma peça mais adequada, mais... com o acabamento melhor. Muita coisa era feita de 
isopor, cortado ali, moldado... era feito dessa maneira.

J.H.: E era no escritório lá em Copacabana?

G.A.: Sempre foi lá em Copacabana. Lá no estúdio.

J.H.: Quem participava das reuniões? Como eram? Tinha alguma pessoa constante, 
que sempre acompanhava?

G.A.: Tem... muita gente acompanhou o Oscar. Tá. Na parte de arquitetura, tinha uma 
pessoa que tinha se formado em arquitetura e que trabalhava com ele. Eram pessoas 
que entravam no escritório e saíam.

J.H.: Nunca eram as mesmas?

G.A.: Nunca eram as mesmas. [Pausa]. Tem alguns arquitetos que acompanharam 
ele durantes muitos anos. É difícil eu colocar o nome de todos... Bom, tem o João 
Niemeyer, que é o sobrinho dele, que, pelo que eu saiba, sempre acompanhou o 
Oscar a vida inteira, desde que ele estava na Europa. Depois tem o Müller, que era o 
arquiteto que estava sempre no escritório dele. Já está aposentado. Tem o Lopes, que 
era um português que conheceu o Oscar lá na Europa e veio com ele cá pro Brasil. 
Mas o Lopes cuidava mais das finanças do Oscar. O Müller, que era alemão, é que 
trabalhava em paralelo na arquitetura. O João... Temos o... [Pausa] o Silveira... [Pausa] 
Ih, é difícil eu me lembrar dos nomes.

J.H.: Mas não tinha uma sempre... Era sempre você e o Oscar?

G.A.: É. Posteriormente, é que apareceu o Jair Valera, que começou a acompanhar o 
Oscar com mais frequência, porque passou a ser sócio da Ana Elisa, que é a neta do 
Oscar Niemeyer, que é arquiteta também. Tá. Aí, com o Jair, é que o negócio começou 
a ficar mais, a ser mais acompanhado por ele.

J.H.: O Oscar vinha com frequência para o atelier? Quantas vezes?

G.A.: Ah, ele veio várias vezes aqui no atelier.

J.H.: A primeira vez foi aquela do vídeo, em 94?

G.A.: Não... já tinha tido antes. Aquela foi a primeira vez que eu filmei. Já tinha estado 
antes. Lá [o antigo atelier] e aqui também. Aqui, não, aqui eu só fotografei. Lá eu filmei.

J.H.: Então ele havia vindo outras vezes?

G.A.: Sim, várias vezes.

J.H.: Qual foi o período de maior demanda, que ele pediu mais modelos, vários projetos?

G.A.: Olha, até ele completar 95 anos, 90... Era um trabalho atrás do outro. Depois dos 
95 anos é que ele começou a dar um intervalo maior entre um trabalho e outro. Mas 
durante seus 80 anos era uma atrás da outra.
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J.H.: Quais projetos tiveram mais versões? Mais alterações? Que foram feitos mais 
modelos?

G.A.: É difícil me lembrar. Deixa eu ver... Ah. Um dos projetos que teve mais versões 
foi o Palácio das Artes. Mas infelizmente não foi construída, a obra. Mas em termos de 
projeto, tem umas cinco versões. A Mesquita de Argel também, tem mais de uma... mais 
de duas versões... Qual outro? [Pausa] Os outros projetos são versões pequenas... 
Agora, o que teve mais versões mesmo foi o Caminho Niemeyer. Especialmente aquela 
área próxima à Catedral, onde, nos primeiros projetos, eram prédios altos, depois foi 
garagem, estação... Uma série de coisas foram projetadas para aquela área ali. [Pausa] 
O que ficou mais definido na Praça Oscar Niemeyer foi o Memorial Roberto Silveira, 
o Teatro, oo... Um prédio que era pra ser a Fundação Oscar Niemeyer... e os que 
sofreram mais modificações foi a área da praça e a Igreja Batista, que tem lá no final. 
O resto permaneceu quase sem modificação. E o que sofreu mais modificações ainda 
foi o setor comercial, onde eram pra ser prédios comerciais, depois virou residencial...
depois garagem... Depois estação das barcas... aí teve várias. Ainda não tem nenhum 
projeto definido ali. [Pausa]. Ah, o único projeto definido naquela área foi a Catedral de 
Niterói que já está em construção. Aí esse projeto já tá definido.

J.H.: Pra Torre da Embratel, se lembra de quantos modelos foram feitos? Quantas reuniões?

G.A.: Bom, pra Torre da Embratel, a forma é única. A única coisa que ele modificou foi 
o acabamento na estrutura, só. Primeiro tinha janelas, tinha esquadrias, depois tirou as 
esquadrias... e no final, acabou tudo liso. A forma em si, continuou a mesma.

J.H.: Mas ele pediu para trocar várias vezes de posição?

G.A.: Pediu pra trocar várias vezes. 

J.H.:: Mas manteve a primeira...

G.A.: Manteve aquela forma dele...

J.H.: E foi só uma reunião?

G.A.: Não, aquilo ali veio parar na minha mão umas três vezes. Primeiro foi para 
eliminar as esquadrias... pra deixar liso... eliminar a esquadria do restaurante, passou 
a ficar como mirante...

J.H.: Então pelo menos três versões teve?

G.A.: É... é... três modificações. É que nem a... [Pausa] MAC Niterói. A forma não 
mudou nada. A única coisa que ele mexeu, no MAC Niterói foi: na rampa, em primeiro 
lugar, era do lado direito, era uma rampa simples. Depois, passou a ser uma rampa 
dupla, e saiu do lado direito pro lado esquerdo. [Pausa]. Não, ao contrário. Do lado 
esquerdo para o lado direito. Eeee é a forma como a gente conhece hoje. E o espelho 
d'água também. Não tinha no início, ele fez depois. O restaurante, que tinha no subsolo, 
tinha umas nervuras todo em volta. Ele passou a ficar liso, sem nervura nenhuma. Mas 
a forma em si, não modificou. É aquele padrão, aquela que nós conhecemos.

J.H.: Houveram outros projetos com estrutura desmontável, como foi feito para a torre 
da Embratel?

G.A.: Se eu fiz várias assim?

J.H.: É, modelos desmontáveis, para ele ensaiar soluções...

G.A.: Alguns modelos foram feitos dessa maneira. Foram feitos dessa maneira... e são 
poucas maquetes que ele fez com movimento também. Uma vez ele me solicitou uma 
maquete que hoje é o... no Ibirapuera, o teatro...

J.H.: O Auditório?

G.A.: O Auditório. O primeiro projeto que ele fez ali, depois de muitos anos, era um 
prédio redondo. A metade do prédio entrava, era esmoteada, fechando e abrindo. 
Primeiro, pra fazer evento interno, e depois abrindo, pra fazer evento externo. [Pausa]. 
Fiz essa parte com movimento. Depois a ideia morreu e finalizaram com o que tem lá 
atual, que dá tanto pro interior como pro exterior. O palco é modificável.

G.A.: Esqueci de um detalhe: Em relação ao trabalho dele em ver a maquete, como 
é que vai ficar o projeto dele, aconteceu um fato interessante, quando eu já trabalhava 
pra ele há uns quinze anos. Ele me solicitou uma maquete, eu executei a maquete, 
levei pro escritório dele e quando ele viu a maquete, ele começou a reclamar, dizendo 
que não era nada daquilo. Que estava tudo errado, começou a xingar... Enfim, ficou 
num estado de nervo tremendo. E chegou até a pegar a maquete e quebrar o bloco 
principal. Mas depois que ele ficou calmo, ele chegou por trás de mim e falou o 
seguinte: "Gilberto, você não precisa se preocupar. O seu trabalho, como sempre, 
está excepcional. O meu é que tá uma merda!"... Definiu tudo né? [Risos] Esse era o 
procedimento dele mesmo. 
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J.H.: E qual era a principal exigência dele com relação às maquetes?

G.A.: É feita de tal maneira que ele possa sentir o conjunto todo. Não importa se 
estivesse mal pintado, ou se tivesse um risco aqui ou ali. Ele queria, primeiro, sentir 
o volume todo do trabalho, o conjunto. O espaço entre os prédios, a forma do prédio 
em relação a um ou a outro, ou ele sozinho... Enfim, depois que ele tivesse definido 
todo esse detalhe, que ele considera a prova dos nove, em relação a arquitetura dele, 
aí sim, era feito o projeto definitivo. Essa era a exigência dele. A possibilidade de ver o 
que ele quer. E sempre quando ele pegava a maquete, ele sempre olhava a maquete 
na altura dos olhos, do ser humano como se estivesse no terreno. Não é vista de 
cima ou de lado... é sempre no nível do terreno, da maneira como as pessoas vão 
ver o projeto. Ninguém fica vendo a arquitetura de avião, nem de helicóptero. Que é 
bonito, mas é pra ser visto no nível do terreno. E é o que ele sempre fazia. Eu às vezes 
chegava lá com a maquete e ele colocava três pilhas de livro pra ficar na altura da vista 
dele. Aí que ele sentia realmente o trabalho né...

J.H.: E como ele interferia na maquete? Como ele fazia as modificações?

G.A.: Às vezes, a gente trabalhava lá com tesoura e cartão, papel. Ele vai botando 
aqui, aqui, ali... Pra sentir a forma. E depois que ele estivesse satisfeito com aquilo que 
ele estava fazendo ali, eu levava pro atelier e lá eu terminava aquilo que ele modificou.

J.H.: E a interação do desenho com o modelo?

G.A.: Daí o desenho, depois ele corrigia. Ele pegava o desenho que ele me deu, botava 
uma folha de manteiga por cima, e ia acompanhando e fazendo as modificações.

J.H.: E ele desenhava sobre a maquete também?

G.A.: Às vezes. Às vezes ele passava a caneta piloto, "corta aqui, faz aqui"... algumas 
vezes ele fazia isso.

J.H.: O Oscar chegava a pedir sua opinião? Ou em algum momento você chegava a 
fazer comentários e ele acatava?

G.A.: hum... não, ele nunca me pediu e eu também nunca me prontifiquei, porque ele 
sempre gostou de ser autêntico naquilo que ele tava fazendo. Se ele aceitasse a opinião de 
um terceiro, ele já não ficava bem. Tem um exemplo, de uma maquete eu fiz, foi a Mesquita 
de Argel [na verdade, Universidade de Constantine]. Quando eu fiz a maquete, a primeira 
maquete eu fiz do terreno inteiro, de todos os blocos. Essa maquete foi lá pra Argélia. 

G.A.: Uma outra maquete que foi solicitada pra uma exposição, eu fiz a maquete 
inteira, mas quando ele viu a maquete, ele pediu "Olha, daqui pra cá, você tira. 
Só deixa daqui pra cá. Que aqui, eu fiz. O outro, eu não fiz sozinho, fiz com outros 
arquitetos". Então acabei fazendo outra maquete, só com a parte que interessava a ele. 
Mesmo o Palácio Capanema, quando foi feita uma exposição em sua homenagem, 
ele, na época, não queria que fizesse essa exposição no Capanema, porque ele não 
se sentiu bem, porque o Capanema não é obra dele. É obra dele e de mais quatro ou 
cinco arquitetos. Então ele achava que ali, todos eles tinham o direito de fazer alguma 
coisa. Mas como o presidente da FUNARTE era amigo do Oscar, ele quis fazer a 
exposição do Oscar e fez. O Oscar foi lá até, gostou, e tudo o mais... mas a exposição 
durou pouco tempo. Era pra ser uma exposição de longo prazo mas acabou, com a 
mudança da presidência da FUNARTE, eles acabaram transformando a área em outra 
coisa. Então... ele gosta de (rebuscar) [inaudível] o que ele faz. Pode ser que ele 
aceite a opinião de um colega, de outro, assim, tal tal... Mas é difícil né. Ele é autêntico 
Ele é autêntico no que ele fez, no que fazia. Era autêntico.

J.H.: Os encontros com o Oscar, com as maquetes eram frequentes? 

G.A.: Eram frequentes. Frequentes. Já perdi muitos passeios por causa dele. [Risos] Às 
vezes eu tava com uma viagem marcada pra Santos, para São Paulo, pra Teresópolis, 
com a minha família, pra passar o final de semana... Ai ele me ligava "Gilberto, tenho um 
trabalho para terça feira". Aí a turma ia e eu ia pegar o trabalho, não podia deixar de fazer.

J.H.: Mas quantas vezes, mais ou menos? Você ia mais lá ou ele vinha mais ao atelier?

G.A.: Não, eu ia mais lá. Digamos... aqui 10% e lá 90%. Era difícil dele sair de lá. 
Conforme a idade dele ia chegando, ele quase não saía do escritório. Era casa 
escritório, escritório casa. Passou até a fazer a refeição dele dentro do escritório. 
Montou lá uma cozinha e departamento só pra... aí ia todo mundo lá pra almoçar, jantar 
com ele, bater papo. Até reunião de filosofia tinha. Música... lá tem um piano também... 
Não sei se aquele piano ainda tá lá, mas tinha um piano... e ele bebia também...

J.H.: E era toda semana que vocês se encontravam?

G.A.: Bom, o trabalho era constante. Às vezes ficava uma semana sem se ver, e outras 
vezes, era um dia sim, um dia não... No meu caso, era variado. Mas as reuniões de filosofia, 
acho que era uma vez por mês, agora não estou lembrado. Agora, almoçar com ele era 
quase sempre eu tava lá. Ele gostava da companhia dos amigos, pra ele era bom né...
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J.H.: Tem alguma outra história com o Oscar que você gostaria de compartilhar?

G.A.: Ter, tem... Por exemplo, uma vez ele teve aqui no atelier. Nós estávamos vendo 
uma maquete justamente aqui neste ponto, nesta área. E depois ele veio com os dois 
bisnetos dele... [Pausa]. Daqui a pouco, um dos bisnetos sobe, apavorado, tanto ele 
quanto o motorista, dizendo que o carro dele tinha sido roubado. Roubaram o carro dele 
aqui embaixo. Agora pergunto: O Oscar se preocupou com isso? Não. "Deixa pra lá. A 
gente pega um táxi pra voltar". E continuou trabalhando. [Pausa]. E quem se preocupou 
em achar o carro foi o bisneto dele. O outro continuou aqui comigo, trabalhando com o 
Oscar. Aí depois ele, o motorista, todos, pegaram um táxi e foram embora. E a notícia do 
roubo saiu no mesmo dia na rádio. Dois dias depois, o carro foi encontrado. O próprio 
ladrão telefonou pro escritório do Oscar: "Ó, o carro tá em tal lugar, em tal lugar". Era um 
mercedes, um carro fácil de ser achado, na época, né... Então quando eles viram de 
quem que eles roubaram, ficaram preocupados né, iam ter de devolver. E a única coisa 
que deram falta no carro foi o rádio. Aqui, a única cena assim, grande, foi essa. Agora, as 
outras histórias são histórias da vida, coisas comuns que acontecem...

J.H.: E aquela vez que ele quebrou a maquete, foi só aquela vez ou teve outras vezes?

G.A.: Não, foi só aquela vez, que ele escorregou. O resto era modificação normal que 
ele sempre fazia. Aquela que ele... Ah, teve uma vez também... [Pausa] mas ele não 
reclamou de nada não. Foram dois incidentes que aconteceram em projetos dele. 
Primeiro foi um teatro... [Pausa] Se eu não me engano foi no Espírito Santo, não to bem 
lembrado. Ele projetou, tudo bonitinho, fizemos a maquete... Excelente. Aí quando 
mandaram o projeto pronto pro cliente, aí o cliente falou "Ó... tá tudo errado". Porque 
quem errou foram os clientes, que mandaram a planta pra ele do terreno com as 
curvas do terreno, de nível, invertida. Onde era alto, era baixo. Onde era baixo, era alto. 
Então, em vez de fazer o teatro num sentido, ele fez no outro sentido, tá entendendo? 
Só isso... E também foi em Portugal, a Fundação Luso Brasileira. Mandaram o desenho 
pra ele, da planta do local. Pegou, fizemos a maquete, bonitinho. Tinha até um prédio 
lá, um casarão antigo, que tinha sido tombado... e depois, que ele entregou ao cliente: 
errado! Esqueceram de avisar que o terreno não era aquele terreno inteiro, era metade 
do terreno. E ele fez o projeto, com a metade do terreno, e ficou espetacular. [Pausa] 
Eu acho que eu tenho essa maquete aí. Pode pegar, por favor? [Raul pega a maquete 
do projeto final, Gilberto explica. Conversa informal]

J.H.: Bom, Gilberto, acho que é isso. Mais uma vez, muito obrigada por nos receber.

Figura 120: Gilberto Antunes com o modelo da 
Fundação Luso Brasileira.
Foto: Gustavo da Silveira em 17 nov. 2017.
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