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homenagem – depoimentos de arquitetos++

“O tamanho da perda não se restringe apenas à 
arquitetura brasileira e mundial. Niemeyer é uma referência 
na sociedade mundial, pois, além de marcar a sua época, 

deixou um legado rico para o futuro de profissionais, 
professores, estudantes e todo um povo que precisa de 
paradigmas para além do seu tempo. Niemeyer não só 
foi o maior arquiteto brasileiro, como está na galeria dos 

maiores arquitetos mundiais. A sua obra marcou e marcará 
para sempre a ousadia, a inovação e a importância que 
a arquitetura tem na vida humana. E mais, que a beleza 

– que no caso de Niemeyer é inesgotável – deve sempre 
fazer parte dos sonhos de todos nós”.

Siegbert Zanettini 

“A importância de Niemeyer para a arquitetura mundial 
nunca pode ser subestimada. O mestre apontou 
caminhos novos, livres para o modernismo em uma das 
épocas de maior mudança na arquitetura de todos os 
tempos. E seu legado é gigantesco, tanto em quantidade 
como em qualidade. Inspirou e influenciou grandes nomes 
da arquitetura, de Le Corbusier a Rem Koolhas. É, sem 
dúvida, um dos maiores nomes da arte do século XX e 
ajudou a criar uma identidade arquitetônica genuinamente 
brasileira. Felizmente, sua longeva carreira durou até 
seu falecimento, aos 104 anos de idade, embora seus 
projetos mais recentes não tivessem a importância das 
obras da primeira metade da carreira. Sua obra persiste, 
é referência, e jamais será esquecida”. 

Fernando Forte  

“Prefiro não falar em perda, mas em 
contribuição – e esta é enorme e eterna. 

Foi-se o homem, mas fica a obra.
E com ela um legado de surpresa e 
beleza permanentes. Niemeyer nos 

mostrou que por meio da arquitetura 
é possível sonhar. E isso não tem 

tamanho. Não pode ser mensurado”. 

Fernanda Marques

“105 anos de prazer 
pela vida e pelo 
trabalho”.

Marcio Kogan

“Niemeyer, mestre 
maior, regente 

absoluto na ousadia 
para fundamentar o 

movimento modernista 
na arquitetura 

brasileira”.

Jayme Bernardo

“Perdemos seu convívio, presença e 
generosidade. A arquitetura mundial se 
enriqueceu com sua obra, mas não haverá 
perda; o que se perde é o constante renovar. 
Ele deixa uma herança enorme nesse 
sentido e seu trabalho é uma inspiração para 
profissionais de todas as áreas”. 

Roberto Loeb

“O Oscar Niemeyer colocou a 
arquitetura brasileira em outro 
patamar. Por meio de suas obras 
no Brasil, mudou o conceito do que 
é arquitetura no mundo. A partir disso, 
foi possível inserir a arquitetura no 
conceito cultural de um país”. 

José Armênio de Brito Cruz 
Presidente do IAB-SP

“Niemeyer era Brasil, sendo assim 
o Brasil desaparece do debate da 
arquitetura mundial... Seu legado? 
Nos fez perceber que a beleza 
cumpre uma função social”. 

Fernando Brandão

“A maior obra de Niemeyer é o cidadão que ele foi. Além 
de ter feito uma arquitetura extraordinária, enraizada no 
melhor que temos de brasilidade, conectada no mundo 

inteiro. Ele era uma pessoa de uma generosidade 
incrível. A maior perda é desse ícone brasileiro, 
um ícone também para o mundo, que tem essa 

característica de ter sido uma pessoa íntegra, completa 
e engajada. Um exemplo para todos nós”. 

Eduardo Sampaio Nardelli
Presidente da AsBEA
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Novos coNceitos iNvadem 
os projetos de livrarias

o saudoso adeus 
ao mestre Niemeyer

e mais: casa caracol, uma 
cerca inusitada e prêmio mcB
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