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RESUMO: Escrito como uma homenagem ao centenário do arquiteto Oscar Niemeyer, 

este texto procura se opor as interpretações ditas marxistas de que sua obra esta distante 

da realidade brasileira e que o seu sentido poetic° ficou aprisionado em uma 

modernidade apenas cabível na utopia desenvolvimentista dos anos 60. Procuro mostrar 

a partir de Marx e das vanguardas européias como, na verdade, Niemeyer supera a 

utopia da técnica redentora do capitalismo (presente no discurso das vanguardas) 

desenvolvendo 11 ma po6tica das formal livres cujo sentido se vincula diretarnente as 

potencialidades do Brasil, como um país sem passado, onde como diz o próprio 

arquiteto, "tudo esta por se fazer", cujo destino e "construir hoje o passado de amanhã. 

Busco demonstrar ainda que mais do que nunca é necessário retomar a utopia grandiosa 

dos espaços de Niemeyer para se opor ao pragmatismo dos críticos ditos marxistas que 

contrários a Niemeyer apóiam ou legitimam ações conformistas (e catastróficas) de 

reformar a cidade capitalismo em ruínas.  
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Niemeyer: poet of the (im)possible (im)possible future 

 

ABSTRACT: Written to pay tribute to the architect Oscar Niemeyer on his one 

hundredth birthday, the purpose of the article is to oppose the so-called "marxists" 

interpretation that states that his "work is too far from the reality of Brazil" or yet it is an 

expression of the `ideas' or 'shapes' out of place. The so-called "marxists" say that his 

poetic meaning has been attached to a modernistic design that can be applied only to the 

"desenvolvimentist utopia" during the sixties. Otherwise, we are committed to 

demonstrate, according to Marx and to the european's vanguards how Niemeyer really 

overcomes the utopia that sees technique as the redeemer of capitalism (seen in the 

vanguard's words [Le Corbusier]) and how Niemeyer develops the poetry of the free 

forms which meaning is linked directly to Brazil's potentialities of a country with no 

past where "everything needs to be done", in the architect's words. His work is a 

prophecy in which the content announces, said the architect: "build today tomorrow's 

past".  
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