
Ao Mestre dos mestres 

 O maior arquiteto do país completou 100 anos no sábado, 15 de dezembro de 1907  

 

 Oscar Niemeyer há muito deixou de ser apenas arquiteto. É um poeta revolucionário! Do 

concreto pesado fez poesia através de curvas leves e flutuantes, luz e sombras, amplitude e 

liberdade, arte e técnica. Sua capacidade de síntese, na representação gráfica de traço único e 

marcante, nos mostra que a beleza pode ser dialeticamente simples e complexa. Simples na 

forma e complexa na concepção. E com conhecimento de causa afirma que "quando uma 

forma cria beleza tem na beleza sua própria justificativa". 

 

 Filósofo da vida e da forma, Niemeyer representa para o mundo, e em especial para o Brasil, 

uma das maiores referências da arquitetura moderna. Aos 100 anos, sua lucidez e capacidade 

de produção não nos permitem dúvidas quanto à essência de um dos pensamentos do grande 

Mestre: “a gente precisa sentir que a vida é importante, que é preciso haver fantasia para 

poder viver um pouco melhor”.  

 

 Acreditamos que decorre dessa certeza a sua inabalável convicção ideológica e o fato de não 

ter se deixado cooptar pelas vaidades humanas. Pelo contrário! Ciente da sua      

 

 importância para a sociedade, é que nos ensina a cada dia que a luta por uma sociedade 

melhor e mais justa é tarefa de todos Sócio fundador do Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas 

no Estado do Rio de Janeiro – SARJ, em 19/10/1970, Oscar Niemeyer Soares Filho é motivo de 

orgulho para todos os brasileiros e para os arquitetos em especial. Este 15 de dezembro não 

representa apenas mais uma data de aniversário de tão ilustre personagem da história da 

humanidade. É uma data histórica, na qual a maior homenagem que podemos prestar ao 

nosso querido Niemeyer, pela passagem do seu centenário, é reafirmarmos os compromissos 

que o levaram a ser um dos fundadores do SARJ: de defesa dos arquitetos e urbanistas e de 

luta incansável contra a miséria, a injustiça e as desigualdades sociais. 

 

 E é com imensa satisfação que manifestamos nossos votos de saúde e vida longa ao Mestre 

dos mestres. 

 

Jeferson Roselo Mota Salazar 

 Presidente do Sindicato dos Arquitetos do Rio de Janeiro 


