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resumo Com a presente dissertação, propõe-se a 
elaboração de um projeto para o centro da cidade de 
Niterói, que reflete a recente condição do seu legado 
histórico e cultural. 
 O trabalho procura estudar as características do 
projeto Caminho Niemeyer e de seguida, tem por finalidade 
propor um lugar de encontro para as comunidades 
estabelecidas no centro urbano. Este assume variada 
condição de valorização da cultura e património 
contemporâneo, numa simbiose entre a malha urbana 
consolidada e o recinto destinado à equação cultural 
da cidade - completamente desconetada da mesma - 
como catalisador de desenvolvimento do território e da 
sociedade que o habita.

Palavras Chave; revitalização, urbanismo, cidade, Caminho Niemeyer, Niterói.
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 Present dissertation proposes the elaboration of 
a project for the city center of Niteroi, which reflects the 
recent condition of its cultural and historical legacy.
 The work seeks to study the characteristics of 
the Niemeyer Way Project and then aims to propose a 
meeting place for the communities established in the 
urban center, which assumes a multiple condition of 
valuing contemporary culture and heritage, in a symbiosis 
between the consolidated urban network and the enclosure 
destined for the cultural equation of the city - completely 
disconnected from it - as a catalyst for development of the 
territory and the society that inhabits it.

abstract

Key words; revitalization, urbanis, city, Niemeyer Way, Niteroi.
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1.  SIZA, Álvaro apud COSTA, Alexandre 
Alves, in Identidade Nacional e Património 
Construído – arquitectura, cidade e terri-
tório. Auditório da Fac. de Direito da Univ. 
de Coimbra, 18 de abril de 2009.

   “...Os instrumentos de reconhecimento 
do real chamam-se História, a arte de construir a transformação 
chama-se Arquitectura...”1
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introdução

 A escolha deste tema do trabalho nasceu a partir de proposta de um 
projeto social perto do terreno escolhido para a tese, aquando da participação 
no programa de mobilidade internacional, realizada na Universidade Federal 
Fluminense na cidade de Niterói, Brasil. 
 
 O trabalho visa estudar a problemática, considerar a circunstância 
e o caráter geral da zona do centro da cidade de Niterói, do Estado do Rio 
de Janeiro. Procura entender o insucesso dos projetos propostos para a sua 
revitalização e proporciona uma solução adequada para conseguir atender aos 
vários interesses envolvidos na resolução desta.
 
 Segundo Borja e Forn “o maior desafio do planejamento urbano 
contemporâneo é aumentar o potencial competitivo das cidades no sentido 
de responder às necessidades globais e atrair recursos humanos e financeiros 
internacionais”.2 
 

2. BORJA, Jordi. CASTELLS, Manuel. Local 
and global: the management of cities in 
the information age. London: Earthscan 
Publications Limited, 1997.



10

 Aqui evoca-se um dos problemas da cidade que se situa na Baía de 
Guanabara, voltada para a cidade do Rio de Janeiro, com a qual se encontra 
em constante disputa na luta pelo reconhecimento internacional e pela imagem 
de uma cidade turística, “cidade sorriso”, “cidade qualidade de vida”. 
 
 Após o processo de aterragem da sua frente marítima, a cidade de 
Niterói, sem sucesso, procura uma solução que faça reverter a decadência do 
próprio centro urbano desde os anos 90 - que se encontra cercado pelo porto 
da cidade, zona naval, aterro da praia, zona militar como também rasgada 
pela artéria de circulação viária que suporta a ligação a várias cidades; Rio 
de Janeiro, São Gonçalo, Maricá, entre outros. Como resultado, o centro de 
Niterói transforma-se apenas numa zona de passagem de transportes, públicos 
e privados, tornando-se numa área deserta durante o fim-de-semana, por 
contraste à densidade sentida nos dias úteis.
 
 Um dos projetos principais propostos para o centro da cidade é o 
“Caminho Niemeyer”. Segundo os idealizadores do projeto, este seria o indutor 
da revitalização da área central da cidade, realizada através de um complexo 
arquitetónico, à beira mar, voltado para religião e a cultura da população. O 
resultado não atendeu as expectativas, originando um conflito entre o terreno 
onde se implanta o complexo arquitectónico “Caminho Niemeyer” - cidade ideal 
imaginária e a cidade real da malha antiga, devido a várias condicionantes. 
A complexidade do centro da cidade também se reflete no conflito de vários 
interesses, desde a procura da imagem de uma cidade protagonista nas relações 
internacionais do mundo contemporâneo, interesse imobiliário, organizações de 
caráter social e uma simples necessidade da população pelas zonas de lazer e 
cultura. 
 
 Nuno Portas referiu que “o urbanismo deixou de ser um urbanismo de 
antecipação e previsão para assumir uma postura mais imediatista diante dos 
problemas já existentes”.3 Tomando em conta as palavras acima mencionadas 
é preciso salientar a procura de uma proposta para problemática do local de 
intervenção, considerando o máximo das condicionantes existentes.

3. PORTAS, Nuno. Un nuevo urbanism. 
CASTELLS, Manuel(org.). Las grandes ciu-
dades en la década de los noventa. Barce-
lona, 1993, p. 273-281.
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 “Aos 22 de Abril de 1500, a imponente armada de doze velas, 
capitaneado por Pedro Álvares Cabral, atingiu terras da América do 
Sul que, pela capitulação feita em Tordesilhas, ficava aquém do marco, 
pertencendo, assim a Portugal.”4

4. GUEDES, Max Justo. O Descobrimento 
do Brasil. Porto: Vega, 2000,  p. 61.



14

I.1
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a terra



fig 1. A primeira representação da Terra Brasílis 1502
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   “…Princesa Americana, eu te saudo!…”5

 “…A terra onde as plantas crescem por si próprias, corre o mel em abundância…
as velhas viram moças…e todos os que o alcançam usufruem a felicidade…”6

 Há milhares de anos atrás, do lado inverso do mundo conhecido, algures no sul 
americano, de boca a boca, entre os indígenas, passava-se “A Palavra” sobre um lugar 
idílico, chamado de Guajupiá, escondido numa terra a oeste e embalada nos braços 
da virgindade da sua flora e fauna, a terra “onde não se morre”, “a terra sem males”.7 
O lugar muito parecido com o seu paraíso, que os temimino mais os tamóio, entre 
outros indígenas, encontraram em busca da “terra prometida” na baía da costa sudeste 
brasileira, os fez ficar e declarar de Casa, após a sua chegada.

6. MÉTRAUX, Alfred. Tradução PINTO, 
Estevão. A Religião dos Tupinambás e 
Suas Relações com a das Demais tribos 
Tupi-Guarani; Brasil: Brasiliana, 5ª edição, 
1950, p.332.

7. FREITAS DA SILVA, Rafael. Rio Antes do 
Rio. Rio de Janeiro: Rotaplan, 3ª edição, 
2017, p.37.

5. Peres, João de Aboím. A Entrada, 1851.  
A Bahia do Rio de Janeiro, Documento 
presente na biblioteca do Senado Federal, 
1912, p. 288.
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  “Primeiro observaram aves e à tarde avistaram terra…”8

 A mesma terra foi baptizada de Vera Cruz, por outros visitantes, os navegadores 
portugueses, muito cedo conhecida por Brasil. Não se sabe ao certo se é por causa da 
madeira da cor da brasa, seu inicial produto de exportação, sé é por lendas marítimas 
que reinavam as mentes dos navegadores da altura, que sussurravam a existência de 
uma ilha mítica com o mesmo nome. Hoje em dia é uma república, República Federativa 
do Brasil, e é composta por 27 unidades federativas. É considerada o quinto maior país 
do mundo, a ocupar quase metade do território sul americano.

 O estado de Rio de Janeiro, no sudoeste brasileiro, do qual a cidade de Niterói 
faz parte, é cercado por estados mais populosos do país, como São Paulo, Minas Gerais 
e Espírito Santo. Serve de casa para quase 10% de população brasileira e é considerado 
o estado com a maior densidade demográfica nacional. Por si só o Estado do Rio de 
Janeiro atualmente é composto por 20 municípios. Guarda dentro dos seus limites talvez 
os lugares mais belos do país - como a Angra dos Reis, com quase 400 ilhas no seu 
litoral, Cabo frio e a tão amada e aclamada de princesa Americana, Baía de Guanabara.

 “…ha um ponto no Universo, onde a mão do Criador parece haver-se esmerado 
em reunir o maior numero de bellezas, acumulando n´elle tudo o que pode encantar os 
olhos e arrebatar o espirito…”9 declaram os mais apaixonados sobre a baía que hoje em 
dia é conhecida pelo nome de Guanabara. A baía que se encontra abraçada pelas duas 
cidades, o Rio de Janeiro e a cidade de Niterói.

 Nas suas expedições pelas terras desconhecidas, os primeiros portugueses 
que contemplaram o lugar, lhe aclamaram de Rio de Janeiro. Mais tarde, Fernão de 
Magalhães, que percebeu não se tratar de um rio, mas sim de uma baía, apelidou o sítio 
de Bahia de Santa Luzia.10 Houve quem simplesmente a denominasse de Baía do Rio de 
Janeiro, contudo, existem relatos de que um dos navegadores ainda “em 1554 ouviu dos 
próprios nativos, algo como Iteronne quando apontavam a grande baía”.11

8. GUEDES, Max Justo. O Descobrimento 
do Brasil. Porto: Vega, 2000, p.124.

9.  SOUZA, Augusto Fausto.  A Bahia do Rio 
de Janeiro, A sua Historia e Descrição das 
suas riquezas. Rio de Janeiro, 1882.

10. DELGADO DE CARVALHO, Carlos. His-
toria da Cidade de Rio de Janeiro. Rio de 
Janeiro: Biblioteca Carioca, 1990, p. 23.

11. FREITAS DA SILVA, Rafael. Rio Antes do 
Rio. Rio de Janeiro: Rotaplan, 3ª edição, 
2017, p. 242.
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12. PIMENTEL, Luís Antônio. Entrevista: 
Blog de Niterói, URL: http://nitsites.com.br/
blog/luis-antonio-pimentel/; consultado 
em 2/11/2018.

13. SOUZA, Augusto Fausto. A Bahia do Rio 
de Janeiro, A sua Historia e Descrição das 
suas riquezas. Rio de Janeiro, 1882.

14. FREITAS DA SILVA, Rafael. Rio Antes do 
Rio. Rio de Janeiro: Rotaplan, 3ª edição, 
2017, p. 242.

 O escritor Luís Antônio Pimentel, também defende a teoria de que o nome 
primitivo que foi dado pelos habitantes indígenas da área seria a Baía de Nictherohy. 
E traduz o seu significado como “Água Escondida/Oculta”, pois refere que indígenas 
chegaram ao local pelo mar e não por terra. Desta forma surpreenderam-se com as 
belezas das enseadas escondidas que guarda a boca do golfo mais conhecido do 
Brasil.12

 Para entender o conflito de denominações da baía basta olhar para a topografia 
do lugar na figura 3.

 O nome Guanabara, Ganabara, ou Guaná-pará foi dado pelos aborígenes, para 
sua área mais interior da baía, e se traduz da língua tupí como Seio de Mar.13 A área 
que se estende desde o norte da baía até à sua maior ilha, hoje em dia chamada de 
Governador. 

 Já a parte da “garganta” da baía, onde se apresentam as deslumbrantes praias 
escondidas em ambas as costas, tanto do lado da futura Cidade de São Sebastião 
do Rio de Janeiro, como a da outrora Vila Real da Praia Grande, se denominava por 
indígenas de Nheteroia. A toponímia da palavra reside na sua constituição por parte da 
nheterõ, que é construída por nhe + terõ. Nhe em tupí antigo exprima uma continuidade, 
enquanto terõ representa um adjetivo de “torto, sinuoso”, e por último, com o acréscimo 
de iá, uma partícula que servia de indicar um hábito.14 No entanto, entre as varias 
interpretações de nome Nheteroia, o mais poeticamente concebido além de exprimir 
geograficamente as suas características será - Água Oculta. 

 Contudo o mundo já não é tão recente onde as coisas possuem nomes 
indefinidos, e para as mencionar já não basta apontar com o dedo, pois o tempo vai 
ignorar a verdade dos antepassados para contar a sua própria, onde hoje Niterói e Rio 
de Janeiro já não são águas, mas cidades. Cidades implantadas de frente uma para a 
outra num abraço afetivo de um olhar, às margens opostas da Baía que não é mais da 
Santa Luzia, mas de Guanabara.
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  “Where have I come from? From the land of rivers, the 
land of waterfalls, the land of ancient chants, the land of mountains…”15

15. BOOCHANI, Behrouz. No Friends But 
the Mountains: Writings from Manus Pris-
on. Traduzido por TOFIGHAN, Omid. Aus-
tralia: Picador Australia, 2018.
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o Homem



fig 4. O Brasileiro
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 Um naufrágio tem o seu lugar, ente 1509 e 1510, perto da costa da baía 
de Todos-os-Santos. Os sobreviventes navegadores portugueses se deparam 
com os indígenas tupinambá na costa que conseguem alcançar a nado. O 
encontro no qual sete dos sobreviventes portugueses são devorados, enquanto 
um deles, Diogo Álvares Correia, terá ficado a dever a vida a uma arma de 
fogo, com a qual conquistou a admiração dos índios abatendo uma ave. 
Um português, progenitor verdadeiro do primeiro brasileiro nascido, da união 
com uma indígena - filha do cacique tupinambá, Paraguaçu, simbolicamente 
considerada mãe de toda a nação brasileira. 
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 No início do século XVI, aquando da chegada dos primeiros exploradores 
europeus à Terra Brasílis, essa já se encontrava devidamente ocupada.16 Uns 
dos primeiros invasores da terra virgem eram indígenas tupí, do tronco Tupí-
Guaraní, que por sua vez chegaram a expulsar os seus primeiros habitantes 
conhecidos nos dias de hoje, os tapuîa, muito menos desenvolvidos que 
guerreiros tupinambá e outros tupí.17 Os tapuîa pertenciam ao tronco indígena 
Macro-Jê com a sua língua e seus costumes diferentes da dos recém chegados, 
o que resultou na sua expulsão. Os tupí dividiam-se em várias tribos, sendo 
que os mais destacados no litoral brasileiro perto do Rio de Janeiro, eram os 
tupinambá e os temimino, rivais entre si, viviam na zona da baía em conjunto - 
os principais responsáveis pelos primeiros contatos com os europeus. Devido 
à cultura dos seus ancestrais, consideravam qualquer outra pessoa, derivada 
de outra tribo - que não praticante da sua língua e costumes - inimiga, que por 
consequência devia ser exterminada, expulsa ou devorada durante um ritual 
antropófago.18

 A chegada dos portugueses travou a batalha constante dos tamóios 
pelo litoral brasileiro e salvaguardou a presença, por pouco tempo, dos 
tapuîa (em tupi “gente da língua estranha/bárbaros”). Esses ainda não foram 
totalmente expulsos da área ocupada pelos indígenas recém-chegados, mas 
por segurança a maior parte foi refugiar-se para os interiores da terra que hoje 
reconhecemos como Brasil.19

16. FAUSTO, Carlos. Historia dos Índios no 
Brasil. São Paulo: Editora Schwarcz Ltda., 
1992, p. 36.

17. COUTO, Jorge. Visão História. Paço 
de Arcos: Trust in News, Unipessoal Lda., 
dezembro, 2018, p. 12.

18. FREITAS DA SILVA, Rafael. Rio Antes do 
Rio. Rio de Janeiro: Rotaplan, 3ª edição, 
2017, p. 34.

19.  Idem; p. 34.
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 Os novos donos declarados do litoral brasileiro, principalmente na Baía 
de Guanabara, foram os tupinambá (tamóio) em conjunto com os temimino, que 
dividiram o paraíso imaginário, Guajupiá, entre si e estavam em constante luta 
pelo lugar na baía tão desejada. No século da descoberta europeia, os tamóio 
ocupavam as enseadas deslumbrantes de ambos os lados da Guanabara, e 
os temimino a ilha de Paranãpuã, no interior da baía, com a vista sobre o “rio” 
cujo fim se perde na entrada do Atlântico - atualmente Ilha de Governador.20  
Esta foi o primeiro pedaço de terra na baía que recebeu um nome português. 
Inicialmente batizado de ilha do Gato, foi considerado como o ponto primitivo 
onde aconteceu o contacto entre os portugueses e os indígenas da baía.
  
 Alguns estudos procuram provar qual das tribos é a mais ancestral - 
se os temimino ou os tamóio. Pela tradução do tupí antigo, o temimino vem 
de tupi+emiminõ, temiminõ, o que significa - “os descendentes dos tupí”. 
Enquanto que tamóio se traduz como “os avós” e se autodeclaram como os 
“mais velhos da terra”.21 Ainda assim, a invasão de ambos aconteceu quando 
os tupí ocuparam a zona litoral da costa brasileira. Todavia a origem da sua 
rivalidade não se exprime apenas na futura aliança com os europeus - quando 
os tamóio optaram por apoiar os comerciantes franceses e os temimino se aliar 
aos portugueses, com quem primeiro estabeleceram contato - nem na luta de 
domínio territorial, mas sim ainda na mitologia tupinambá. 

20.  FREITAS DA SILVA, Rafael. Rio Antes 
do Rio. Rio de Janeiro: Rotaplan, 3ª edição, 
2017, p.180.

21.  Idem; p.180.
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 O mito conta a existência de dois irmãos gémeos, Tamandûaré e 
Arikonta, filhos de um feiticeiro. Um deles, Arikonta, é assumido como um 
intrépido e raivoso, enquanto que Tamandûaré é sensato e equilibrado. A 
sua rivalidade leva a vários desastres que caem sobre a terra e a arruinam de 
alguma maneira. No final, cada um vai viver à parte do outro para povoar a terra 
novamente. Os tamóio, autores do mito, se proclamam como descendentes 
de Tamandûaré, enquanto os temimino são referidos como descendentes de 
Arikonta. Desse modo os últimos são perseguidos e atacados até serem quase 
expulsos das terras que habitam.

 Em época da chegada dos portugueses, os temimino já tinham perdido 
algumas vilas à volta da baía, contudo ainda conseguiam guardar as suas tabas 
na ilha do Paranãpuã.22 A invasão dos barcos comerciantes franceses, piorou 
a condição dos temimino, devido à aliança dos tamóio com os mais recentes 
visitantes. Esta aliança resultou na conquista de algumas tabas na Ilha do 
Governador, ocupadas por temimino, e quase à sua expulsão da terra dos seus 
ancestrais. Os temimino muitas vezes são referidos como maracajás (gatos), 
maneira com a qual denominavam os que viviam na ilha do Gato.

 Contudo, a história não favoreceu os indígenas que optaram por se 
aliar às forças francesas, que várias vezes se quiseram apoderar do território 
aclamado pela coroa portuguesa. Logo na segunda tentativa de expulsão dos 
mesmos, em 1564, os portugueses, junto com o cacique temimino Araribóia, 
futuro fundador da cidade de Niterói, e a sua tribo, que veio como reforço da 
zona do Espírito Santo e já devidamente catequizada pelos jesuítas, derrotaram 
as forças da confederação dos tamóio, desvanecendo as ilusões francesas de 
uma França Antártica e reconquistaram as terras dos seus antepassados. 

22.  FREITAS DA SILVA, Rafael. Rio Antes 
do Rio. Rio de Janeiro: Rotaplan, 3ª edição, 
2017, p. 22.
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 O Araribóia era o segundo filho do grande cacique temimino da ilha 
do Gato - o Maracajaguaçu. Nascido e crescido na baía, tomou o lugar do pai 
quando este supostamente foi morto numa das batalhas com os seus inimigos, 
tamóio. No seu livro “Rio antes do Rio”, Rafael Freitas deduz que durante os 
ataques dos tamóio o Maracajaguaçu mandou o seu filho, Araribóia, a Espírito 
Santo, procurar apoio aos outros temimino que lá residiam. O seu papel na 
reconquista da baía foi decisivo e tão importante que após o sucesso obtido na 
expulsão dos franceses e seus aliados, foi pedido pelos portugueses para não 
voltar a Espírito Santo e ficar por bandas da Guanabara. 

 Condecorado pelo próprio Dom Sebastião, o Araribóia recebe o título 
de capitão-mor da Aldeia, o traje de seu próprio uso, uma tença de 12 mil 
reais anuais junto com as terras na “Banda d´Além” da futura cidade sorriso - 
Niterói.23 Existem relatos de que antes de mudar para o outro lado da boca do 
golfo, para fundar a aldeia de São Lourenço, este ainda ocupou a terra no norte 
do Rio de Janeiro, algures perto do atual São Cristovão, as terras do inimigo 
derrotado, como exigem as tradições, nomeando-a de Aldeia de Martinho, 
relativa ao próprio nome cristão que recebe após o baptismo - Martim Afonso 
de Sousa.24

 Atualmente existe uma estátua, que se apresenta perante qualquer 
pessoa que entra para a cidade de Niterói através do mar, pela estação das 
Barcas - a estátua do cacique temimino, orgulhosamente erguida no centro 
da cidade de Niterói em sua homenagem, na praça Araribóia. Nesta ele se 
apresenta de braços cruzados e com um passo dado em frente, virado para 
a cidade do Rio de Janeiro, feito guardião, preparado para intervir caso a 
cidade do Rio de Janeiro sofra a invasão inesperada. Um contraste com a outra 
estátua, marco da cidade oposta, onde um homem santo se apresenta de 
braços abertos, virado para a cidade de Niterói. Assim, ambos se contrastam, 
se complementam e guardam os segredos da história. Contudo história jovem, 
mas tão complexa e vasta, que é interpretada à maneira de quem a lê.

23.  Cultura Niterói, URL:  http://www.
culturaniteroi.com.br/blog/?id=430, 
consultado em 19 de fevereiro de 
2019.

24. FREITAS DA SILVA, Rafael. Rio An-
tes do Rio. Rio de Janeiro: Rotaplan, 3ª 
edição, 2017, p.112.
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 Considerando vários relatos, é quase impossível de quantificar a 
população indígena das terras brasílicas no século XVI e aproximadamente é 
estimada entre 3 a 5 milhões de habitantes de várias tribos e troncos, tanto 
Macro-Jê como Tupí-Guaraní. O número drasticamente reduzido após a chegada 
dos europeus, devido às doenças que se espalharam como epidemias para as 
quais os aborígenes não estavam preparados, junto com as constantes guerras. 
Além do que os indígenas derrotados passaram pelo processo de escravização 
praticada pelos portugueses desde o século XV nas terras de África,25 contudo 
não era algo novo para os mesmos, pois já praticavam a escravização dos 
inimigos apanhados das outras tribos, com a diferença significativa de que 
esses, em qualquer momento da sua escravização seriam devorados, como 
demandava o ritual tupinambá. Porém, devido a várias condicionantes, não 
foram considerados aptos para exercer os trabalhos pesados que as fazendas 
portuguesas proporcionavam, além de que pela bula papal, Dum Diversas, era 
permitida a escravização apenas dos não catequizados. Como solução investiu-
se no tráfico de escravos de África, ficando este conhecido como o maior tráfico 
que o mundo alguma vez presenciou na sua história.

 De facto, a deportação dos escravos africanos deixou o seu contributo 
incontornável na construção de uma nação nova, uma nação jovem, resultado 
de um conjunto de várias culturas numa só.

25.  LAS CASAS, Frei Bartolomé. Brevís-
sima Relação da Destruição de África. 
Tradução Júlio Henriques. Lisboa: 
Edições Antígona, 1996, p. 86.
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 “Angola, senhor, está de todo perdida, e sem ela não terem a Vossa 
Majestade o Brasil…”26

    Governador-Geral do Brasil, Telles da Silva

 O historiador Luiz Felipe de Alencastro declara em voz alta que sem 
Angola não havia Brasil. Defendendo que após a tomada de alguns pontos 
brasileiros pelos Holandeses, ainda que por pouco tempo, se danifica o tráfico 
de escravos dos portos de Angola, o que origina uma queda de interesse no 
desenvolvimento económico do outro lado do Atlântico. Este facto foi admitido 
pelos próprios holandeses, porque sem o maior mercado de cativos, proveniente 
de África e principalmente de Angola, o Brasil seria “inútil e sem frutos”.27

 O comércio de escravos africanos para a América começou ainda em 
1518, e durou três séculos, até 1880. Las Casas relata nos seus documentos 
que os portugueses chegaram a “inundar com eles as nossas Índias”.28 Os 
escravos eram traficados dos países da atual região da República do Congo, 
Nigéria, Moçambique, Gambia, entre outras regiões com ligação direta aos 
portos.

26. ALENCASTRO, Luiz Felipe. História 
do Brasil para Ocupados: Trafego Ne-
greiro. Rio de Janeiro: Casa Da Palavra, 
2013, p. 47.

27. Idem; p.47.

28. Idem; p. 152.
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 Não há como negar o comportamento desumano ao qual os povos de 
ambos os lados do Atlântico foram sujeitos nas mãos dos europeus na idade 
média da história da humanidade, e é discutível o preço a pagar pelo valor do 
conhecimento recebido por uma nação jovem que “num instante” teve acesso 
ao legado de vários séculos da história de formação cultural europeia em várias 
áreas como a ciência e arte. 

 Todavia O Homem que pertence a terra brasileira atual pelo direito de 
nascimento, resulta de um profundo processo de miscigenação cultural que 
remota aos primórdios do contacto luso-ameríndio no Brasil, tendo-se revestido, 
numa primeira fase, de um caráter exclusivamente euro-americano, a que se 
juntou, a partir da segunda metade de Quinhentos, a componente africana, 
além da mais uma camada de imigração de povos asiáticos no século XX.29 
  
 A nação jovem reflete um complexo e vasto povo, de todos os 
continentes, desde a América até à Ásia e todos, todos são brasilianos, 
brasilienses e brasileiros, que andam na sombra da bandeira da cor da sua 
floresta contrastando com a cor do seu sol.

29. COUTO, Jorge. A Construção do 
Brasil. Lisboa: Edições Cosmos, 1995, 
p. 75.
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“A história da cidade é a história da civilização.”30

30. ROSSI, Aldo. A Arquitectura da Cidade, 
Edições Cosmos, Lisboa, 2001, pág.189.
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a cidade



fig 12. Retrato do Índio Martim Afonso Arariboia, Chefe 
dos Temiminós com o Mapa do Rio de Janeiro ao fundo. 
Gravura italiana do Século XVII.
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 “…a banda de além d´esta cidade de São Sebastião d´esta capitania e 
governação e bahia deste Rio de Janeiro, terras do Brasil…”30

    

 As “barreiras vermelhas de além do mar”31 cedidas para o cacique 
temimino, pelo apoio prestado na reconquista de Guanabara, marcaram a 
primeira página no livro da história da futura cidade sorriso, a cidade irmã, que 
se embala no braço direito da baía venerada, cercada de “águas ocultas”.

30. Cultura Niterói. URL:  https://cul-
turaniteroi.com.br/blog/?id=427, Auto 
da Pose da Sesmaria, consultado em 
18 de janeiro de 2019.

31. Denominação da área da imple-
mentação da futura cidade de Niterói, 
utilizada meados de século XVI.
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 Esta terra chã e fértil estava repleta de várias aldeias indígenas 
espalhadas deste lado da baía aquando da chegada dos portugueses ao 
que viria a ser Brasil. Segundo o levantamento de Rafael Freitas conseguimos 
localizar, aproximadamente, a existência de várias tabas(povoações) do lado da 
costa do domínio atual da cidade de Niterói. O autor destaca, num mapa atual, 
quatro delas: Morgujá-uasú, próxima do centro da cidade, Kurumuré na zona 
norte, Keryi na zona do bairro de São Francisco e por fim Akaray, localizada 
no bairro mais emblemático da cidade - Icaraí.32 A localização desta reflete a 
sua essência histórica na toponímia do nome contemporâneo do bairro que, 
repetindo-se incansavelmente através da boca dos seus moradores, ainda 
persiste.

 O exemplo do bairro de Icaraí, aldeia fundada muito antes da tribo 
do cacique temimino se mudar para este lado da baía para marcar o dia 
da fundação de Niterói, é a prova da permanência muito anterior do marco 
indígena nas atuais localidades da cidade. Tendo por base este fato histórico, 
talvez possamos considerar que Niterói não teve o seu início, ao contrario do 
que é considerado hoje, com a fundação da vila do Arariboia, mas sim com 
a taba de Akaray - que posteriormente se tornou na povoação São João de 
Carahy e em conjunto com mais quatro povoações, incluindo a do Arariboia, 
formou a Vila que ao longo de varias transformações evoluiu para a cidade de 
Niterói.33 Contudo, oficialmente considera-se que a cidade de Niterói é fundada 
pelo cacique temimino, e essa vontade declara-se na posição privilegiada de 
um quadro da autoria de Antonio Parreiras, “Morte de Estácio de Sá”, que 
representa os dois fundadores das futuras cidades do Rio de Janeiro e de 
Niterói, erguido na parede dos governadores da cidade, na câmara municipal.

32. FREITAS DA SILVA, Rafael. Rio An-
tes do Rio. Rio de Janeiro: Rotaplan, 3ª 
edição, 2017, p. 204.

33. AZEVEDO & MARQUES. Almanak 
Comercial, Administrativo, Noticioso, 
Industrial Mercantil e Indicador de 
Nictheroy para o ano de 1889. “Histo-
ria de Nictheroy“ por professor Ricardo 
Barbosa. Niterói: Azevedo & Marques, 
1888, p. 10.
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 Em 1568, Arariboia faz nascer a aldeia de São Lourenço dos Índios, 
tomando a responsabilidade de guardar a paz da baía invadida inúmeras vezes. 
No entanto, a posse oficial das terras pelo Arariboia e a sua tribo só se realiza 
em 1573. Contudo, este não é o único que ocupa as Bandas d´Além, no mesmo 
período, vários outros indivíduos foram agraciados com as terras na região. 
Um deles, Jacome Pinheiro, ainda antes da tribo do Arariboia se mudar, em 
1565, recebeu um terreno localizado na área do atual bairro de Icaraí; outro, 
Cristovão Monteiro, em Piratininga. Todos os casos tiveram como finalidade a 
produção e garantia de subsistência da população, tanto local como vizinha.34 
Pouco a pouco nascem ocupações que começam a dominar, de uma forma 
subtil, o litoral niteroiense - como a povoação de São Domingos, Ponta de 
Armação, Praia Grande, o já mencionado São João de Carahy - contudo, sem 
conseguirem aglomerar-se em algo mais consistente, por falta de iniciativa 
económica, dada a população insuficiente ou por mera vontade política.
  
 Segundo os relatos do viajante John Luccock, que no ano de 1808 
escreve, “…São Domingos e Praia Grande, no lado oposto [à cidade do Rio 
de Janeiro] eram lindas aldeias pequeninas, constituídas de um punhado de 
casitas dispersas e mergulhadas no seio da floresta…”35, a paisagem da região 
das Bandas d´Além não sofreu muitas modificações até ao início do século XIX, 
ainda guardando a virgindade da sua natureza que, no futuro próximo, se irá 
deparar com alterações decisivas. 
 Um dos exemplos vultosos no processo de evolução da futura Niterói 
foi a criação de uma igreja com o nome da aldeia temimina, São Lourenço 
dos Índios, que passando por várias reconstruções, ainda permanece erguida 
sobre as primeiras terras oficialmente demarcadas como indígenas. Sendo a 
grande maioria das cidades brasileiras fundadas pelos portugueses, a cidade 
de Niterói, por diferentes razões sócio-culturais, é considerada como a primeira 
e a única oficialmente fundada por um indígena. 

 Ainda durante a vida de Araribóia, em 1583, as terras próximas à sua 
aldeia tomam também importância por se terem estabelecido como a primeira 
armação para pesca e esquartejamento de baleias36 - daí o nome geográfico 
que permanece até a atualidade, Ponta de Armação. Ainda hoje, nos limites da 
Ponta de Armação, mais precisamente em Ponta D´Areia, residem pescadores 
que se organizam em comunidades, resistentes aos efeitos e pressões que o 
crescimento do mercado imobiliário lhes proporciona - sendo a mais conhecida 
a Comunidade da Praia Grande da Vila dos Pescadores.

34. PIZARRO e ARAÚJO, José Souza 
Azevedo. Memórias Históricas do Rio 
de Janeiro. Rio de Janeiro: Imprensa 
Nacional, 1945, p. 84.

35. LUCCOCK, John. Notas Sobre o Rio 
de Janeiro e Partes Meridionais do Bra-
sil. São Paulo/Belo Horizonte: EDUSP/ 
Itatiaia, 1975, p. 28.

36. VASQUES, Pedro. Niterói e a Foto-
grafia 1858-1958. Niterói: FUNIARTE, 
1994, p. 126.
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 O declínio da povoação de São Lourenço dos Índios acontece após 
a morte do seu fundador temimino e nada muito considerável acontece deste 
lado da baía até ao momento da chegada da família real portuguesa à sua 
futura capital do Império Português. Este acontecimento também é expresso 
nos relatos de Luccock, que visita a futura Niterói novamente em 1813, notando 
mudanças no aspeto da ocupação da praia, impulsionada com a chegada da 
Corte, descrevendo a existência de inúmeras casas de proporção pequena que 
contornavam todo o litoral, arriscando afirmar que “nenhum dos pontos vizinhos 
da capital passou por tão vantajosas transformações”.37

 A chegada da família real portuguesa à então colónia serviu como 
primeiro passo para a evolução e transformação não só do território, mas 
também na criação e fortalecimento de identidade nacional de todo o homem 
que vivia no Brasil. Em 1808, a então cidade de São Sebastião, contava apenas 
com 60 mil habitantes, quando se deparou com quase 15 mil chegados da 
corte portuguesa, diretamente da Europa. Era primeira vez na história que uma 
família real europeia pisava o chão da América.

 A revista francesa Le Monde provocou furor na sociedade brasileira e 
portuguesa com um artigo polémico no qual refere que o Brasil e a sua evolução 
de uma colónia até ao então Império Soberano se deve a Napoleão Bonaparte 
que, invadindo Portugal, obrigou toda a corte portuguesa a se mudar para a 
cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, dando início à implementação de 
todos os agentes que um país necessita para se autogovernar.38

 No entanto, a verdade reside nas consequências das ações tomadas 
pelo Príncipe Regente do Brasil, D. João VI, logo depois da chegada às terras 
do Mundo Novo. A abertura dos portos às nações amigas, fundação das 
universidades, hospitais, teatros, implementação da imprensa, elevação do 
estatuto do Brasil de uma colónia para um reino, junto com a mudança da capital 
da colónia brasileira para o Rio de Janeiro, e mais tarde de todo o Reino Unido 
de Portugal, Brasil e Algarves, será um passo sem volta na consciencialização 
cidadã brasileira.

 Não tardou muito para que o D. João VI tivesse as atenções voltadas 
para a Banda d´Além. A escolha por D. João VI para sediar seu quadragésimo 
aniversário natalício, na zona de São Domingos da Praia Grande da futura 
cidade, começou a nova era no desenvolvimento da região. 

 O lugar de agrado do Príncipe Regente do Brasil, cujas vistas 
proporcionavam a admiração do contorno das montanhas fluminenses a 
separar o reino de céu do reino da terra, se tornou o ponto de referência para 
os seus momentos de ócio.

37. LUCCOCK, John. Notas Sobre o 
Rio de Janeniro e Partes Meridionais 
do Brasil. São Paulo/Belo Horizonte: 
EDUSP/ Itatiaia, 1975, p. 201.

38. COUTO, Jorge. Visão História. Paço 
de Arcos: Trust in News, Unipessoal 
Lda., dezembro, 2018, p. 26.
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 A criação da vila acontece pouco depois da visita Real às terras da futura 
Niterói, no ano de 1819. Após a avaliação do melhor local para a instalação 
da vila nova foi escolhida a povoação da Praia Grande que, contrariamente a 
São Domingos, possuía o terreno plano e espaçoso, que prometia abrigar a 
maior povoação. O documento que expressa tal vontade do soberano, refere 
a criação da mesma “no Sítio e Povoação de São Domingos da Praia Grande” 
que vai unir as quatro freguesias vizinhas - São João de Carahy, São Sebastião 
de Itaipu, São Lourenço dos Índios e São Gonçalo - com mais de 13 mil 
habitantes, segundo informação que consta no Alvará de Criação da Cidade.39 
A importância da proximidade com a cidade do Rio de Janeiro é referia no 
documento da sua criação e, como se já tivesse traçando o seu destino ímpar, 
é baptizada de nome nobre - Vila Real da Praia Grande. 

39. Cultura Niterói: URL:  https://cul-
turaniteroi.com.br/blog/?id=427, Auto 
da Pose da Sesmaria, consultado em 
18 de janeiro de 2019.
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 A Vila Real da outrora maior praia da Baía de Guanabara (se não fossem 
os constantes aterros que a modificaram até quase desaparecer) atualmente 
apresenta-se através de um trecho que sobrevive junto com a comunidade 
da Vila dos Pescadores, na Ponta de Armação, e outro trecho perto da praça 
do Arariboia, do outro lado litorâneo do centro atual da cidade. Logo depois 
da criação de Vila Real da Praia Granda, esta recebe um plano de edificação, 
delineado por José Clemente Pereira, primeiro Juiz de Fora e desenhado pelo 
figurino francês Arnaud-Julien-Pallière, datado de 1819.

 A proposta do projeto para organização da cidade é representada por 
uma malha ortogonal, ocupando toda a planície até aos limites que encontram 
o mar, lotes com fachada paralela à rua e de grande profundidade, destinados 
às edificações de um ou dois pavimentos (dos quais muitas ainda hoje existem), 
bem como três praças: uma delas o Jardim São João, considerado o primeiro 
centro cívico da cidade, contando com uma igreja e outra edificação de maior 
porte designada por Largo do Paço. A sua zona comercial se concentrava no 
entorno destas praças e nos seus eixos de ligação. 

 Mais tarde, as propostas das praças passam por alterações, 
aumentando no total para quatro. A primeira era designada por Passeio da 
Memória, o maior espaço social dos projetados, com a finalidade de comemorar 
a presença do então Príncipe Regente e a sua primeira visita a São Domingos. 
O segundo espaço, de forma retangular, ficou reservado para o rossio, tendo na 
parte central um Pelourinho. O terceiro espaço, um pouco menor, denominado 
de Praça Nova do Comércio, foi reservado para venda de hortaliças, peixes, 
entre outros. Finalmente, o último se denominava por Largo de Conceição.

 “…outras ruas as casas serão edificadas sobre o alinhamento; e se 
alguma pessoa quiser formar pátio ao lado de sua casa, ou conservar terreno 
com chácara, será obrigado a aformosear a frente da rua com um muro da 
altura de doze palmos, coberto de cal branco…”41

 Devido à pormenorização do plano proposto ainda no início do século 
XIX, muitos historiadores defendem a teoria de que a Niterói foi a primeira 
cidade do Brasil realmente projetada. A proposta de projeto de urbanização 
inicial de 1819 não foi concluída na sua totalidade, mas a sua grelha marcante 
permanece até aos dias presentes.

 “Eu El-Rei Faço saber…a necessidade que há de se criar uma Vila…”40  
        D.João VI

39. Cultura Niterói: URL:  https://
culturaniteroi.com.br/blog/?id=427, 
Alvará da criação da Vila, consultado 
em 18 de janeiro de 2019.

41. KRYKHTINE, Carlos Alberto 
Peres. Avenida Amaral Peixoto: 
O Modernismo e o Colonial na 
abertura de uma via monumental. 
DOCOMOMO. Rio de Janeiro 2009.
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 Em meados do século XIX, o Brasil passa por época mais turbulenta 
da sua história, quando é posta em causa o seu estatuto adquirido da antiga 
simples colónia portuguesa para o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, 
com a partida da família real de volta para Portugal.  D. João VI depara-se com 
a necessidade do seu filho, D. Pedro IV, se autodeclarar como Imperador D. 
Pedro I, do consequente Império do Brasil, independente de Portugal.

 Em 1822, o Grito lançado nas margens do rio Ipiranga por D. Pedro 
IV de Portugal, e, no entanto, o primeiro do Brasil, refletiu-se no resultado de 
uma nova imagem sócio-política do país já soberano, que obrigava a tomar 
várias ações para mudar o seu passado colonial / português. Já em 1835, a 
Vila Real da Praia Grande não passa despercebida nesse processo e adota as 
alterações na sua denominação. Inicialmente o título de Real é suprimido, e logo 
a seguir a vila é eleita para a capital da província do Rio de Janeiro. Dois dias 
depois é elevada para a categoria de Cidade com a novo nome - Nictheroy, e é 
compreendida desde o atual Campus de Institutos de Matemática, Odontologia 
e Administração da UFF, até o bairro da Ponta D´Areia. De novo, o centro da 
então Nictheroy assume o papel de importância politico-administrativa que 
proporciona impulsos no seu crescimento.40 Com esse estatuto a cidade 
ganha várias intervenções urbanas, como iluminação pública a óleo de baleia, 
os melhoramentos no abastecimento de água e a construção do primeiro 
trecho do paredão na Rua da Praia - que mais tarde se chamará de Avenida 
Visconde do Rio Branco e que servirá de linha separadora entre a cidade e o 
mar, posteriormente ocupado pelo aterro.

 Em 1841, a Cidade de Nictheroy, capital da Província do Rio de Janeiro, 
depara-se com outra vontade de um monarca recente, D. Pedro II de 15 anos, 
segundo Imperador do Brasil; “hei por bem conceder-lhe o título de Imperial”.41

 Contudo, mesmo sendo imperial, já a meio do século XIX os seus bairros 
São João de Icaraí e Santa Rosa ainda não se apresentam como um lugar da 
cidade, devidamente urbanizado, carecendo de ruas que possam destinar o 
fluxo dos futuros moradores. Em 1841, a pedido do presidente da Província 
Visconde de Uruguai, é elaborado um plano urbano da autoria do Engenheiro 
Pedro Toulois, que demarca os arruamentos nos bairros de Icaraí e parte da 
Santa Rosa, duplicando a área urbanizada de Nictheroy.

40. Urbanismo Niterói. Programa Viva 
Centro. Prefeitura de Niterói. URL: 
www.urbanismo.niteroi.rj.gov.br, con-
sultado em 15 de novembro de 2018.

 “Independência ou morte!”43

          D.Pedro I do Brasil, IV de Portugal

41. Decreto nº 93, de 22 de agosto de 
1841. Cultura Niteroi. URL: https://cul-
turaniteroi.com.br/blog/?id=419, con-
sultado em 23 de março de 2019.

43. História do Brasil. Brasil rompe 
seus laços com Portugal. URL:https://
br.historyplay.tv/hoje-na-historia/
independencia-ou-mor te -brasi l-
rompe -seus-lacos-com-portugal, 
consultado em 18 de janeiro de 2019.
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 Durante 35 anos o município a cidade guarda dentro dos seus limites um 
vasto e próspero território, com distritos ricos e populosos, até que a separação 
de freguesias de São Gonçalo, Nossa Senhora da Conceição do Cordeiro e São 
Sebastião de Itaipu, constituirá o novo município de São Gonçalo, que reduz o 
território de Niterói de 245,42 m2 para 84km2. Além disso, a chamada Revolta 
Armada de 1893 traz o seu contributo para estagnação da cidade, provocando 
a destruição do seu património, migração da sua população para cidades 
vizinhas, sacrifício dos bairros e até a transferência da capital da província para 
Petrópolis.

  Porém, em 1903, a cidade de Niterói tenta renascer das cinzas recebendo 
a capitania de volta na presidência municipal de Paulo Pereira Alves, que vem 
proporcionar os melhoramentos urbanos e crescimento económico da cidade. 
Um plano novo de urbanização proporciona novos parques, praças e avenidas. 
É construído o Palácio Arrariboía, a iluminação já é a gás, as ruas da Conceição, 
Alameda e Boaventura são alargadas, surge, finalmente, a Praça de Arrariboía, 
praça General Gomes, e outros melhoramentos urbanos que nascem uns atrás 
dos outros, organizando e embelezando a cidade que sofreu intervenção militar 
poucos anos antes. Contudo, isso acontece de uma forma gradual e com 
muitos atrasos. Apenas a partir da presidência na câmara municipal de Alfredo 
Backer, em 1906, Niterói é confrontado novamente com alterações urbanísticas 
de pequeno a grande porte, que começam a “sair do papel” e se implementam 
na cidade para o bem dos seus moradores. A iluminação passa a ser elétrica, 
aparecem cais implementados nas margens das praias, novo aumento de 
serviços de água junto com arruamentos e ampliação das praças que altera a 
face da cidade e se vê embalada no processo de constante evolução urbana.
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 Em meados do século XX acontecem alterações urbanísticas na cidade 
vizinha, Rio de Janeiro, que se refletem na cidade oposta, cujas modificações 
se adotam à sua semelhança, intensificando e modernizando Niterói, tornando 
o espaço da cidade cada vez mais organizado. No entanto, devido ao seu 
tamanho e condição financeira, Niterói é objeto de obras pontuais e em menor 
escala em relação às realizadas no Rio de Janeiro. Na gerência do presidente 
da Câmara, Feliciano Sodré, finalmente é levado a diante o projeto de aterro 
na enseada do bairro de São Lourenço, para construção do porto da cidade, 
com a finalidade de se tornar mais independente economicamente e elevando, 
desse modo, a imagem da cidade à altura do status que lhe é atribuído como 
capital do Estado do Rio de Janeiro. O aterro da Enseada de São Lourenço 
conquistou 357.000 m2, formando-se em radial-concêntrico com as ruas que 
convergiam para a praça central - Renascença.42

 A obra teve um enorme impacto sobre a tentativa de criação da 
identidade niteroiense, que durante muitos séculos tem andado à sobra do Rio 
de Janeiro. A época do aterro da enseada de São Lourenço é considerada 
como marco na história da “Renascença Fluminense”.43

 Do ponto de vista espacial, o aterro proporcionou uma significativa 
ampliação do traçado da cidade, criando um novo acesso do centro da cidade 
à sua zona norte, pela ligação em avenida denominada em homenagem ao 
presidente da câmara - Feliciano Sodré. Do ponto de vista histórico, teve 
relevante interesse por finalmente remeter a importância histórica e reconhecer 
a primeira povoação, São Lourenço dos Índios, como uma parte integrante da 
cidade.

 Tudo que acontece na cidade oposta à Niterói se reflete na própria, 
porém em escala mais reduzida. Um dos exemplos mais notórios dessa relação 
das duas cidades é a abertura, na década dos 40, da Avenida Presidente Vargas, 
no Rio de Janeiro, que proporcionou a destruição da malha antiga da cidade, 
para dar lugar ao novo projeto, que se replicou com a abertura de uma outra 
avenida central na capital fluminense, também sacrificando a malha existente e 
recebendo o nome de Avenida Amaral Peixoto. 

42. Tudo Região: URL:  https://www.
achetudoeregiao.com.br/rj/niteroi/
historia2.htm, História de Niterói, con-
sultado em 18 de fevereiro de 2019.

43.  Niterói e Sua História. Prefeitura 
de Niterói. URL: http://www.niteroitv.
com.br/guia/niteroi_historia, con-
sultado em 31 de novembro de 2018.
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 No início do século XX, os aterros efectuados no Rio de Janeiro 
também influenciam o interesse de Niterói em ampliar o seu território, originando 
várias propostas para a sua orla marítima. O primeiro projeto apresentado para 
intervenção na Praia Grande era do empresário Aldovandro Graça, ainda em 
1919. Este propunha um aterro desde a Ponta de Armação à Ponta da Gragoatá, 
como parte do plano de melhoramentos da cidade, que apresentava quarteirões 
retangulares, com ruas de traçado em xadrez, quase duplicando a área central 
da cidade. Contudo, a proposta  ficaria sem sair do papel, permanecendo no 
arquivo por falta de apoio das instituições oficiais. 

 O segundo projeto desenvolvido para intervenção na Praia Grande - da 
autoria de Attílio Corrêa Lima - influenciou diretamente a evolução da cidade 
de Niterói, mesmo tendo permanecido como estudo. Em 1930, no instituto 
de Urbanismo de Paris, este apresenta a sua tese de doutoramento sobre a 
então Capital fluminense, designada por Avant Project D´Aménagement Et 
D´Extension De La Ville De Niterói.44 Através do seu trabalho, Attílio Corrêa, 
aparenta ter a convicção de que a cidade de Niterói é a continuação da cidade 
do Rio de Janeiro - propondo ligações diretas com a cidade oposta, pelo túnel 
sobre ou sob as águas da baía ou por uma ponte; além de elaborar um plano 
urbanístico da cidade que vai ligar todas as localidades, próximas e distantes, 
por avenidas espaçosas de traçado regular. Por fim, também apresenta um 
aterro no mesmo local que Aldovandro Graça, porém com  maior comprimento, 
mas menor largura, desde a Ponta Da Armação até à Ilha da Boa Viagem.45 A 
tese, ainda que apresentada e publicada dois anos depois pela escola francesa 
como exemplar, teve as suas ideias consideradas como utópicas, sendo estas 
readaptadas para a realidade sócio-económica da cidade nos anos seguintes.

44.  LIMA, Attílio Corrêa. Avant Project 
D´Aménagement Et D´Extension De La 
Ville De Niterói. Paris, 1930.

45.  Idem; p. 3.
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 A década dos anos 30 é marcada por um investimento quase 
inexistente da parte do Poder Público para desenvolvimento e crescimento da 
cidade. Contudo, passados dez anos, Niterói depara-se novamente envolvido 
numa onda de obras de carácter urbano, cuja maioria é executada por iniciativa 
privada. Como prova eloquente dessa manifestação, vai renascer, em 1940 
- e ainda que apenas no papel - a ideia do projeto de Aterro Praia Grande, 
embutida no Plano de Remodelação e Urbanização da Cidade, que fica a cargo 
do escritório técnico Gabriel Fernandes, em parceria com Frederico Bokel. Após 
a sua aprovação, Bokel e Fernandes constituem a Companhia Melhoramentos 
de Niterói, contratada para realização de obras, tanto a construção de uma 
avenida de contorno entre as praias de Gragoatá e das Flechas, como as 
obras de drenagem, arruamentos e novos jardins nas áreas desatadas pelos 
desmontes dos morros e naquelas conquistadas ao mar.
 
 Atualmente Niterói pertence a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, 
com mais de meio milhão de habitantes ocupando quase 133,757 km2. Ostenta 
o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal mais elevado do Rio de Janeiro46 
e é um dois principais centros financeiros e comerciais do estado. Contudo os 
resultados obtidos hoje devem à constante mudança e acompanhamento das 
tendências tanto nacionais, como internacionais.

 A cidade já formada, organizada e devidamente densificada, começa 
a apostar na procura da consolidação do seu centro e afirmação da sua 
modernidade perante o lado contrário da baía. O lugar, no qual se vai debruçar 
a batalha desta ânsia, ainda é dominado pelas águas da praia, que até então era 
Grande.

46. Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística: URL: https://www.ibge.gov.
br/pt/inicio.html, consultado em 10 de 
dezembro de 2018.
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 “To begin a new environment demands an understanding 
of both the existing and the past. It is a multidimensional 
understanding, made up of the social, personal, political, 
economic and physical...”47

47. LERUP, Lars. Building the unfinished : 
architecture and human action / Lars Lerup 
; introd. by Roger Montgomery. - London : 
SAGE Publications, 1977, p. 104.
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fig 22. A área aterrada no centro de Niterói.
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 “…em Niterói se entra pelo quintal…”45

Reymundo Meirelles Padilha

 Desde o primeiro plano, apresentado ainda em 1819 por Arnaud Julien 
Pallière, é notória a vontade de criar um espaço de recepção, uma “Sala de 
Visitas” para quem vem à outrora Vila Real da Praia Grande. Ainda na época 
da chegada de D. João VI às margens de Niterói, esta acontecia por terras de 
Gragoatá devido à existência de um porto. No mapa desenhado pelo pintor 
francês, ainda aparece um rossio por onde se entra na cidade e logo a seguir o 
Largo da Memória, um espaço que também serve como filtro de “boas vindas” 
e que antecede o centro da cidade. Todo o conjunto parece querer definir uma 
narrativa de chegada e acesso a Niterói, cidade que quer ser lida e apreciada, 
ostentando as suas qualidades e os momentos gloriosos da sua própria história.

 Esta procura pela “Porta da Cidade” também é expressa na Avenida 
Amaral Peixoto, que teve por finalidade abraçar os que chegam a Niterói pela 
água e acompanhá-los através da sua grandiosa artéria até ao seu interior. 
Por vezes, esta vontade de criar uma imagem de cartão da visita de cidade é 
criticada, contudo a mesma se resumia numa simples necessidade de ter um 
espaço de boas-vindas para todos que visitam Niterói.

45. MARTINS, Joubert de Assis. Nova 
Niterói: A Orla Sepultada, Da Utopia à 
Agonia. UFF: Niterói, 2006, p. 93. 
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48. Decreto-Lei no 2.441, de 23 de julho 
de 1940. URL : https://www2.camara.
leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/
decreto-lei-2441-23-julho-1940-
412451-publicacaooriginal-1-pe.html 
, consultado em 5 de março de 2019,

 

 O futuro espaço de aterro destinado a representar as possibilidades 
que a capital fluminense conseguia atingir, como uma cidade contemporânea 
depois de ser entregue nas mãos das companhias privadas, não cumpriu com 
os seus objetivos previstos. A empresa inicial responsável pelo projeto de aterro 
e melhoramento da cidade excedeu o prazo para a sua realização, o mesmo foi 
prolongado e novamente excedido, até que a mesma mudou varias vezes de 
nome e foi sucedida por uma nova - sendo que também esta não fora a última 
a intervir no lugar que iria sofrer modificações, tanto nas mãos do poder público 
como nas das companhias privadas, desde meados século XX até os dias de 
hoje.

 Com o nascimento da proposta de Projeto Praia Grande, consistindo 
no gradual aterro da baía frente ao centro de Niterói, nasce o lugar que por 
muitas décadas é o foco da polémica, consistindo na maior problemática urbana 
ocorrida na “face” da cidade. Cidade que decide sacrificar talvez a maior praia 
da baía brasílica, à procura de crescer para se afirmar como um lugar civilizado 
e contemporâneo, de olhos virados para o futuro.

 O ano de 1940 é marcado pelo Decreto Lei nº 2441, o início de quase 
um século de mudanças na face da cidade, mudanças que resultaram no 
começo do fim da orla marítima da outrora Praia Grande que pertencia à Vila 
Real.48 Depois das propostas de Atílio Lima e de Aldovandro Graça, o aterro 
finalmente começa a ser estudado para apresentar a primeira proposta de Plano 
de Remodelação e Urbanização de Niterói. O projeto oficial prevê o desmonte 
de vários morros, sendo este o mote para o aterro da faixa litorânea que irá 
furtar 500 metros de profundidade à baía de Guanabara, para oferecer a cidade 
de Niterói - ao longo de quase três quilómetros de extensão, desde a Ponta 
d’Areia até à Praia das Flechas, prometendo em troca as praças ajardinadas, 
um lago artificial, um novo Mercado de Peixe (fig. 24), entre outras atividades 
que uma urbe moderna reune num novo centro cívico.
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 Depois de não conseguir cumprir com os prazos estabelecidos, o 
que vai acontecer sucessivamente com todas as empresas a intervir no local 
do futuro espaço de orgulho da cidade, a PLANURBS, uma das principais 
empresas envolvidas e inicialmente responsável pelas obras, apresenta uma 
planta modificada do loteamento anterior, batizando-o de Jardim Fluminense 
(fig. 25). O projeto é simplificado, sem grandes promessas para um centro cívico 
de uma cidade outrora capital e de estatuto imperial, porém com um loteamento 
muito denso, que procura atender à futura necessidade de mercado imobiliário. 
A ocupação continua a acontecer da Ponta D´Areia até ao morro de Gragoatá, 
contando com uma ocupação prioritariamente mista, de comércio e residência, 
mas oferecendo grandes áreas verdes e um parque de quase 2500 espécies da 
flora brasileira emplastadas à beira mar.

 É importante referir que nesta altura, final dos anos 50, o país estava 
mais focado na intervenção urbanística de outro tamanho e carácter. Acontecia o 
nascimento de uma nova capital, uma nova vida, um símbolo de uma identidade 
distinta do passado colonial. O “Sonho de Brasília” estava a nascer, ofuscando 
todo o brilho que uma outra cidade poderia ter. O Projeto Praia Grande caia 
no esquecimento, ano após ano, com muitas promessas através dos media e 
pouca atuação efetiva na vida quotidiana da cidade. Desde os primeiros anos 
de estudo e propostas no início da década de 40, o interesse dos governadores 
de Niterói pelo aterro na face da cidade foi diminuindo, até ao início de governo 
de Reimundo Meirelles Padilha que, em 1971, elege o projeto de Aterro Praia 
Grande como prioritário para a sua presidência. Pelas palavras do próprio, 
que várias vezes declara que em Niterói se entra pela cozinha, pelo quintal, se 
procura finalmente criar uma sala de visitas para a cidade. No seu primeiro ano 
da presidência, desapropria os imóveis previstos em projetos de Urbanização 
de 1940 - cabendo, então, ao poder público a resolução do aterro. A nova 
proposta reune as quadras de apenas um edifício, áreas de estacionamento e 
jardins a definir ruas amplas e abertas, com uma fixação de um centro comercial 
e zona sem movimentação de carros, transformando a futura Niterói “numa das 
cidades mais modernas do mundo”.

 O Mercado de Peixe, uma das primeiras iniciativas do governo Padilha e 
marco da cidade de Niterói, que se estendia desde a rua principal da antiga Praia 
Grande para dentro da baía de Guanabara para receber, confecionar e entregar 
peixe, diretamente dos pescadores das áreas próximas para a população 
fluminense, foi demolido e transferido duas vezes - acabando distante dos seus 
fornecedores, para dar lugar a um sonho, tão venerado por varias décadas, de 
uma Cidade Nova.
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 A próxima empresa a realizar as intervenções no centro de Niterói é a 
Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado do Rio de Janeiro - DESURJ. 
Esta divide o aterro em três áreas: a primeira cabe à zona de Gragoatá, onde 
hoje é situado o campus da Faculdade Federal Fluminense; a área três cabe 
ao espaço desde a Ponta de Armação até à estação de Barcas, zona do atual 
terreno baldio e complexo Caminho Niemeyer; no entanto, o trecho designado 
por área dois permanece sem ter sido intervencionado até à atualidade. A 
proposta contava com a criação de um extenso aterro, consistindo num enorme 
parque em frente à baía, com campos desportivos, áreas de lazer e muito espaço 
livre, à imagem do Aterro do Flamengo do Rio de Janeiro que conseguiu integrar 
as faixas de circulação viária com a preservação de natureza que sublinha a 
faixa litorânea da cidade. A diferença fatal entre o Aterro de Flamengo e o futuro 
Aterro da Praia Grande, consistia na proteção instantânea do primeiro, pelo 
poder público, e a entrega do segundo, antes do seu nascimento, às mãos das 
companhias privadas. 

 A estação intermodal, como elemento âncora do projeto, deveria 
conseguir interligar a estação das barcas com a estação rodoviária. Um outro 
elemento importante seria um hotel internacional no morro de Gragoatá, entre 
outras intervenções de porte mais pequeno como aquários, estacionamentos, 
etc. O aterro da área 1 e área 3 estava a ser efetuado quando no final de 1972 
foi proibido qualquer outro tipo de intervenção de aterros nas margens de baía 
de Guanabara. Pouco tempo depois, para afundar ainda mais o projeto Aterro 
Praia Grande, acontece a junção dos estados de Guanabara, e Niterói, mais 
uma vez, perde a capitania e junto com ela todos os sonhos de uma cidade 
nova, mais o investimento público para uma cidade à altura de uma capital. 
Consequentemente, já em 1974, as obras para a futura estação de barcas param 
a meio, com a estrutura da fundação já efetuada. O projeto de Praia Grande, no 
governo de Raimundo Padilha, vê o seu fim sem perentoriedade. Porém, deve 
ser feita justiça a seu favor e frisar-se que, mesmo não tendo chegado ao fim, 
o projeto apenas se viu nascer fisicamente, saindo do esquecimento após 30 
anos de promessas, durante a sua presidência.
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 Desde os primórdios da vontade de criação da “sala de visitas” no lugar 
do aterro na Praia Grande, esta é marcada por escândalos. O projeto Aterro 
Praia Grande da primeira empresa responsável - Companhia Melhoramentos 
de Niterói - passa para novos agentes jurídicos: companhia União Territorial 
Fluminense, Dahne & Conceição, grupos Silveíra Séglia, João Pereira dos 
Santos e finalmente PLANURBS, antes de entrar em algum tipo de ação 
nas mãos do governo de Padilha, acaba por falhar à boa vontade dos seus 
cidadãos. O litoral Niteroense, a sua porta de entrada, a cara da cidade sorriso, 
foi transformada em montes de lixo, resultante de pedregulhos acumulados e 
destinados para aterro, deixados na margem da Praia Grande, impedindo que a 
beleza da Guanabara e do Rio fossem vistas pelos seus moradores. Os sonhos 
de um niteroiense acabam diante dessas montanhas de pedra da cor da cinza, 
deformadas e sujas, deixadas pelo governo de Padilha, que não mereciam os 
riscos e sacrifícios da sua praia nas margens de Guanabara. Contudo, em 1975 
o aterro da área 1 e 3 finalmente é acabado, resultando na deformação da face 
do centro de Niterói, e resumindo em si todas as tentativas de boas intenções 
carecidas de sucesso.

 No mesmo ano é inaugurada a Ponte Presidente Costa e Silveira, com 
a extensão de 13 km, obra do governo militar do Brasil, elemento que pela 
primeira vez, depois da apresentação da tese de Atílio Lima, liga as terras das 
barreiras vermelhas com a antiga cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. 
Niterói definitivamente não estava preparado para receber todo o tráfego que 
vem da metrópole oposta, rasgando-se por vias de automóveis que cada vez 
mais criam barreiras de fluxo pedonal na cidade, principalmente pela Avenida 
Visconde do Rio Branco, antiga Rua da Praia. Esta passa a ser o limite físico 
principal entre a antiga cidade e parte nova aterrada, que cada vez mais se 
converte e assume como terreno abandonado e baldio.

 Com o novo presidente da câmara, Moreira Franco, procuram-se 
novos caminhos para resolver o problema. Este encomenda o projeto CURA, 
Comunidade Urbana de Renovação Acelerada ao escritório de Jaime Lerner. Já 
em 1977 decide-se entregar as terras do aterro sul da Gragoatá à Faculdade 
Federal Fluminense, criando desta forma um fluxo dos universitários que possam 
contribuir para revitalizar a parte da cidade completamente abandonada.49 

49. MENASCE, Márcio, MENESEZ, Ga-
briel. Aterro de Praia Grande, Revi-
talização Esperada há 40 anos. URL: 
https://oglobo.globo.com/rio/bairros/
aterro-da-praia-grande-revitaliza-
cao-esperada-ha-40-anos-12234603. 
Publicado em 20/04/2014, consultado 
em 25/03/2019.
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 Cinco anos mais tarde, no governo de proximo prefeito o aterro norte 
passa novamente por modificações no loteamento Jardim Fluminense. De 
acordo com o poder público, decide-se a criação de um Parque Central da 
Cidade e uma Vila Olímpica, na área onde já se tinha instalado um sambódromo 
que fora devidamente desmontado. A Vila Olímpica consistia em várias quadras 
descobertas e uma coberta, parques de estacionamento e zonas verdes 
que, após vários anos de abandono de uso, teve que ver a sua ocupação 
reconsiderada.

 As propostas, parcialmente aplicadas nos anos 60/70/80, resumem a 
característica do lugar que vemos hoje: o espaço limitado pela Avenida Visconde 
do Rio Branco e águas da baía sem uma clara estratégia de como se deve 
interligar e participar na vida da malha da cidade antiga.

 Nos anos 90, a chegada do novo presidente da câmara, Roberto 
Silveira,  aparecem iniciativas de novos caminhos para recuperar o centro 
urbano da cidade. É implementado o Projeto de Revitalização da Orla do Centro, 
com um novo Terminal Rodoviário João Goualart (fig. 28), Concha Acústica, um 
Shopping Bay Market e a duplicação da Avenida Visconde do Rio Branco, que 
separa ainda mais a malha antiga da cidade com a futura Niterói, idealizada 
depois do aterro do espaço conquistado ao mar.

 As propostas do então prefeito de Niterói começam a ser implementadas,  
contrariamente às ações de prefeitos passados. O terminal é construído e entra 
em funcionamento, tal como a avenida duplicada, o shopping aberto, entre 
outras iniciativas rapidamente integradas na cidade. Nesta mesma década, 
PLANURBS desenvolve um novo plano conceptual no terreno que fica entre o 
Terminal João Goulart e terras de Gragoatá (fig. 29). É apresentada a proposta 
que consiste em  dar continuidade à Avenida Amaral Peixoto, perpendicular à 
baía de Guanabara, na qual se centralizam as atividades ligadas ao comércio, 
turismo e lazer. Os edifícios ao longo da avenida possuem um caráter misto 
(comércio e habitação), com apenas cinco pisos de altura, e que, no fim da 
avenida, são rematados com duas torres, enfrentando o limite do mar. A proposta 
também oferece grandes áreas verdes e encaixa-se na realidade existente do 
Novo Terminal Rodoviário, procurando atender a essa constante procura de 
uma entrada monumental, que declara a cidade de Niterói como uma cidade 
moderna que, além de diversidade económica, oferece boa qualidade de vida. 
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 Em 1996, aparece um dos últimos planos para ocupação da orla 
aterrada, que ainda não conseguiu encontrar o seu lugar na malha da cidade. 
Uma planta de iniciativa chamada “Niterói 2001” (fig.30), com um projeto que 
prevê a criação de grandes áreas destinadas ao convívio. O plano apresenta 
uma intervenção em toda a orla marítima da cidade ocupada pelo aterro, desde 
a Ponta d´Areia até o domínio da Faculdade Federal Fluminense nas terras de 
Gragoatá. São propostos setores residenciais, parques de lazer e desporto, 
uma praça de acesso ao mar, setor empresarial em frente à Avenida Visconde 
do Rio Branco, um centro comercial e um centro de negócios.

 O espaço da cidade criado na base das ilusões dos vários governantes, 
urbanistas e arquitetos, que definiram um lugar indefinido, protagonista de 
inúmeras intervenções e planos para uma cidade melhor, porém caído sempre 
como vítima das consequências históricas, hipocrisias políticas e indecisões 
financeiras, acabou por se formar à espera de uma nova narrativa para contar.

 Na volta para o seu segundo mandato da presidência da câmara 
municipal de Niterói, Jorge Silveira assiste à inauguração do Museu de Arte 
Contemporânea - museu que elevou Niterói a patamares internacionais 
e rapidamente se tornou um ex-libris da cidade. Toda a importância e 
reconhecimento de uma cidade moderna que Niterói procurou desde a sua 
fundação foi concebida num único gesto, de uma obra alegórica da autoria 
do ilustre Oscar Niemeyer. A obra que plantou a semente no génio inventivo 
do então atual presidente municipal, cujo novo sonho idealizado se chamava - 
Caminho Niemeyer.
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 O lugar resultante de inúmeras intervenções, é o lugar físico do trabalho 
que se deterá no trecho litorâneo entendido entre a Ponta D´Areia e o domínio 
da Faculdade Federal Fluminense. Essas delimitam as fronteiras do começo e 
do fim das intervenções efetuadas no contorno da orla, que serão estudados 
mais a frente. 

 O terreno da intervenção também recebe o aporte de várias cidades do 
leste; São Gonçalo, a segunda mais popular do estado, Búzios e Cabo Frio que 
destaca-se pelo turismo forte na região, tornando-lo em cruzamento de fluxos 
intensivos ao longo da semana e se esvaziando nos finais da mesma.

 Desafio de projeto de intervenção urbana consiste não apenas em 
organizar uma forma a melhorar os fluxos de veículos e pedestres com que a 
cidade minimizasse a perca da sua identidade, mas devolvê-la de uma forma 
a considerar à sua história em conjunto com a necessidade populacional e 
contribuir para a afirmação do título da Cidade Qualidade de Vida que a Niterói 
representa.
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caminho niemeyer



fig 32. O Poema da Curva



fig 33. Alçado do Caminho Niemeyer
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  “…surge, na paisagem e na cultura de nossa querida cidade, 
este marco expressivo, construído pelas mãos e pela vontade dos homens…”50

 “Que beleza…”51

 Oscar Niemeyer

 A intervenção da mente criativa do emblemático arquiteto brasileiro, 
Oscar Ribeiro de Almeida de Niemeyer Soares, debruça-se sobre as paisagens 
da Cidade Sorriso após o pedido do então presidente da câmara - Jorge 
Roberto Silveira. Arquiteto já conhecido dentro e fora do país onde nasceu, por 
obras como Pampulha, Brasília e outros projetos no estrangeiro é reconhecido 
pelo traço curvilíneo da escola carioca que o define. Contudo a sua obra não 
se resume apenas na liberdade artística através da qual o mestre demonstra 
as regalias da linha curva perante a linha reta. Ela resume em si o resultado do 
seu passado “engolido e regurgitado” — como refere o professor Nuno Grande 
nas aulas de urbanistica —, onde as formas naturais das construções dos seus 
primórdios habitantes indígenas e as curvas das paisagens do seu país se 
uniram com a arquitetura antiga colonial brasileira de igrejas caiadas de branco, 
trazidas pelos portugueses do mundo velho para o mundo novo.52

 O governante da cidade de Niterói apoia a ideia de encontrar um espaço 
para futuro Museu de Arte Contemporânea que possa abrigar uma colecção de 
arte de João Sattamini, convidando o arquiteto brasileiro de renome internacional 
em 1991 - “pensando grande, pensamos logo em Oscar Niemeyer”.53 Uma ideia 
que não expressava de imediato o tamanho do seu impacto sobre a imagem da 
cidade, configuração do centro e o futuro orgulho de cada niteroiense.

50. NITERÓI, Museu de Arte Contem-
porânea; Oscar Niemeyer: Museu de 
Arte Contemporânea ; dir. João Set-
tamini; Niterói; 19—.

51.  Niterói. Museu de Arte 
Contemporânea - Oscar Niemeyer : 
museu de arte contemporânea. Niterói 
: MAC, 19—, p. 12.
Oscar Niemeyer se refere as paisagens 
que contempla no local do futuro 
Museu de Arte Contemporânea de 
Niterói.

52. NIEMEYER, Oscar. Oscar Niemeyer : 
minha arquitectura, 1937-2004. 2ª ed. 
. Rio de Janeiro : Revan, 2004, p. 231.

53. SILVEIRA, Roberto. Niterói. Mu-
seu de Arte Contemporânea - Oscar 
Niemeyer : museu de arte contem-
porânea. Niterói : MAC, 19—,
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 O projeto do museu viu-se nascer rápido, ainda no lugar - único lugar 
que o mestre visita, recusando-se de imediato a perder o tempo com os outros 
propostos para este fim. Após alguns minutos a contemplar as beldades que 
encarou no sítio visitado, o arquiteto - que varias vezs declarou a estética 
das linhas que o seduzem - encontrou a forma do futuro museu nos traços 
que seguem as montanhas do seu país, neste preciso caso, nas curvas das 
marcantes montanhas que dominam a Guanabara: Gávea, Corcovado e 
principalmente Pão de Açúcar. As curvas cujas, o arquiteto carioca, vai secundar 
na sua empresa.

 O futuro espaço do ponto de partida para a sua criação, tão admirado 
por Oscar Niemeyer, fica numa elevação rochosa que separa duas praias, a das 
Flechas e a da Ilha de Boa Viagem. Esta ilha, também muito próxima do futuro 
museu, é marcada no seu ponto mais alto por uma capela, Nossa Senhora de 
Boa Viagem, construída em meados do século XVI. Hoje, ambas as peças se 
completam na paisagem num contraste inevitável, sobre as águas de Guanabara 
- a baía que a partir da inauguração do Museu de Arte Contemporânea em 
1996, une em si o marco do seu passado junto ao marco do seu futuro. Um 
gesto muitas vezes defendido pelo arquiteto que refere que “a técnica para 
defender os monumentos, não é copiar, é fazer o contraste”.55

 Oscar Niemeyer sempre sublinhou a facilidade de projeção do Museu 
de Arte Contemporânea para Niterói devido à beleza do lugar.56 O museu, que 
nos primeiros esquissos do mestre se remete ao museu projetado pelo mesmo 
para Caracas e que serviu de inspiração, modifica-se à paisagem que encara 
Niterói, graças a constante luta do mestre pela “ideia da liberdade plástica”.
 Nas palavras do mestre, o projeto do museu surgiu espontaneamente 
nos primeiros croquis, com um apoio central e a arquitetura solta no espaço 
como uma flor.57 Explica também que o perfil do museu nasce de uma linha do 
chão que sem interrupção se desdobra sensualmente até a cobertura. A forma 
do museu sempre foi imaginada como circular, que proporcionava a abertura de 
uma galeria virada para o mar. A sua entrada acontece através de uma rampa 
externa, que se resume num passeio ao redor do museu, declarando aos olhos 
do seu visitante as beldades da Baía.58

 Assim nasceu não apenas mais uma obra do arquiteto já reconhecido 
fora dos limites do próprio continente, mas uma imagem de uma cidade nova. 
Niterói não é mais o outrora lugar de lazer dos monarcas portugueses, não 
é mais uma cidade na sombra da urbe oposta implantada aos pés do Cristo 
Redentor. Niterói se torna numa referência de arte internacional, graças ao risco 
da linguagem carioca, que a levou as falas do mundo.

54. Niterói. Museu de Arte Contem-
porânea - Oscar Niemeyer : museu de 
arte contemporânea. Niterói : MAC, 
19—, p. 12.
Oscar Niemeyer se refere ao lugar que 
ue escolhe para o futuro Museu de 
Arte Contemporânea de Niterói.

55. Oscar Niemeyer, A Vida é Um So-
pro, 2006. URL:https://www.youtube.
com/watch?v=CASrRa7B6-c, consulta-
do em 1 de maio de 2019.

56. NIEMEYER, Oscar - Oscar Niemeyer 
: minha arquitectura, 1937-2004. 2ª ed. 
. Rio de Janeiro : Revan, 2004, p. 229.

57. Niterói. Museu de Arte Contem-
porânea - Oscar Niemeyer : museu de 
arte contemporânea. Niterói : MAC, 
19—, p. 23.

58. Oscar Niemeyer : Museu de arte 
contemporânea de Niterói. Niterói : Ed. 
Revan, 1997, p. 11.

 “É aqui…”54

ponto de partida
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 Com o êxito alcançado pelo Museu de Arte Contemporânea (MAC) de 
Niterói, o presidente da câmara Jorge Roberto Silveira ganha a certeza de que 
o que Niterói quer é mais Niemeyer, pedindo ao ilustre arquiteto que projectasse 
a nova estação de barcas, substituindo a antiga, destruída numa revolta 
popular de 1959. Desde então, esta exerce as suas funções nas instalações 
provisórias, há mais de meio século, no trecho não aterrado da antiga Praia 
Grande. Contudo, Oscar Niemeyer não fica entusiasmado com a proposta do 
governante niteroiense, demonstrando a vontade de criar algo maior.59 Nesta 
mesma conversa, Jorge Silveira propõe a ideia de ter uma série de obras do 
arquiteto, do centro até o MAC - sugerindo a criação de um corredor com as 
obras espalhadas ao longo de três quilómetros de extensão. “Uma ideia de 
construir uma serie de obras minhas, do mar até o Museu -, o possui”, vai referir 
o mestre nas suas entrevistas.60 
 O projeto seria batizado de Caminho Niemeyer, proposto pelo próprio 
governador e não pelo arquiteto, tentando criar referência para antigo “Caminho 
Calimbá” -  que hoje faz parte da rua Paulo Cesar e da Av. Marques do Paraná 
- um trecho de importância decisiva para a vida da cidade, mesmo quando esta 
nem cidade era. Nesse gesto Jorge Silveira assume a vontade de unir a tradição 
e a poesia dos nomes antigos como “caminho” e a modernidade brasileira que 
se representava pelo traço carioca de Niemeyer.61

 O “Caminho Niemeyer”, após a sua conclusão, elevaria o estatuto 
da cidade para a segunda cidade do mundo com o maior numero de obras 
arquitectónicas traçadas com risco do génio brasileiro, cedendo apenas para 
a capital do país - Brasília. Atualmente o projeto encontra-se inacabado, 
contudo Niterói já é o segundo destino do mundo para quem procura conhecer 
arquitetura de um dos fundadores da curva carioca. 
 “…o prefeito está querendo fazer uma espécie do caminho da 
arquitetura de Oscar Niemeyer em Niterói…Então tem o porto das barcas, a 
costa continua… a praia, tem um terreno aqui que seria uma praça… com 
diversas coisas, com restaurante, depois continuava  caminho no outro lugar 
com outro projeto meu até o museu. De modo que ele chamava de Caminho 
de Arquitetura…”62, fala o mestre sobre a ideia primordial do Caminho Niemeyer   
que conhecemos hoje.

59. SILVEIRA, Jorge Ribeiro. Nosso 
Caminho, Revista de arquitetura, arte 
e cultura, Rio de Janeiro, 7Letras, V1, 
N9, 2008.

60. Oscar Niemeyer 2001. [Lisboa] 
: ISCTE, 2001. Catálogo de uma ex-
posição, p. 196.

61. SILVEIRA, Jorge Ribeiro. Nosso 
Caminho, Revista de arquitetura, arte 
e cultura, Rio de Janeiro, 7Letras, V1, 
N9, 2008.

62. NIEMEYER, Oscar. Coleção Nie-
meyer, desenhos originais de Oscar 
Niemeyer, Organização de Rodrigues 
Queiroz. FAUUSP, 2007, p. 40.

caminho de arquitetura
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 Porém, a ideia inicial não foi em diante, devido a complicações quanto 
à propriedade das terras sobre as quais seriam implementadas as fantasias do 
génio brasileiro. Após vários meses, sem sucesso, para conseguir os terrenos 
para as futuras obras do arquiteto, o mesmo opta por concentrar todos os seus 
equipamentos no que ele chamou de “Grande Praça”, área de propriedade - 
sem nenhuma dúvida ou problema - da Camara Municipal de Niterói.63

 O projeto passa a ser imaginado com o seu início numa praça virada 
para o mar - é inevitável não sublinhar a capacidade de criar praças com os 
equipamentos à sua volta de uma forma tão graciosa como consegue demonstrar 
a experiência do arquiteto. Enquanto em Brasília a Praça dos Três Poderes da 
República é o marco da cidade, organizada por edifícios do poder legislativo, 
executivo e judiciário, em Niterói nasce a praça definida por edifícios destinados 
ao consolo da espiritualidade - as artes, a memória e a religião. Segundo a 
explicação do mestre a ideia inicial era criar uma verdadeira colaboração entre 
arquitetura e artes plásticas, que consistia na existência, em todos os edifícios 
propostos, de pinturas, murais e esculturas. Uma iniciativa inovadora como a 
considerava próprio Oscar Niemeyer.64

 Confessa o arquiteto que encontra enorme satisfação a imaginar a 
praça, mais tarde baptizada de Praça do Mar, que nos dias de hoje conhecemos 
como a Praça Popular - pois é feita para todos -, para qual projeta edifícios 
monumentais, e considera este como o melhor conjunto já por ele criado. 
Fica tão entusiasmado com o projeto que instala o seu escritório na área de 
intervenção para conseguir seguir as obras com mais precisão.65 
  
 Finalmente Niterói vê-se prestes a ter a sua “sala de visitas”, que 
da origem ao Caminho Niemeyer, narrativa de percurso pelas vaidades da 
cidade, desde a altura da primeira planta desenhada pelo figurino francês, que 
celebrava a memória de passagem do monarca do Império Português pela 
outrora Vila Real. Uma “sala” tão desejada e imaginada ao longo das gerações 
dos governadores apaixonados pela sua cidade.

 A finalidade de criação de varias obras escultóricas de Oscar Niemeyer 
na orla da cidade sorriso não consistia apenas em modificação do uso do 
lugar, abandonado por tanto tempo com inúmeros projetos mal sucedidos, e 
finalmente conseguir revitalizar o centro da cidade para motivar as pessoas voltar 
a querer morar no centro,66 mas também para finalmente gerar o movimento de 
turismo numa indústria, que trará junto consigo os empregos e riqueza para os 
niteroienses. 

63. SILVEIRA, Jorge. Nosso Caminho, 
O Caminho Niemeyer, Rio de Janeiro: 
7Letras, 2013, p.6.

64.NIEMEYER, Oscar. A Praça do Mar. 
1998. Fundação Oscar Niemeyer. 
Coleção Oscar Niemeyer. URL : http://
www.niemeyer.org.br/obra/pro478, 
consultado em 17 de maio de 2019.

65. NIEMEYER, Oscar. Oscar Niemey-
er: 1999-2009. Rio de Janeiro: 7Letras, 
2009. p. 36.

66. SILVEIRA, Jorge Roberto. Club-
Nations Arte&Cultura. URL :https://
clubnation.club/arte-cultura/cultura/
caminho-niemeyer-e-sua-constru-
cao/, consultado em 10 de setembro 
de 2018

praça do mar
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 A planta inicial, junto com o seu conjunto arquitectónico foi repensada 
mais do que uma vez, para encontrar a solução mais vantajosa para a sua 
concretização. O projeto de tamanha complexidade poderia não sair do papel 
devido ao insuficiente investimento financeiro, tanto do poder público como 
privado. 
 A solução veio com a proposta de arquitecto Oscar Niemeyer que, numa 
das suas primeiras aproximações, propõe construir, além de equipamentos 
culturais, cinco torres comerciais, de 20 andares cada, que poderiam diversificar 
de alguma forma o investimento financeiro.
 Na primeira composição da implantação, além das torres, eram 
propostos edifícios de uma nova estação de barcas que prosseguia com uma 
Catedral, um Teatro, a futura sede de Fundação de Oscar Niemeyer junto com a 
escola de arquitetura, um Templo Ecuménico, o Memorial Jorge Roberto Silveira 
e uma Capelinha plantada na Baía de Guanabara, ligada a esse conjunto por 
uma passarela.67 
 Contudo o interesse do setor privado pelas torres foi insuficiente e 
estas foram retiradas do projeto, tal como sucedera com as outras propostas 
imaginadas pelo arquiteto, que mais tarde perde a fé em conseguir realizar o 
projeto. 

 “Quando vi esta foto, senti como será bonita a entrada da praça, como 
as formas que compõem o conjunto criaram a monumentalidade procurada. E 
continuei a examinar a planta geral adotada neste projeto, vendo, satisfeito, ser 
um dos melhores conjuntos que nesse gênero projetei…A construção desse 
conjunto não está terminada, e com o maior desvelo penso concluí-la…”.68

  
 Primeiro elemento complementar do Caminho Niemeyer que viu-se 
nascer foi a Praça Juscelino Kubitschek, ainda em 2001. A praça JK serve de 
elemento de transição que recebe quem vem de complexo arquitectónico na 
Praça de Mar, encaminha para o Museu de Cinema Petrobras e daí até ao último 
equipamento integrante do futuro caminho, antes de chegar até o tão admirado 
MAC. A praça se implementa-se sobre o primeiro estacionamento subterrâneo 
da cidade e oferece a melhor vista para a ponte RIO-NITEROI, junto com o 
complexo central de Caminho Niemeyer. É composta por um desenho regular 
de uma marquise branca e bancos de pedra, um dos quais é marcado por duas 
estatuas de bronze, que representam o Oscar Niemeyer junto com o Juscelino 
Kubitschek a estudar uma planta desenhada pelo arquiteto.
 A primeira obra concluída e inaugurada de todo o complexo arquitetónico 
Caminho Niemeyer simboliza a finalização de obras resultantes do projeto Aterro 
Praia Grande - contudo, o Caminho Niemeyer continua em construção.

67. NIEMEYER Oscar. Oscar Niemeyer 
2001, PARQUE EXPO, 2001, Lisboa p. 
196.

68. NIEMEYER, Oscar. Oscar Niemey-
er: 1999-2009, Rio de Janeiro, 7Letras, 
2009, p. 36.
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 Na segunda versão da planta do projeto Caminho Niemeyer, as 
torres são substituídas por uma nova Estação de Barcas, representada por 
um equipamento grandioso destinado a incorporar até 1000 lugares para 
o estacionamento de veículos.69 O edifício é composto por 3 pavimentos, 
integrando em si, além do estacionamento, lotes comerciais com espaços 
abertos para as vistas sobre do conjunto arquitectónico e as belezas do “Rio” 
encontrado em Janeiro.

 Com a inserção do projeto novo da estação de barcas, o arquiteto 
conseguiu definir o espaço dos equipamentos existentes de uma forma 
harmónica. As extremidades curvilíneas do estacionamento definem não só o 
espaço da futura Catedral Católica e o Teatro Popular mas também reforçam 
a entrada principal para o recinto. Por fim, todo o equipamento serve de uma 
barreira física entre o espaço dedicado a espiritualidade e o terminal rodoviário 
João Goulart.

 No entanto, na planta não é demonstrada claramente a interligação 
com a cidade existente, apenas é visível uma única passadeira que orienta 
os visitantes à uma das três entradas principais do recinto. Primeira entrada 
(fig. 36) desenhada em forma de uma rampa que encaminha o visitante até o 
Teatro Popular e dai até à Praça do Mar ou até espaço da Catedral Católica. A 
segunda entrada (fig. 37) é desenhada sob a forma de uma escadaria comprida, 
que orienta o usuário chegar a mesma praça, passando pela Fundação Oscar 
Niemeyer, ou a virar para entrada principal do Templo Evangélico. A terceira 
entrada (fig. 38) encontra-se a uma cota mais a baixo e serve de entrada para 
o edifício de suporte do Templo Evangélico. O desenho indica um projeto 
inicialmente desenhado para a população, com entradas fluentes e generosas, 
abertas para o espaço da cidade, provocando um desenho orgânico para a 
ligação futura entre a malha antiga da cidade e o Caminho Niemeyer. Contudo 
esta interligação da malha antiga com o terreno baldio, que a separa do recinto 
de Caminho Niemeyer, e a relação da estrada destinada a veículos de transporte 
público foi apresentada por Niemeyer, dessa forma deixada, aparentemente, à 
mercê das futuras intervenções. 

69. NIEMEYER, Oscar. Oscar Niemey-
er: 1999-2009, Rio de Janeiro, 7Letras, 
2009, p. 36.
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 Na segunda configuração da planta, modificam-se as igrejas iniciais, 
alterando não só a sua forma, como também o impacto que provocam em todo 
o complexo. Agora estas manifestam-se nas extremidades da nova praça da 
cidade. A Catedral Católica e o Templo Evangélico começam a definir o início e 
o fim da Praça de Mar.

 O Templo Evangélico, varias vezes reconsiderado e atualmente não 
construído como integrante do Caminho Niemeyer, encontra-se no zona norte 
do recinto, virado de costas para a Comunidade da Vila dos Pescadores, 
expressamente seguindo a extensão da comunidade e a sua profundidade. 
Cave a nós entender se é pelo respeito a pre-existência histórica do lugar sé é 
banalmente para a ocultar das visitas turísticas, como acontece com o Maquinho 
- equipamento de Ação Social, encomendado para ocultar a comunidade 
estabelecida no alto do morro perto do MAC - deste modo, retificando a imagem 
da linha do mar que Niterói apresenta.

 O equipamento organiza-se em dois volumes, o mais alto servirá para 
os rituais religiosos que consegue abrigar até 5000 fieis. Com uma cobertura 
em curva, cuja apenas apoiada nas extremidades do edifício, cria a impressão 
de um cobertor ou uma onda vinda do mar. Depois de ser construído será 
considerado o maior vão livre de toda a América Latina, com 61 metros de 
extensão. A sua entrada principal acontece através da praça interior do recinto, 
e passa a meio d torre sineira de 23 metros de altura, projetado no centro da 
fachada principal do templo.
 Segundo volume, mais baixo e semienterrado se organiza em três 
pavimentos e oferece um auditório, oficinas com estúdios e outros espaços 
multiusos. Este é marcado pela terceira entrada existente para o recinto. Os 
volumes estão interligados entre si através de um corredor de forma pouco 
visível.

templo evangélico 
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 Na Catedral Católica, hoje em dia denominada de Catedral São 
João Batista, foi a obra mais amada do arquiteto carioca, de todo o conjunto 
arquitetónico de Caminho Niemeyer. A solução simples e genial encontrada, 
encantava o mestre ao longo de todo o projeto durante vários anos.

 “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.”70

 O arquiteto também refere que por uma questão de unidade, a Catedral, 
tal como o Templo, apesar da sua forma circular, repete o sistema de tirante. 
O equipamento repete o gesto da Catedral desenhada em Brasília, com a sua 
nave única enterrada e iluminada de cima. À volta da cúpula levantada irão 
existir vitrais e espelhos de água, reforçando o cenário surreal imaginado pelo 
arquiteto.

 Infelizmente a sua obra mais bela, não chegou a ver a luz durante a 
vida do arquiteto, que faleceu em 2012 com 105 anos. A catedral, devido vários 
problemas, desde a sua incapacidade de abrigar um número considerado 
suficiente pelas entidades religiosas até a falta de financiamento, é anulada. 
A primeira versão da Catedral Católica e o Templo Evangélico são retiradas 
do projeto na sua terceira configuração da planta e substituídas por outros 
equipamentos, ainda durante a vida de arquiteto.
 Contudo, após a morte do arquiteto, a construção da Catedral São 
João Batista foi reconsiderada novamente, modificada de acordo com as 
exigências do novo arquebispo de Niterói e entrou em execução de obra, sendo 
construída atualmente. O número de fieis aumentou de 3 800 para 5 000 e sua 
altura chegou à 75 metros, o que equivale à cinco tamanhos do MAC e dois 
do Cristo Redentor. Com uma torre sineira nova e a estatua de João Batista, 
apontando através da Baía de Guanabara para a montanha de Corcovado, do 
modo a criar mais um laço invisível com a cidade irmã. Além de modificações 
interiores, foi projetado um palco fora da catedral, para missas à céu aberto, 
com uma ligação subterrânea, de modo conseguir abrigar ainda mais fieis, aos 
modos da praça de São Pedro no Vaticano e ao Santuário da Nossa Senhora 
de Fátima.71

70. NIEMEYER, Oscar - Oscar Niemeyer 
: minha arquitectura, 1937-2004. 2ª ed. 
. Rio de Janeiro : Revan, 2004, p. 231.

71. Nova Catedral, URL: http://www.
novacatedral.com/a-nova-catedral, 
consultado em 5 de janeiro de 2019.

catedral católica 
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 No entanto ainda durante a vida do arquiteto, foi necessário reconsiderar 
novamente a composição da planta. Negociações com as entidades católicas 
da cidade não chegaram ao acordo, e depois da primeira versão da Catedral 
Católica ser anulada, também se decidiu de não construir o Templo Evangélico. 
Estas foram substituídas por dois novos equipamentos - uma Torre Restaurante 
e um Centro de Convenções.72

 “Nas extremidades de Caminho Niemeyer, deverão ser construídos 
dois prédios que me agradam em particular: a torre restaurante e centro de 
convenções.
 O panorama da baia de Guanabara é tão bonito que justifica minha 
ideia - prontamente acolhida pelo Prefeito -  de criar, no Caminho Niemeyer, 
uma torre espetacular, pudesse levar os visitantes a aprecia-lo em toda a sua 
pujança. Um elemento vertical que marcasse, de longe, este conjunto, que, pela 
variedade dos prédios construídos, constitui um exemplo do que a técnica do 
concreto armado me permite realizar.
 O Centro de Convenções corresponde a uma cúpula de 80 m. No 
térreo, um salão de exposições no andar inferior, o generoso espaço destinado 
aos diferentes encontros serão ali promovidos.”73

 A quarta versão da planta, além de dois novos equipamentos da anterior, 
abrigou a mais um equipamento novo - o último projeto elaborado pelo arquiteto 
para o complexo Caminho Niemeyer - Uma Estação Intermodal. Equipamento 
que iria substituir o antigo terminal João Goulart com as instalações temporárias 
de Estação Hidroviária Barcas S.A. e ainda integrar a terceira linha de metro, 
que ligaria o centro da cidade com a cidade vizinha São Gonçalo, região outrora 
pertencente a cidade de Niterói, atualmente separada e povoada por mais de 
um milhão de habitantes. 
 Na quarta versão da planta referente ao Caminho Niemeyer, 
conseguimos encontrar a solução para a ligação da malha antiga da cidade 
com a Estação Intermodal através de uma rampa circular, contudo não é notório 
o uso das duas entradas principais do recinto e a sua relação com a cidade.
 A complexidade do terminal Intermodal mais os seus custos traçaram o 
seu destino muito cedo. A linha de metro foi anulada com as próximas gerências 
da cidade, no entanto, a criação da nova estação hidroviária continuava de pé. 

73. Nova Catedral, URL: http://www.
novacatedral.com/a-nova-catedral, 
consultado em 5 de janeiro de 2019.

72.  NIEMEYER, Oscar - Oscar Niemeyer 
: minha arquitectura, 1937-2004. 2ª ed. 
. Rio de Janeiro : Revan, 2004, p. 231.

nova configuração 
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 Nas quatro versões da planta apresentada por Oscar Niemeyer, 
existe um equipamento pouco visível e quase nunca referido expressamente 
no desenho. Uma Capela Flutuante, dedicada a Nossa Senhora de Líbano, 
plantada nas águas da Guanabara e ligada por um passeio à Praça do Mar.

 “Estão previstas ainda no conjunto obras de arte, como a escultura 
“Tortura nunca mais” por mim desenhada, e, afastada a mais de 100 m do 
conjunto, em pleno oceano, uma capela flutuante.”74

 “…capelinha que projetei dentro d’água. ligada a esse conjunto por 
uma passarela. Uma fantasia que as vezes dá a um empreendimento…”75

 A Capela Flutuante permaneceu nos esquissos iniciais do projeto, na 
configuração tanto da segunda planta como na terceira, no entanto foi o projeto 
que menos teve sucesso para ser concluído, pelo seu impacto frágil parente 
outros equipamentos mais significativos na composição do espaço público.
 Infelizmente outras soluções e fantasias do arquiteto, como um conjunto 
de esculturas, também não conseguiram obter um lugar na planta do recinto, 
o que o poderiam tornar não apenas num espaço de eventos culturais, mas 
sim numa galeria de arte a céu aberto, para garantir ao projeto ainda maior 
destaque.

 “Pensava enriquecer esse conjunto com tudo que pudesse acentuar a 
beleza procurada. E o desejo de prever uma série de esculturas passou a me 
perseguir…”76

 A ideia foi de criar cinco esculturas metálicas, que pudessem criar um 
contraste entre a linha reta e curva, num duelo de composição que o génio 
inventivo do mestre iria criar na hora do desenho. 

 “Minha intenção era dotar o Caminho de pelo menos cinco esculturas 
que destacassem a beleza de sua arquitetura…E comecei a desenhá-las, e 
logo nos primeiros croquis verifiquei que a minha ideia era justa, criando uma 
espécie de duelo entre as retas e curvas com o predomínio - inevitável - destas 
últimas.”77

74. NIEMEYER, Oscar. Oscar Niemeyer : 
minha arquitectura, 1937-2004. 2ª ed. 
. Rio de Janeiro : Revan, 2004, p. 231.

75.  NIEMEYER, Oscar.  Oscar Niemey-
er 2001. Lisboa: Parque EXPO, 2001, 
p.196.

76.  NIEMEYER, Oscar. Quando a Cur-
va Enriquece a Reta. Nosso Caminho, 
Revista de arquitetura, arte e cultura, 
Rio de Janeiro, 7Letras, V1, N11, 2008, 
p. 26.

77.   Idem. p. 27.

duelo entre a reta e a curva 
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 Ainda com todas as modificações na configuração do Caminho 
Niemeyer, três equipamentos atualmente construídos ficaram inalterados desde 
a primeira versão da planta. Um deles, o primeiro a ser inaugurado no recinto da 
Praça Popular (Mar) - Memorial Roberto Silveira. 
 O projeto pedido pelo presidente da câmara municipal de Niterói, Jorge 
Silveira, em homenagem ao seu pai, também presidente da mesma câmara 
municipal, falecido tragicamente num acidente de helicóptero.78 É importante 
referir que esse será o segundo projeto pedido, logo depois do MAC, ao 
arquiteto Oscar Niemeyer, cujo primeiros esquissos demonstram a sua posição 
junto à costa fluminense. Talvez possamos deduzir que este, junto com o MAC, 
deu início à primeira ideia de criar uma serie de obras na costa, compostos num 
“caminho de arquitetura”. Hoje encontra-se entre as duas entradas principais, 
virado de costas para Niterói e de frente para a Praça Popular.
 O equipamento foi inaugurado em 2003, como a terceira obra integrante 
do Caminho Niemeyer, depois do MAC e Praça JK. Foi construído com afinidade 
de servir de memória do ex-governador da cidade e as suas conquistas para a 
mesma.

 “Minha ideia é recordar a vida política de meu pai. Seus companheiros, 
sua luta revolucionária, ligado a Getúlio, Jango e Brizola. Suas preocupações, 
como o apreço que tinha por uma pedra existente na sua fazenda, acreditando 
o tivesse guiado pela vida afora.”79

 O autor do projeto conta que a projeção do equipamento não levou 
muito tempo, porque este nasceu na sua mente, como foi o caso do Museu de 
Arte Contemporânea.

 “…no caso desse Memorial o imaginava como uma grande pedra, 
a pedra ‘misteriosa’ que o impressionava tanto. Mas quando desenhei a 
perspectiva desse Memorial, aquela pedra branca, destancando-se no azul do 
mar, os visitantes a subirem a rampa olhando curiosos o painel incêndio/fogo 
a marcar sua entrada, ai eu senti satisfeito, que uma obra bem concebida fora 
elaborada.”80

 No entanto, atualmente o Memorial Roberto Silveira abriga o Centro de 
Memória da História e da Literatura Fluminense, com a primeira biblioteca virtual 
da cidade de autores fluminenses. O espaço é constituído para conservar e 
restituir a memória fluminense, como uma pedra branca nas margens da baia 
de muitas águas.

78. NIEMEYER, Oscar. Memorial a Rob-
erto Silveira = Memorial to Rober-
to  Silveira.  Architécti, Lisboa, v.5, ago./
set./out. 1993, n.19-20, p.19-20.

79.   Idem., p.19-20.

80.   Idem., p. 20.

memorial roberto silveira
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 Segundo equipamento inaugurado na Praça de Mar foi o Teatro Popular, 
em 2007. A peça mais emblemática de todo o conjunto fez surgir a ideia de 
modificar o nome de Praça de Mar para a Praça Popular, pois é feita para todos.
  
 “O acesso a este teatro é feito por uma extensa rampa, que como um 
passeio na arquitetura, vai mostrando aos visitantes a forma nova e surpreendente 
que ele apresenta. Além da plateia prevista para 400 indivíduos, a parede de 
fundo do palco pode abrir-se inteiramente, permitindo que o espetáculo possa 
ser visto, do exterior, por mais de 30.000 pessoas.”81

 O equipamento debruça-se sobre o terreno numa curva simples e 
harmónica a imitar paisagem fluminense que é composta pelas montanhas do 
lado mais carioca da baía - destacando-se e, ao mesmo tempo, integrando-se 
de uma forma silenciosa nesse baile dos novos templos espirituais, simples e 
caiados de branco como as antigas igrejas da outrora arquitetura colonial.82

 “A nossa preocupação de ligar a arquitetura com as artes plásticas 
prevaleceu neste projeto. No hall de entrada, é um enorme croqui mostrando 
o povo a se manifestar em defesa de seus direitos tantas vezes esquecidos. 
Externamente, na fachada principal, são mulheres a dançar, alegres, sobre os 
azulejos amarelos.”83

 O palco exterior do teatro, construído a dois metros da altura, reforça 
a importância da praça e sublinha o novo caracter do espaço público jamais 
existente na cidade.

 “Como o palco do teatro abre para a praça e o grande salão de 
exposições de arte permanentes, essa praça, debruçada sobre o mar, será 
qualquer coisa de novo no campo cultural do país”84

81.  NIEMEYER, Oscar. Oscar Niemey-
er: 1999-2009. Rio de Janeiro: 7Letras, 
2009. p. 38.

82. NIEMEYER, Oscar. Oscar Niemeyer : 
minha arquitectura, 1937-2004. 2ª ed. 
. Rio de Janeiro : Revan, 2004, p. 231.

83.  NIEMEYER, Oscar. Oscar Niemey-
er: 1999-2009. Rio de Janeiro: 7Letras, 
2009. p. 38.

84. NIEMEYER, Oscar. Oscar Niemeyer : 
minha arquitectura, 1937-2004. 2ª ed. 
. Rio de Janeiro : Revan, 2004, p. 229.

teatro popular
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 Na entrada do recinto, além da cúpula do Memorial Roberto Silveira e 
o Teatro Popular, atualmente sobressai uma cúpula maior. Esta é destinada a 
salões da futura Escola de Arquitetura e Humanidades que a Fundação Oscar 
Niemeyer pretende implantar em Niterói.85

 Este edifício servirá, após a sua construção, de espaço onde o arquiteto 
instala o seu atelier para vigiar a realização das obras.86 

 A obra apresenta-se com uma cúpula central pousada sobre um 
espelho de água com uma entrada de rampa em caracol, abraçada por um 
outro volume da forma semicircular colocado nas suas traseiras, que possui um 
piso semienterrado - abrigando várias salas onde serão realizadas as aulas de 
arquitetura. A vontade de arquiteto estabelecer uma escola de arquitetura no 
coração do seu projeto com o conjunto de equipamentos mais artísticos que já 
havia realizado exprime-se em suas próprias palavras:

 “Esse prédio, que irá também abrigar uma Escola de Arquitetura e 
Humanidades, nos permitia imaginar que a arquitetura mais livre que preferimos 
estaria presente, e com o mesmo apuro seriam construídos os demais 
edifícios…”87

 A ideia do arquiteto era estabelecer, além de uma nova sede para o 
seu acervo, um espaço “onde poderia se debater as questões da arquitetura 
e os problemas do nosso tempo de que se ocupam diferentes áreas do 
conhecimento, como História, a Filosofia, a Política e o estudo da literatura.”88 

 O maior agrado do arquiteto declarava-se em ver as pessoas que 
visitavam a sua obra a parar surpresas diante dela - principalmente da rampa 
em caracol que sobe pela fachada acima, sobre um espelho de água.89

 Contudo, de momento o espaço é utilizado como o Museu de Oscar 
Niemeyer e Escola de Humanidade, Arte e Cultura. Não atendendo na sua 
totalidade às ideias principais do génio inventivo do Brasil.

85. NIEMEYER, Oscar. Oscar Niemeyer : 
minha arquitectura, 1937-2004. 2ª ed. . 
Rio de Janeiro : Revan, 2004, p. 29.

86. Idem., p. 29.

87.  Idem. p.26.

88. NIEMEYER, Oscar. O Caminho Nie-
meyer Hoje. Nosso Caminho, Revista 
de arquitetura, arte e cultura, Rio de 
Janeiro, 7Letras, V1, N9, 2011, p. 22.

89.  NIEMEYER, Oscar. Quando a Cur-
va Enriquece a Reta. Nosso Caminho, 
Revista de arquitetura, arte e cultura, 
Rio de Janeiro, 7Letras, V1, N11, 2008, 
p. 26.

museu oscar niemeyer
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 O projeto mais atual do conjunto de Caminho Niemeyer é o Museu de 
Cinema Petrobras, também denominado por Centro de Cinema Petrobras, que 
se encontra na área de São Domingos, entre a Praça Juscelino Kubitschek e a 
Universidade Federal Fluminense.

 “Trata-se de um conjunto destinado à memória do cinema, abrangendo 
o museu propriamente dito, uma biblioteca e um arquivo.
 Foi construído num terreno pequeno e comprido. No piso térreo estão 
as lojas, bilheteria e apoio administrativo. No piso superior, a que se tem acesso 
por rampa e onde uma laje separa os cinemas e o museu, estão, além deste, 
cinco salas de cinema e um grande auditório.”90

 O edifício é composto por um bloco de três pisos, com cinema/auditório 
de 1000 lugares, salão de exposições e museu do cinema, e outro bloco, 
longitudinal sobre pilotis, abrigando cinco salas de cinema com capacidades 
entre 110 a 20 lugares e lojas.91 Este repete a principal lógica adotada para 
todos os equipamentos construídos pelo arquiteto para o projeto do Caminho 
Niemeyer, que é seguir formas simples e claras, pintadas de branco e com os 
vidros pretos a contrastar com a arquitetura mural dos seus corpos.

 A sua inauguração teve lugar em 2017, porém o acesso ao terreno é 
vedado por uma grade que impede a sua relação completa com a cidade, o 
que acontece com todos os equipamentos projetados pelo arquiteto na cidade 
de Niterói. Uma opção de segurança implementada pelas autoridades que 
anula a conceção das ideias primordiais da interação das obras do conjunto 
arquitetónico do Caminho Niemeyer com a urbe oposta ao Rio de Janeiro.

90. NIEMEYER, Oscar. Oscar Niemey-
er: 1999-2009. Rio de Janeiro: 7Letras, 
2009. p. 42.

91. NIEMEYER, Oscar. Oscar Niemeyer : 
minha arquitectura, 1937-2004. 2ª ed. 
. Rio de Janeiro : Revan, 2004, p. 258.

museu de cinema
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 Seguindo a orla niteroiense depois de Museu de Cinema Petrobras, 
mais em frente se  encontra o Forte de São Domingos de Gragoatá, construído 
no início do século XVII, erguido silencioso e branco sobre a paisagem da 
Guanabara, que encaminha o visitante pelas terras outrora adoradas por D. 
João VI, até a ilha mais a diante, coroada com a Igreja da Nossa Senhora da 
Boa Viagem no seu alto. Logo após se passar a dita ilha, e subir mais um pouco 
o caminho acompanhado de águas fluminenses, finalmente se chega ao MAC. 
Era aqui onde o Caminho Niemeyer encontrava o seu fim. 
 Porem, atualmente outra obra emblemática do autor faz parte do 
percurso pelas beldades da cidade sorriso - Estação Hidroviária de Charitas, que 
foi construída e inaugurada ainda em 1999 e apenas mais tarde se fez de parte 
integrante do Caminho, aumentando o seu percurso de quatro quilómetros para 
dez. Deste modo, convida quem se atreva de contemplar as vistas mais belas 
da cidade a passar por bairros de Ingá, de seguida pela praia de Icaraí, depois 
contornar o Saco de São Francisco e chegar finalmente a Bairro de Charitas, 
encarando uma obra de Niemeyer que, nem a nave espacial, se pousa sobre 
areias amarelas e se afasta da linha do mar por uma ponte transparente.
  
 “Um dia o prefeito de Niterói Jorge Roberto Silveira nos pediu que 
projetássemos uma estação de barcas em Charitas.
 No térreo, localizamos a estação com um grande saguão de espera, 
bilheterias, lojas e uma passarela de forma curva, com estrutura metálica e 
envidraçada, ligando a plataforma de embarque e desembarque. No andar 
superior, um restaurante. Tudo isso vai garantir ao Caminho Niemeyer o apoio 
turístico que faltava.”92

 Este será o equipamento que finaliza todo o percurso de Niemeyer, 
o último no seu Caminho, mesmo sendo um dos primeiros a ser concluídos. 
A Estação Hidroviária Charitas, onde se embarca um catamarã que estará à 
espera do seu usuário passar pela ponte transparente, para de seguida orientar 
o homem até à última viagem de fantasia utópica, até a realidade da cidade 
oposta.

92. NIEMEYER, Oscar. Oscar Niemey-
er: 1999-2009. Rio de Janeiro: 7Letras, 
2009. p. 48.

estação charitas
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 Todavia, a última modificação na implantação do recinto do Caminho 
Niemeyer foi divulgada no site da Nova Catedral, em 2018 - sendo o equipamento 
mais atual a ser construído. Nesta deparamo-nos com todos os equipamentos 
projetados por Oscar Niemeyer ao longo do estudo da composição do recinto. 
Estão presentes sem modificações e já construídos os três equipamentos 
centrais, Memorial Roberto Silveira, Fundação Oscar Niemeyer e Teatro Popular, 
junto com a nova implantação da Catedral Católica, mais o Templo Evangélico, 
que continua com a mesma forma que seguia a implantação da comunidade 
dos Pescadores, contudo sem sentido - pois a mesma foi delapidada dessa 
configuração nova e substituída por três torres, livremente colocados na 
planta. Conseguimos ver também a nova estação de barcas, interligada com 
a estação de autocarros, e a linha de metro num único Terminal Intermodal. 
A Torre e o Centro de Convenções encontraram o seu lugar na implantação, 
contudo discutível e, claramente, não definido pelo arquiteto. A Capela da 
Nossa Senhora do Líbano, projetada nas águas da Guanabara, desaparece 
dessa configuração, mas aparece um equipamento de um porte menor, com 
a sua configuração circular,  inspirado nas formas da arquitetura do mestre, e 
atualmente construído, que serve para o ponto de informação dos visitantes 
do Caminho. A malha antiga da cidade continua sem uma ligação direta com 
o recinto, à exceção de algumas passadeiras desenhadas na planta, junto à 
rampa do Terminal Intermodal.
 Na implantação representada no site da Nova Catedral, está presente 
o último projeto privado desenhado pelo arquiteto antes da sua morte - Hotel 
Monumental. Este terá que encontrar o seu lugar sobre o céu na cidade de 
Niterói. Com duas torres de 26 andares, unidas por uma plataforma que permite 
alcançar, nem que fosse apenas com o olhar, o melhor que a costa brasileira 
oferece - a sua beleza incansável de admirar. O equipamento não é integrante 
do Caminho Niemeyer, porém, ficará próximo do recinto na zona já delimitada 
para a sua construção, no centro da cidade, defronte a Avenida Visconde do 
Rio Branco.

hotel monumental



130

III.1



131

revitalização



GSEducationalVersion

fig 60. Planta dos cheios e vazios do centro da cidade de Niterói
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 Para entender o caráter de intervenção sobre o terreno e todo o 
contexto sócio-histórico é necessário definir qual é o seu principal conceito. Em 
1995, no 1º encontro Luso-brasileiro de Reabilitação Urbana, foi aprovada a 
Carta de Lisboa, na qual ficaram definidos os seguintes conceitos:93

 RENOVAÇÃO URBANA

             Ação que implica a demolição das estruturas morfológicas e tipológicas 
existentes numa área urbana degradada e a sua consequente substituição por 
um novo padrão urbano, com novas edificações construídas, atribuindo uma 
nova estrutura funcional a essa área. Estas estratégias desenvolvem-se sobre 
tecidos urbanos degradados aos quais não se reconhece valor como património 
ou conjunto urbano a preservar. 

 REABILITAÇÃO URBANA

             É uma estratégia de gestão urbana que procura requalificar a 
cidade existente através de intervenções múltiplas destinadas a valorizar as 
potencialidades sociais, económicas e funcionais a fim de melhorar a qualidade 
de vida das populações residentes; isso exige o melhoramento das condições 
físicas do parque construído, pela sua reabilitação e instalação de equipamentos, 
infraestruturas, espaços públicos, mantendo a identidade e as características 
da área da cidade a que dizem respeito. 

 REVITALIZAÇÃO URBANA

             Engloba operações destinadas a relançar a vida económica e social 
de uma parte da cidade em decadência. Esta noção, próxima da reabilitação 
urbana, aplica-se a todas as zonas da cidade com ou sem identidade e 
características marcadas. 

 REQUALIFICAÇÃO URBANA

 Aplica-se sobretudo a locais funcionais da “habitação”; tratam-se de 
operações destinadas a devolver uma atividade adaptada a esse local e no 
contexto atual.

 No entanto, a intervenção, na sua etapa inicial, apresenta um caráter 
de reabilitação urbana e posteriormente avança para a revitalização, como foco 
principal da proposta.

93. 1º Encontro Luso-Brasileiro de Re-
abilitação Urbana Lisboa, 21 a 27 de 
Outubro de 1995; CARTA DE LISBOA 
SOBRE A REABILITAÇÃO URBANA IN-
TEGRADA.



fig 61. Planta da proposta para o centro de Niterói
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 A ideia de intervir no centro da cidade de Niterói como tema central da 
dissertação teve início após a experiência de mobilidade académica realizada, 
há dois anos atrás, na Faculdade Federal Fluminense (UFF), situada na mesma 
cidade. A escola de Arquitetura e Urbanismo, dirigida pelo Professor Gerônimo 
Leitão, proporcionava um projeto de caráter social no quarto ano de faculdade. 
Nesse ano, a intervenção debruçava-se sobre uma pequena comunidade 
situada na Vila dos Pescadores. Esta encontrava-se em processo de profunda 
perda da sua essência ancestral piscatória, à qual se deve a sua origem, 
desde o século XVI, quando na zona da Ponta d´Areia foi instalado um porto 
para esquadrejamento de baleias94 - cujas ainda eram as donas das águas da 
Guanabara.
 Hoje, o que chamamos de Vila dos Pescadores consiste num conjunto 
de construções que formam uma rua de caráter semipúblico, edificada apenas 
de um dos seus lados, tem início na rua Professor Plínio Leite e estende-se 
até à baía, caindo sobre as sobras da outrora Praia Grande. As construções 
possuem um caráter precário, mas, ainda que aparentando uma intervenção 
caótica, seguem a sua própria lógica organizacional. No final da rua, mais perto 
do trecho da praia - o trecho restante da antiga Praia Grande - existe uma 
capela de São Pedro, ainda que fechada, junto a um bar que se encontra em 
pleno funcionamento. As construções que se situam perto da praia, organizam-
se em forma de U, perpendicularmente à rua que foi formada pelas casas dos 
habitantes da comunidade, chamada de Rua da Lama. O espaço livre que 
sobrava no centro, formado pelas edificações em U, foi também ocupado por 
novas habitações que originaram passagens estreitas entre todas as edificações 
e dificultaram a circulação de ar e acesso de iluminação natural às mesmas. 
 Na praia, delimitada pela comunidade da Vila dos Pescadores, existe 
uma doca, também de carácter precário, devido ao seu uso, e alguns sinais de 
tentativas de recuperação. No lado oposto às casas da comunidade, na praia e 
de frente para as águas, organizam-se os espaços de armazéns destinados para 
o material piscatório dos habitantes da comunidade. Estes espaços, com cerca 
de dois metros quadrados, passaram a ser ocupados por pessoas em situação 
de sem-abrigo, que ali sobrevivem até hoje. As traseiras das construções da 
rua da Lama estão em contacto direto com o recinto do Caminho Niemeyer e, 
dada a configuração do projeto, serão confrontadas com a Igreja Batista, cujo 
desenho segue claramente a extensão da comunidade piscatória - tendo esta 
característica notável o seu lugar ainda na primeira implantação do Caminho 
Niemeyer. 
 A norte da Vila dos Pescadores, existe agora um recinto abandonado 
no qual se acumula lixo e que possui algumas construções em estado de 
degradação. Logo a seguir a este espaço está construído um muro que separa 
este lugar de uma zona de edificações destinadas  à habitação dos militares 
nacionais. O recinto no qual se organiza a Comunidade da Vila dos Pescadores, 
juntamente com o terreno baldio encostado a esta, encontra-se no domínio da 
câmara municipal de Niterói, que já divulgou várias ideias para uma intervenção 
- contudo, nenhuma considera a total permanência dos moradores nas suas 
casas nem a integração dos mesmos na vida da cidade. Tendo em conta a 
localização central e de frente marítima, a Vila dos Pescadores é um lugar 
ameaçado pela exploração mobiliária.

94. VASQUES, Pedro. Niterói e a Foto-
grafia 1858-1958. Niterói: FUNIARTE, 
1994, p. 126.
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 O exercício académico na UFF consistia tanto na análise e recuperação 
da Vila dos Pescadores, como também, numa fase seguinte, na criação de 
um bairro social. Este devia reunir as exigências do programa de habitação 
social comparticipado pelo governo – Minha Casa, Minha Vida. O programa 
pretende facilitar a procura de uma casa própria para as famílias de baixos 
rendimentos, de modo a que estes sejam dignamente inseridos na sociedade. 
Para a viabilização da proposta de um novo bairro social nesta localização da 
cidade, este deveria ser pensado e desenhado para o maior número de fogos 
possíveis, tendo ainda em conta a criação e qualidade dos espaços públicos 
para recreio e lazer - constituindo um maior desafio.
 A intervenção sobre a Vila dos Pescadores foi feita em grupos de 
quatro  estudantes. A nossa proposta recaía sobre a reorganização do 
espaço da vila, criando construções do lado oposto da rua, para reassentar 
as pessoas que ocupavam os armazéns destinados ao material piscatório e 
aqueles que habitavam as construções erguidas no centro do espaço central 
em U, propostas para demolição. Desse modo um espaço novo de desafogo e 
convívio social sob a forma de uma praça que nascerá defronte à capela de São 
Pedro, e resolver-se-iam as questões de circulação de ar e iluminação natural.
 As casas propostas para reassentamento, foram pensadas 
considerando um caráter construtivo similar às habitações existentes, feitas com 
base numa estrutura de tijolo aparente. Estas formam-se em dois pisos, rês-do-
chão e primeiro andar, do qual apenas seria construída metade, possibilitando 
um futuro aumento caso o crescimento familiar se proporcionasse, ou deixado 
para o aproveitamento da laje para as atividades domésticas - prática frequente 
nas comunidades do país. A ideia da futura ampliação da habitação surgiu com 
base nos estudos feitos sobre o trabalho elaborado pelo arquiteto Alejandro 
Aravena no seu escritório, ELEMENTAL, e as propostas elaboradas para as ilhas 
na cidade do Porto - nomeadamente na zona das Antas - pelo arquiteto Pedro 
Ramalho.
 

fig
 6

5.
 P

ro
po

st
a 

da
 im

pl
an

ta
çã

o 
da

 V
ila

 d
os

 P
es

ca
do

re
s



142

fig
 6

6.
 C

as
as

 d
e 

re
as

se
nt

am
en

to
 p

ar
a 

a 
Vi

la
 d

os
 P

es
ca

do
re

s.
 1

: 1
00

Alçado Sul

Alçado Norte

Platnta Piso 0 Platnta Piso 1

Corte AA1 Alçado Oeste

A A1



143

 
 A escala da intervenção aparentava ser um dos pontos sensíveis da 
proposta. Considerando este fator, decidiu-se permitir as construções de casas 
novas apenas de dois pisos, principalmente as de frente para a existência 
prévia, de modo a não criar contraste algum ou modificar o caráter residencial 
da vivência da comunidade existente. As habitações propostas reúnem os 
espaços de estar, cozinha e zona de serviços no rês-do-chão, enquanto que 
o primeiro piso se destina apenas à zona de dormir e a uma casa de banho. 
A decisão de colocar apenas uma casa de banho no primeiro piso e não no 
rês-do-chão, assim como a de separar a cozinha da sala, em vez de optar por 
uma kitchenette, deve-se à busca por uma resposta sensível aos costumes e 
necessidades de vivência cultural do lugar.

 Cada unidade que define as novas construções do lado oposto à rua 
da Lama, na Vila dos Pescadores, é composta por duas casas geminadas, 
formadas por dois paralelepípedos deslocados um sobre o outro. No primeiro 
piso forma-se, assim, uma zona de entrada coberta, enquanto que, no lado 
oposto do piso superior se obtém uma varanda - zona destinada à possível 
expansão da casa. 
 O espaço vazio que separa as unidades destina-se não só a criar uma 
passagem em direção ao futuro bairro social,  mas também para fins de lazer, 
encontrando-se devidamente ajardinado.

 O terreno que se apresenta entre a comunidade da Vila e a parede 
que separa as habitações dos militares foi dividido em seis lotes com vias de 
dois sentidos em seu entorno. Os quatro lotes centrais destinam-se a serem 
ocupados por um conjunto de quatro edifícios em forma de O, U e L. Estes 
foram repetidamente espelhados de modo a criar o desenho de espaço público 
pretendido. Os edifícios em O e em U proporcionam espaços semiprivados, 
enquanto que os edifícios em L desenham uma zona central pública no bairro 
social, destinada para eventos e atividade comercial. O primeiro piso das 
edificações é completamente destinado ao comércio e o lote encostado ao muro 
existente segue quase todo o seu comprimento, possuindo seis andares de 
caráter residencial. O último lote, encostado à fronteira de mar destina-se a uma 
área de recriação e lazer, contudo possuindo ainda dois edifícios residenciais. fig
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fig 68. Proposta para o Bairro Social da Vila dos Pescadores
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 Os edifícios mais afastados e encostados à zona norte do bairro 
começam com  seis pisos e vão perdendo um piso a cada edifício construído 
em direção à linha do mar e à Vila dos Pescadores - sendo que os últimos, 
e mais próximos destas, apresentam dois pisos, referentes à escala da 
Comunidade em causa. Este gesto foi tomado para que todos os residentes 
dos blocos habitacionais tivessem a oportunidade de usufruir das vistas que a 
Guanabara oferece, através de espaços de convívio propostos nas coberturas 
praticáveis de cada construção. Além de, no momento de encontro com a Vila 
dos Pescadores, não criar conflito de escalas, mas tiver uma leitura de espaço 
continuo preservando o caráter residencial da comunidade existente.
 Os edifícios são compostos por uma diversificação de apartamentos: 
T0, T1, T2 e T3, com os seus primeiros pisos destinados para moradores de 
mobilidade reduzida. Os pátios dos blocos em O, de caráter semiprivado, 
possuem passagens no rés-do-chão, ainda que com a possibilidade de serem 
encerrados durante a noite. A estrutura da escada é pensada para suportar 
o armazenamento de água no seu topo, atendendo à prática comum das 
comunidades da zona da intervenção. 
 O bairro social também oferece uma zona de desporto e lazer, numa 
área a norte do recinto, encostada às margens da praia - possuindo diversos 
tipos de espaços, dedicados a jogos, prática de exercício físico e zonas de 
estar. O espaço de lazer encontra-se a uma cota mais alta do que a praia e 
possui uma rampa de acesso à mesma, na extremidade norte, enquanto que do 
lado oposto, a sul, o acesso a esta acontece a partir da rua da Lama, passando 
pela praça diante da Capela de São Pedro da Vila dos Pescadores.
 A proposta do bairro social integra equipamentos catalisadores 
para a sua subsistência: um centro de reciclagem, que irá gerar emprego na 
comunidade; uma clínica de família; uma creche; e um espaço comunitário. O 
último servirá de centro de estudos, encontrando o seu lugar no ponto mais 
vantajoso do bairro para apreciação da vista das paisagens que a baía oferece, 
possibilitando deste modo a todos os estudantes, membros da comunidade 
ou de fora, o uso das mesmas. A sua forma segue os traços do equipamento 
da autoria de Oscar Niemeyer – Maquinho – projetado com a mesma finalidade 
para a comunidade que se estabelece perto do Museu de Arte Contemporânea 
de Niterói.

 A intervenção apresentada concebe mais de 500 apartamentos para 
cerca de 2000 pessoas, oferecendo zonas de comércio e recreio, juntamente 
com equipamentos catalisadores de emprego e crescimento profissional, 
e ainda centros de melhoramentos de saúde. O conjunto proposto desfruta 
do potencial dos moradores da Comunidade, exaltando-o no crescimento da 
qualidade de vida dos mesmos, através da recuperação e requalificação da 
antiga Vila dos Pescadores.

bairro social



fig 70. Planta de cheios e vazios de Niterói com a inclusão do Bairro Social proposto
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 Ainda durante o decorrer do trabalho na Comunidade da Vila dos 
Pescadores, emergiu a necessidade da costura do tecido urbano, tanto com o 
recinto do Caminho Niemeyer como com o Bairro Social da Vila intervencionada, 
de forma a não só conseguir a integração dos moradores da comunidade na 
vida da cidade, mas também fazer chegar a própria cidade aos seus membros 
mais afastados. Deste modo, finalmente interligar a malha urbana existente com 
toda a realidade nova que a espera nas margens da própria baía. 

 Atualmente o espaço entre estas duas realidades apresenta-se como 
um vazio enorme, implantado no centro da cidade, que nunca mais encontrou 
o seu destino. A área do terreno que fica entre o passado e o presente/futuro, 
de momento é ocupada por um supermercado Carrefour, em estado de 
abandono e degradação, junto ao qual se encontram as terras utilizadas para 
estacionamento caótico a céu aberto. Este lugar, escolhido para intervenção, 
começa na Avenida Visconde do Rio Branco até enfrentar os limites do recinto 
do Caminho Niemeyer e, por consequência, fazer fronteira com a Vila dos 
Pescadores e o Bairro Social proposto. A Avenida Visconde do Rio Branco, 
une em si as ligações entre a Niterói e a cidade do Rio de Janeiro através 
da Ponte Presidente Costa e Silva – mais conhecida por Ponte Rio-Niterói – 
juntamente com outras artérias viárias ligadas ao município de São Gonçalo. 
Nesta encontra-se um trecho que rasga e separa a cidade velha do terreno da 
intervenção, composto por sete vias de circulação móvel e ainda dividido por 
uma faixa ajardinada. No sul da área da intervenção, encontra-se o Terminal 
Rodoviário Presidente João Goulart, um dos principais pontos de ligação entre 
a Niterói e o Rio de Janeiro. 

 O campo de intervenção que fica entre o que sempre existiu e o que 
foi projetado por Oscar Niemeyer, com a finalidade de tornar a cidade de Niterói 
numa referência contemporânea e finalmente revitalizar o centro histórico, 
converteu-se num símbolo de um verdadeiro abismo da relação entre o passado 
e o futuro. Este espaço de tamanho generoso ocupa a área designada por Zona 
de Interesse Especial Urbanístico, que possibilita a readaptação das exigências 
do Plano Diretor da Cidade às necessidades dos projetos propostos, caso 
sejam aprovados pelo poder público.

centro abandonado
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 O projeto do Caminho Niemeyer é alvo de constantes críticas por 
aparentar o distanciamento dos problemas urbanos e demonstrando a sua 
incapacidade de interligação com o preexistente. Ainda assim, na base dos 
estudos sobre os projetos propostos para ocupar a área aterrada, entre o 
Caminho Niemeyer e a antiga cidade, foi concluído que estes não sobreviveram 
somente pela sua má gestão ou falta de interesse pela parte da população, mas 
sim pela ausência de interligação direta com a fluxos da malha urbana existente. 
A barreira principal entre o Caminho Niemeyer e a cidade não é somente o 
terreno inóspito ocupado pelo estacionamento e o Carrefour abandonado, mas 
também a Avenida Visconde do Rio Branco. Ao longo da extensão do trecho 
que segue o terreno por urbanizar, e mesmo possuindo algumas passadeiras, 
esta apresenta-se como uma barreira física, impedindo o movimento fluido da 
população para atravessar os seus mais de 35 metros de largura.
 
 Considerando o seu valor como uma das vias mais importantes da 
região, principalmente para o transporte coletivo, propõem-se uma solução 
para a diversificação e reorganização dos seus fluxos viários - atentando no 
projeto do fluxo viário em Brasília, onde a ideia geral do cruzamento de duas 
faixas principais, que componham o desenho da cidade, origina um nó, onde se 
estabelece a estação principal de transporte público, a Estação Central. Tendo 
em conta o posicionamento da estação João Goulart, junto da provisória estação 
hidroviária, opta-se por continuar o fluxo da via de Feliciano Sodré que vira 
para Avenida Ernani do Amaral Peixoto. Deste modo, cria-se um cruzamento de 
vias principais que permite o trânsito não só de viaturas de transporte coletivo, 
mas também de viaturas ligeiras, permitindo que estas prossigam pela Rua 
Professor Plínio Leite sem encontrar o seu destino na Estação João Goulart 
– como acontece atualmente - e que passem pela mesma, continuando em 
direção à saída do centro pela Avenida Ernani do Amaral Peixoto, ou voltando 
para Av. Visconde do Rio Branco. As avenidas de Feliciano Sodré e Ernani do 
Amaral Peixoto reforçam o seu caráter de vias principais e de entradas e saídas 
do centro da cidade de Niterói.
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fig 75. Implantação da Praça Nova da Avenida
Visconde do Rio Branco 1 : 2000
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 Na proposta, o fluxo viário na Avenida Visconde do Rio Branco, que 
delimita a fronteira da cidade antiga com o aterro da Praia Grande, passa a ter 
o seu fluxo viário subterrâneo, deixando apenas duas vias de sentidos opostos 
para a circulação à superfície. Estas passam a delimitar uma nova praça da 
cidade, que vai ocupar o lugar das antigas sete vias de circulação com a faixa 
ajardinada. A praça nova tem uma extensão de 370 metros e largura de 20 a 
25 metros, dependendo do trecho - possuindo medidas similares às da Piazza 
Navona em Roma.
 Pelo túnel, proposto debaixo da plataforma da praça, passam duas vias 
de cada lado para transporte de caráter público e ligeiro. Além destas, a praça 
nova integra os futuros planos de criação da rede de Veículo Leve Sobre Trilhos 
(VLT) que vai interligar o centro da cidade com o bairro Icaraí e Charitas. A rede 
VLT remete de certa maneira, para os antigos bondes que andavam pelo centro 
cidade de Niterói no século XX. 

 O desenho da calçada da praça nova irá integrar os famosos desenhos 
de Burle Marx, à imagem do passeio da Praia de Copacabana. Este não se 
apresenta apenas como uma decoração do chão, mas serve de evocação da 
peculiaridade do lugar, que interliga o passado histórico do próprio país com 
o seu presente de uma forma única, criando assim uma arte vernacular e não 
somente decorativa. Idealmente terá a sua temática baseada na essência 
ancestral da cidade e do país para glorificar e condecorar a sua história. O 
mesmo foi feito através do desenho do passeio de Copacabana, que invoca a 
calçada portuguesa e reproduz as famosas ondas do desenho conhecido por 
“Mar Largo”, na Praça de D. Pedro IV em Lisboa, que proclamou a independência 
brasileira como D. Pedro I, Imperador do Brasil.
 
 O espaço livre proporcionado pela Praça Nova pode ser usufruído da 
mesma forma que acontece na cidade vizinha. Ao longo da Avenida de Nossa 
Senhora de Copacabana, entre as vias de circulação de veículos se implanta 
uma Feirinha Nocturna, como principal atração turística nas horas da ausência 
do sol. A mesma oferece os objetos de arte popular desde 1980. Deste modo 
será possível gerar o movimento turístico 
 Considerando o facto de Niterói não possuir um espaço especifico 
destinado aos eventos carnavalescos da época mais marcante do ano da 
nação brasileira, a praça nova também poderá convidar o samba marginalizado 
desde o início do sec. XX,95 para desfilar o seu orgulho através das suas 
escolas, sobre calçada portuguesa decorada de interpretação moderna dos 
desenhos indígenas ao longo dos seus 370 metros de comprimento. Deste 
modo transformando-se num ato de afirmação da identidade brasileira através 
de uma ação alegórica.

95. VERLING, ERIKA. Samba: a arte 
marginalizada que ganhou o Brasil. 
URL :https://www.anf.org.br/sam-
ba-a-arte-marginalizada-que-gan-
hou-o-brasil/, consultado em 2 de ja-
neiro de 2019

praça da avenida
visconde do rio branco
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 Em relação à antiga malha urbana, os equipamentos do Caminho 
Niemeyer, podem aparentar, à primeira vista, uma ordem verdadeiramente 
caótica. Porém, através das palavras do mestre, deixadas como um legado, se 
a reta é o caminho mais curto entre dois pontos, a curva é o que faz o concreto 
buscar o infinito, se chegou à ideia principal de organização de um bairro entre a 
Av. Visconde do Rio Branco e o recinto do Caminho Niemeyer. Os estudos para 
o encontro e ligação das ruas da malha ortogonal da urbanidade desenhada 
desde o século XVI com cada um dos equipamentos colocados no recinto do 
Caminho Niemeyer originaram o parcelamento do bairro novo. Por sua vez, 
estes acessos curvos definiram a regra baseada na repetição, estando presente 
apenas uma exceção.
 Inicialmente, três ruas preexistentes perpendiculares à praça de Av. 
Visconde do Rio Branco seguiam o parcelamento já aprovado pela câmara 
do outro lado da mesma avenida. No entanto, na presente proposta estas 
começam a separar-se em vias curvas, estendendo-se diretamente na direção 
de cada um dos equipamentos do recinto do Caminho Niemeyer, bifurcando 
as três antigas ruas, totalizando seis. A quantidade destas foi reconsiderada 
de seis para quatro, para não segregar os lotes e contribuir para reforçar a 
unificação de todo o projeto proposto. As ruas que permaneceram, devido à 
sua relevância, foram: a que une a Praça Central do Bairro Social com a Praça 
Nova da Avenida Visconde do Rio Branco, criando a relação direta do bairro 
social com o centro da cidade; a que une a malha antiga urbana com a entrada 
lateral do Templo Batista; uma terceira que une as duas praças, a da Avenida do 
Visconde do Rio Branco com a Praça Popular do Caminho Niemeyer, através da 
qual se pode fazer a distribuição pelos seus equipamentos culturais; uma quarta 
que encaminha as pessoas da mesma avenida ao Templo Católico de São João 
Batista; e uma última rua que também liga a extremidade sul da praça da Av. 
Visconde do Rio Branco com a Praça Popular do Caminho Niemeyer, servindo 
de acesso mais curto para a ligação da cidade com o recinto cultural.
 Apenas três das ruas propostas foram consideradas para a circulação 
automóvel, com a finalidade de criar uma predominante zona de circulação 
pedonal no novo bairro proposto para o centro da cidade de Niterói. 
 A rua interior do Bairro Novo, paralela à Avenida Visconde do Rio 
Branco, encontra o seu início a partir da rua que, a Este, delimita o Bairro Social 
da Vila dos Pescadores e segue em direção à estação João Goulart. Porém, a 
partir do momento em que se encontra com a zona pedonal do Bairro Novo, 
toma o caráter de via de circulação ocasional, condicionada a moradores e 
veículos de cargas e descargas. A já existente Rua Um, com circulação de dois 
sentidos e mais próxima e paralela à Av. Visconde do Rio Branco, permanece 
inalterada. 
 A ideia de uma grande área pedonal foi influenciada pela experiência 
pessoal aquando da visita à cidade de Amsterdão e às suas ruas, marcadas 
pela quase ausência total de automóveis e inúmeras vias somente destinadas 
a peões e ciclistas. As artérias da cidade, muitas vezes curvas, provocavam a 
sensação de fluidez no tecido urbano enquanto que, ao mesmo tempo, criavam 
fatores de descoberta e surpresa no momento do cruzamento da rua com os 
espaços abertos. 

entre concreto e infinito
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 A ideia inicial da ocupação dos quarteirões remete para o modelo 
utilizado por Ildefonso Cerdá em Barcelona - quarteirões edificados que definem 
o espaço público seguindo uma clara lógica de repetição, adaptando-se às 
exceções das preexistências e marcado pelo contorno das vias de circulação 
automóvel. Desde 2017, a cidade de Barcelona está a experimentar a solução de 
unir quatro quarteirões numa superquadra, de modo a condicionar a circulação 
viária no seu interior e criar mais espaço para aproveitamento pedonal.95 A 
esta solução, que ambiciona a criação de um espaço central desenhado por 
quatro blocos residenciais com os seus próprios espaços privados/públicos, 
foi combinada com uma solução projetada pelo Atelier MASSlab para Aviapolis 
- na qual vários blocos deslocados desenham um espaço central público -96 e 
aplicada no desenho da nova urbanidade para o centro da cidade de Niterói.
 Assim, as duas soluções influenciaram a estratégia adotada para a 
edificação dos quarteirões do Bairro Novo, delimitados pelas suas ruas curvas. 
Esta lógica de ocupação edificada dos lotes foi repetida em todos os quarteirões 
em xadrez, de modo a permitir a relação direta do espaço público criado entre 
si. O espaço criado no interior dos blocos dos edifícios possui um caráter 
semiprivado, reforçado pelas passagens de tamanho menor comparativamente 
às passagens entre os espaços estritamente públicos que interligam diretamente 
as praças de tamanho menor do conjunto proposto. As entradas de acesso 
ao espaço semiprivado criado dentro dos edifícios não possuem esta relação 
direta entre si, preservando o caráter íntimo da sua vivência. Deste modo, a 
solução proposta forma uma clara hierarquia de espaços abertos em todo o 
terreno do estudo.
 O campo da área de intervenção foi divido em três zonas principais: 
a primeira, encostada à Avenida Visconde do Rio Branco e delimitada pela 
câmara municipal de Niterói, é destinada a atividades de negócios e comércio, 
incluindo o lote para a futura construção do Hotel Monumental, de 26 pisos e 
da autoria de Oscar Niemeyer. Este, fica defronte à rua da antiga Praia Grande, 
na qual atualmente existem edifícios maioritariamente destinados a comércio e 
armazéns; a segunda é destinada a uma zona residencial com o rés-de-chão 
proposto para comércio; a terceira zona, que vai encontrar o Caminho Niemeyer, 
é projetada para incorporar uma zona de residência e lazer.

95. Aguiar, Liana. Barcelona cria ‘su-
perilhas’ para tirar carros das ruas e 
reduzir poluição, 2017, URL: https://
www.bbc.com/portuguese/internac-
ional-39036637, consultado em 25 de 
março de 2018.

96. MASSlab. AVIAPOLIS URBAN 
BLOCKS, 2017, URL: http://www.
masslab.pt/portfolio/aviapolis-ur-
ban-blocks/, consultado em 11 de abril 
de 2018.

espaço público
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fig 80. Corte EE1 pelo Bairro Novo
Sem ligação com recinto Caminho Niemeyer 1:4000
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 O espaço das praças originadas pelo posicionamento dos edifícios 
organiza-se recorrendo a vegetação nativa brasileira e a equipamentos urbanos, 
cujas estruturas de temática indígena visam criar mais sombra. O elemento 
proposto para o espaço público surge inspirado e derivado de um artefacto 
de arte indígena, comum a quase todos os grupos indígenas representados 
na América Latina, uma mandala “Olho de Deus”96. Esta reflete a simbologia 
de prosperidade, alegria e felicidade, entre outras, sempre dependente das 
cores associadas aos respetivos significados. Para além de se apresentar como 
elemento urbano de organização de espaço, esta evoca também a origem dos 
seus ancestrais, os filhos primogénitos da terra em questão, preservando e 
transmitindo a memória da cultura, que por mais castigada, ainda é capaz de, 
de vez em quando, dar flor. 

 A altura dos edifícios que define a lógica de gradual redução altimétrica, 
da Avenida Visconde do Rio Branco até o Caminho Niemeyer, assemelha-se 
à lógica adotada para Bairro Social. Os edifícios mais altos terão um limite 
proposto de 12 andares, rematando-se a sequência com os edifícios de 5/6 
pisos. O limite inicial foi influenciado pelos edifícios mais altos encontrados 
do outro lado da avenida acima referida e o projeto do equipamento do Hotel 
Monumental, que propõe uma união das duas torres no seu decimo segundo 
piso, um miradouro sobre as vistas que a baía e a cidade oposta proporcionam. 
 
 Porém, esta estratégia para diminuir (num movimento descendente em 
direção ao mar) a altura de cada conjunto de edificado, reduzindo um piso a 
cada edifício seguinte, não se deve meramente à solução adotada para o bairro 
social da Vila dos Pescadores. Esta foi reforçada por uma outra experiência 
pessoal, numa visita à cidade de Istambul, Turquia. Ali os edifícios implantados 
em ambas as margens do Chifre de Ouro — uma baía natural que divide o lado 
europeu da cidade — aproveitam as suas respetivas coberturas para recriarem 
esplanadas que se abrem à paisagem e insistem numa contemplação entre 
elas.
 
 A contemplação criada entre o Rio de Janeiro e Niterói será mais 
um laço que se acresce aos outros já criados e existentes, para reforçar 
inconscientemente a união das duas cidades separadas pela beleza natural tão 
generosamente oferecida ao usufruto de ambas.

96. Artesanato Indígena. A Arte e o 
Artesanato Indígena Brasileiro. URL: 
https://artesanatoindigena.com/o-ar-
tesanato-indigena-olho-de-deus/, 
consultado em 11 de dezembro de 
2017
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fig 82. Corte FF1 pela ponte proposta 1: 200

fig 81. Corte EE1 pelo Bairro Novo, incluíndo a ponte
Ligação direta com o recinto Caminho Niemeyer 1:4000
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 O desafio de ultrapassar a barreira física da Avenida Visconde do Rio 
Branco foi vencido pela solução da Praça Nova e o respetivo túnel, de modo 
a permitir que a malha urbana existente penetre o terreno do Novo Bairro das 
mais variadas formas, ressurgindo esta problemática no encontro do Bairro 
Novo com o recinto do Caminho Niemeyer - encontro este também rasgado 
por uma via de transporte, neste caso não de sete, mas de quatro vias.
 A solução de colocar passadeiras para criação de passagem do Bairro 
Novo para o recinto do Caminho Niemeyer ficou sem consideração dado 
pretender-se uma travessia mais consolidada e independente, não sendo, 
portanto, necessária a paragem do ciclo viário somente para o atravessamento 
pedonal. A solução adotada segue o princípio do parque urbano Aterro do 
Flamengo no Rio de Janeiro, onde o problema de ciclo viário - que separava 
a cidade a zona de lazer – foi resolvido através da projeção de passagens 
subterrâneas e pontes sobre as faixas de circulação viária. Estas, adotadas 
no projeto urbanístico de Affonso Eduardo Reidy e paisagístico do Burle Marx, 
apresentam-se como soluções de passagens muito leves e bem integrados na 
paisagem devido a sua forma orgânica. 
 Decidiu-se, por fim, propor a continuação de duas das principais vias, 
de ligação da Praça da Avenida Visconde do Rio Branco com a Praça Popular 
do Caminho Niemeyer, levantando-as de uma forma leve e curvando-se sobre o 
troço de fluxo viário, pousando do outro lado deste, diretamente no recinto do 
Caminho. Estas duas pontes não são independentes como as pontes do Aterro 
do Flamengo, mas unidas, criando uma espécie de concha pousada sobre as 
vias de circulação. O seu centro será marcado por uma abertura que, para além 
de facilitar a passagem de luz e ventilação natural para as vias de circulação no 
nível inferior da ponte, vai permitir a passagem da vegetação que será plantada 
por baixo da mesma. As duas pontes, unidas numa só, tem o seu ponto mais 
alto de cinco metros e pousar-se-á a meio de duas entradas centrais do recinto 
do Caminho Niemeyer, propostas pelo mesmo ainda na implantação original, 
uma em forma de rampa e outra em escadaria (ainda inexistente). 
 A ponte proposta, do lado virado para o Caminho Niemeyer, proporciona 
plataformas que poderão ser utilizadas para descanso e contemplação da obra 
do mestre e da paisagem presente, enquanto que do lado oposto, virado para o 
Bairro Novo, se vai desenhar um auditório ao ar livre, com bancadas desenhadas 
pela inclinação proporcionada através da sua subida. 
 
 O seu curvo desenho e a definição das formas que aparenta foram 
inspirados no traço da escola carioca seguida por arquitetos como Oscar 
Niemeyer, Affonso Reidy, entre outros. Esta ideia é também invocada e firmada 
nas palavras de Alexandre Alves Costa sobre a arquitetura brasileira

 “A arquitetura brasileira é uma linha 
horizontal levantada do chão, afirmação simples e 

delicada de esperança no futuro, força irresistív-
el de dissolução do passado pobre e oprimido, 

fundação da pátria, abstrata e metafísica.”95

95. Alexandre Alves Costa  1999, ex-
posição casa da Arquitetura, Matozin-
hos, 2018.
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 O encontro do Bairro Novo com o Caminho Niemeyer acontece de uma 
forma orgânica, criando um espaço de transição, que oferece equipamentos 
catalisadores e geradores de movimento social, interligando tanto o Bairro 
Novo, o Bairro Social e a Comunidade da Vila dos Pescadores como devolve à 
cidade de Niterói aquilo que foi construído para ela, sem nunca lhe entregar – o 
terreno resultante do Aterro da Praia Grande. 

 No limite norte da área de intervenção, junto à comunidade da Vila 
dos Pescadores, um dos lotes será destinado para o Mercado de São Pedro. 
O mercado outrora demolido para realização do Aterro da Praia Grade fora 
deslocado duas vezes para as zonas mais distantes da margem da praia. Deste 
modo, delapidou-se a antiga relação direta estabelecida com os moradores 
de várias comunidades piscatórias - tanto da Vila dos Pescadores, como da 
comunidade de Jurujuba, entre outras - que possibilitava a venda do peixe, 
apanhado no mar, diretamente ao Mercado. Os pescadores começavam a 
atravessar bairros inteiros para chegar ao Mercado de São Pedro, o mercado de 
peixe mais famoso em toda a área do Rio de Janeiro, particularmente frequentado 
na Sexta-Feira Santa. Contudo, com a proposta apresentada, este terá o seu 
novo posicionamento junto à Comunidade da Vila dos Pescadores, facilitando 
tanto a venda e entrega de peixe, como servindo de espaço catalisador de 
integração e inclusão da comunidade na vida da cidade - e simultaneamente 
dando a conhecer aos visitantes a comunidade da Vila. A área destinada ao 
futuro Mercado de São Pedro duplica-se com a nova proposta, dando resposta 
a um dos maiores problemas que o mercado existente enfrenta, a falta de 
espaço.

 A sul encontra-se um espaço de lazer conformando num parque 
de desportos urbanos e jardins. Logo a seguir a este, e ainda mais a sul, 
em frente ao futuro Tempo Batista, segue o quarteirão que possui passeios 
ajardinados desenhados aos modos de Burle Marx, oferecendo espaços verdes 
às comunidades da cidade. Ambos os espaços evocam a ideia original dos 
Jardins Fluminenses propostos para o Aterro de Praia Grande. A seguir a este 
quarteirão aparece o espaço da praça-auditório, desenhada pela ponte de 
ligação proposta entre o Bairro Novo e o Caminho Niemeyer. Este conjunto de 
relações é orquestrado de modo a interligar num passeio fluido a população 
da cidade, através de fluxos pedonais, desde a Praça do Bairro Social até aos 
espaços de lazer e cultura - tanto no Bairro Novo, como no próprio recinto 
do Caminho Niemeyer. Apresenta-se um gesto que evoca a inclusão social e 
a relação direta de todas as comunidades presentes no centro da cidade de 
Niterói.

a charneira
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 Uma das principais razões evocadas nas intervenções propostas para o 
centro da cidade, desde o início de estudo da fundação da Cidade de Niterói, foi 
a vontade de tentar devolver aquilo que foi sacrificado em nome do progresso, 
uma das maiores praias da baía – Praia Grande. As instalações provisórias da 
estação hidroviária são propostas para se firmarem no lugar idealizado por Oscar 
Niemeyer, encostado ao recinto do Caminho Niemeyer, no futuro possivelmente 
interligadas com a Estação João Goulart numa proposta que conforme um 
única Estação Intermodal. Deste modo, será possível libertar o espaço em frente 
à praça Arariboia, aproveitando o segundo trecho da antiga Praia Grande e 
devolvendo-o à cidade. Para o mesmo ainda é proposto acrescentar uma área 
de parque público e uma marina da cidade. A recuperação da Praia Grande, 
repete, de uma forma espelhada, o desenho da marina do Aterro de Flamengo. 
Deste modo, nasce mais uma zona de recreio e lazer em Niterói, propondo 
espaço para uma marina da cidade - já idealizada pelo poder publico - em 
outras propostas equacionadas para o mesmo lugar. 

 A Praia Grande irá recuperar não só a sua presença como o seu nome, 
esta que fora rasgada pelo tempo e intervenções incompletas que delapidaram 
a sua memória da outrora cidade das águas escondidas. O desenho da praia 
será mais uma interligação com a cidade oposta, repetindo o seu gesto de 
modo a encontrar finalmente o lugar onde ele deve existir. Existir pelo direito de 
nascimento desde os tempos da criação do mundo.

marina da
Praia Grande
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 Com a nova proposta para o centro de Niterói, o percurso do Caminho 
Niemeyer ganha uma nova narrativa. Se aceder ao centro da cidade através 
da Avenida de Visconde do Rio Branco, onde agora se implanta a Nova Praça, 
irá contemplar-se o Hotel Monumental. De entre todas as obras de Oscar 
Niemeyer propostos para Niterói, esta será a primeira a ser avistada — mesmo 
não pertencendo ao Caminho original —, estabelecendo-se como mais um 
traço do arquiteto de renome na já cidade conhecida pelo elevado número das 
suas obras. A partir da Praça Nova, com o seu caráter turístico à imagem da 
Feirinha da Copacabana, e onde será proposta uma estação VLT, será possível 
subir ao 12º piso do hotel referido, a partir do qual se pode contemplar toda 
a paisagem da cidade de Niterói e a cidade oposta — Rio de Janeiro —, 
juntamente com quase todas as obras do génio brasileiro aqui presentes; as 
obras que interligaram o passado do país com o seu futuro, numa palma da 
mão defronte às águas da baía venerada. A partir do mesmo hotel, será possível 
percorrer pelas suas ruas em curva, até à Praça Popular, outrora chamada do 
Mar, desfrutando da grande variedade de comércio na via principal que une a 
cidade antiga com a nova face nova que sempre procurou. Depois de subir a 
ponte em curva — o momento mais carioca de toda a proposta — será possível 
contemplar a apresentação do coração do Caminho Niemeyer novamente, de 
um ponto de vista mais próximo à escala humana. Aí, dando um passeio em 
volta dos equipamentos escultóricos, é possível seguir em direção à Marina 
da cidade, através de um percurso fluido e sinuoso sobre as águas das quais 
Niterói jamais largara as suas mãos. Passando pela Praia Grande, renascida 
em frente à Praça do Arariboia, implantada ao longo do ritmo de palmeiras que 
seguem a linha do mar, chega-se ao miradouro da Praça JK, sobre o parque 
de estacionamento subterrâneo que culminou a finalização de aterro da Praia 
Grande. Mas, desta vez, este atenderá finalmente a essa celebração, não pelo 
desaparecimento, mas sim pelo renascimento da praia que foi condenada a 
ser delapidada do panorama da baía, há muitos anos atrás. As suas vistas 
não serão caídas meramente sobre os restos do aterro incompleto e o “fundo 
de consolo” desenhado pelos equipamentos da autoria de Oscar Niemeyer 
como hoje acontece, mas sobre uma marina à volta de uma praia amarela, 
da cor do sol brasileiro, contrastando com os marcos arquitetónicos que 
evocam as formas dos ancestrais abrigos indígenas, caiadas de branco como 
as igrejas da arquitetura colonial. Daí em diante, pela marginal até ao Forte de 
São Domingos de Gragoatá e depois passando finalmente pela Igreja da Boa 
Viagem, implantada na sua ilha de nome homónimo, até à flor de betão mais 
conhecida de toda a nação - o MAC. 
 O museu em forma de lótus, erguido na paisagem carioca, que espalhou 
as suas sementes do lado Este da Baía de Guanabara e espelhou o seu brilho 
sobre os cantos mais distantes do mundo conhecido hoje.

caminho completo
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fig 87. Maquete da proposta
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Praia Grande
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Charneira

fig 88. Esquisso da travessia
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fig 89. Vista Norte
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fig 90. Implantação do Bairro Social
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Praça do Bairo Social

Praças do Bairro Novo

fig 91. Esquisso da Praça do Bairro Novo



Mercado de Peixe
São Pedro

Vila dos Pescadores

fig 92. Vista aéria da proposta

Antiga localização do 
Mercado de Peixe
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Miradoro do 
Hotel Monumental

fig 93. Avenida Visconde do Rio Branco





179

 Assumindo que o Homem não é perfeito, nem o seu comportamento, nem 
as suas vontades, nem tanto as suas decisões ou conclusões, podemos considerar, 
por momentos, que o Homem é um vácuo que acumula e guarda as suas incertezas. 
Incertezas que um dia são transformados em experiências. Tudo o que o Homem 
concebe, depois de vivenciar, adaptar e reutilizar, passa a ser humano, humano como 
ele, em constante mudança. 

 Se definirmos que a sua maior produção coletiva é uma cidade, deveríamos 
olhar para ela como se fosse do Homem, um fruto de si próprio. Ela não é, nem deve 
ser, nem nunca será ideal. A sua perfeição também consiste na constante mudança, ou 
na procura da mesma, tal como o seu habitante que constantemente se adapta ao frio, 
quando se cobre, ao calor, quando se esconde na sombra, à chuva quando se alberga, 
e ao escuro quando procura a luz. A cidade vivida tem todas essas características 
humanas, a cidade tem nome, tem caráter, a cidade tem cor. E merece respeito no seu 
tratamento, na sua aproximação, como no diálogo para com ela, sendo algo humano.

 Talvez as cidades sejam verdadeiras obras de arte, pelo facto de serem o 
reflexo do próprio tempo, umas no contexto nacional, outras no internacional. Este 
reflexo surge através do processo de procura da sua representação e posição global, 
atendendo às necessidades diárias da maioria da população que a constitui. Muitas das 
vezes, a procura da vivência de hoje é diferente da procura de ontem e será distinta da 
procura do amanhã, a mudança é veloz no mundo onde o tempo deixou de ter tempo 
para si próprio. Esta procura diferenciada reflete-se em conflitos que darão origem às 
suas cicatrizes, espaços com vivência condicionada, participação humana reduzida 
ou abandono total - até que estas cicatrizes ganhem novamente vida, organização e 
sentido, passando de um lugar de abandono para uma zona de exceção. É importante 
salientar que esta exceção tem características vantajosas perante a regra pois, sendo um 
resultado da aglomeração de todas as problemáticas existentes - e, consequentemente, 
não tendo de entender diretamente à regra em que se insere -, torna-se num espaço 
particular.

considerações finais
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 Ludwig Wittgenstein disse que “A arquitetura imortaliza e glorifica algo. Por 
conseguinte, onde nada há a glorificar, não pode haver arquitetura”96, ao mesmo 
tempo as palavras de Marcelo Ferraz, que sublinhou: “Se arquitetura não é social não 
pode ser arquitetura”97, enquanto que Niemeyer assentou que “…o universo é feito de 
curvas”98. Estas posições encaminharam as ideias âncora deste estudo, transformadas 
em ferramentas para procurar e propor uma das possíveis soluções para a problemática 
existente no centro da cidade de Niterói. 

 A complexidade do exercício baseava-se também no atendimento simultâneo 
de vários interesses: imobiliário, estatuto e imagem da cidade procurada pela câmara 
municipal desde os seus primeiros dias de existência, em conjunto com a clara 
necessidade de interligação e convivência de várias comunidades — num espaço 
partilhado por todos — sem esquecer a sua essência histórica que é orgulhosamente 
arrogada por qualquer habitante da urbe aclamada de cidade sorriso. Fazer a população 
voltar a querer viver no centro, e ao mesmo tempo, criar uma diversidade de espaço 
público e melhorar a experiência de vida — almejando a ideia de que o propósito 
do arquiteto é ser um homem entre homens —organizador de espaço — criador da 
felicidade.99

 A nova urbanidade proposta, tenta (re)adaptar a morfologia urbana com a 
finalidade de conseguir interligar o existente vincado ao passado e o existente virado 
para futuro, encontrando a sua razão nas palavras evocadas por Aldo Rossi, “A forma da 
cidade é sempre a forma de um tempo da cidade; e existem muitos tempos na forma da 
cidade.”100 

 Condecorar a memória dos povos aborígenes da terra que hoje anda sobre a 
bandeira verde, amarela e azul, é como tirar flechas, uma a uma, do peito do padroeiro 
da cidade […] e devolve-las aos índios101 – guerreiros da Guanabara - uns dos seus 
primeiros conquistadores, conhecidos nos dias de hoje.   

 Acredita-se que este novo entusiasmo do projeto proposto seja proporcional à 
pertinência da sua origem que, no final de contas, irá entregar aos fluminenses a areia da 
praia que lhes foram tirar, sem nunca mais devolver.

96. WITTGENSTEIN, Ludwig. CULTURA E 
VALOR. Tradução de Jorge Mendes. Lisboa : 
Edições 70, 1996, p. 13.

97. FERRAZ, Marcelo. Conferência ‘O Passado 
no Presente’. FAUP, 12 de novembro de 2015.

98. NIEMEYER, Oscar. Quando a Curva En-
riquece a Reta. Nosso Caminho, Revista de 
arquitetura, arte e cultura, Rio de Janeiro, 
7Letras, V1, N11, 2008, p. 26.

99.TÁVORA, Fernando, “Teoria Geral da Or-
ganização do Espaço”, Arquitectura e Urban-
ismo, Porto: Faup publicações, 1993, pág. 75.

100. ROSSI, Aldo. A arquitectura da cidade. 
Lisboa: Edições 70, 2016, p. 72. 

101. SIMAS, Luiz Antonio. O Rio antes do Rio. 
Lisboa: Edições Cosmos, 2001, p. 1.





182

fig 94. Vista para Niterói da Baía de Guanabara
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registo fotográfico
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Recinto Caminho Niemeyer MAC

fig 95. Baía de Guanabara
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Entrada da Baía de Guanabara
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Pão de Açúcar
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fig 96. Museu de Arte Contemporânea
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Praia das Flechas

fig 97. Museu de Arte Contemporânea
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Ilha da Boa Viagem

fig 98. Vista do MAC
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Igjreja da N.Sr. da Boa Viagem Cristo Redentor

fig 99. Ilha da Boa Viagem
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Ponte Rio-Niterói

fig 100. Teatro Popular
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fig 101. Acesso de escada do Teatro Popular
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fig 102. Museu Oscar Niemeyer
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fig 103. Teatro Popular
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Palco Exterior

fig 103. Teatro Popular
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fig 104. Museu Oscar Niemeyer
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fig 105. Museu Oscar Niemeyer
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A Vila dos Pescadores Recinto Caminho Niemeyer

fig 106. Trecho da Praia Grande, Ponta d´Areia
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Praia Grande
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Baía de Guanabara
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Corcovado

fig 107. Visita a Vila dos Pescadores
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fig 108. Vila dos Pescadores

Teatro PopularMuseu Oscar NiemeyerComunidade da Praia Grande
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fig 109. Praia Grande
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Morro de Dois Irmaõs

fig 110. Favela Rocinha, RJ.
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Estrada da Gávea

fig 111. Favela Rocinha, RJ.
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Av. Presidente João Goulart

fig 112. Favela Vidigal, RJ.
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fig 112. Favela Vidigal, RJ.
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fig 113. A favela Rocinha, implementada nas costas do Bairro de Ipanema
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Praia de IpanemaPraia da CopacabanaPraia de Icaraí

fig 114. O Bairro de Ipanema
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fig 115. Morador do Bairro da Copacabana
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Mar Largo

fig 116. O Bairro daW Copacabana
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