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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo analisar a concepção, formalização e 
ocupação da Marquise do Parque Ibirapuera, através de uma trajetória que se 
inicia com a definição do programa de necessidades para as comemorações 
do IV Centenário da cidade de São Paulo, na década de 50 do século passado. 
Onde foi tomada a decisão de realizar a construção do que seria o maior parque 
público da cidade, somado a um conjunto edificado que centralizaria a maioria 
das atividades propostas durante o período de festividades. Ao mesmo tempo 
que essa grande obra deveria mostrar a força do progresso do Estado, serviria de 
legado as próximas gerações.

Assim, a construção do programa funcional e sua posterior concepção 
arquitetônica, de autoria de Oscar Niemeyer e equipe, se mostram fundamentais 
como fonte de análise para entender o surgimento do elemento de ligação, a 
grande marquise, entre os pavilhões temáticos propostos. A primeira parte do 
trabalho examina a evolução do projeto, seus precedentes e as adversidades 
enfrentadas durante o período de construção.

A segunda parte diz respeito a observação e coleta de dados das atividades 
realizadas sob esta grande cobertura após a conclusão de sua construção. 
Demonstrando, através de uma amostragem significativa, sua capacidade de 
servir de suporte a inúmeros usos, sejam eles programados ou espontâneos, 
no decorrer dos ultimos 60 anos. Superando seu programa inicial de ligação e 
suporte aos pavilhões com que está conectado e se consolidando como um lugar 
de intenso convívio social e de encontros, aberto a imprevisibilidade, ao uso 
indeterminado.

Palavras-chave:

IV Centenário da cidade de São Paulo; Oscar Niemeyer; Parque Ibirapuera; Marquise; 
usos programados; Usos espontâneos; Arquitetura de suporte; Uso indeterminado.





ABSTRACT

This study aims to analyze the design, formalization and occupation of the 
Ibirapuera Park’s Great Marquee, through a trajectory that begins with the 
definition of the architectural brief for the IV Centennial of the city of São Paulo 
celebrations in the 1950’s. Then was the decision to undertake the construction 
of what would be the largest public park in the city, plus a built set centralizing 
most of the proposed activities during the festivities. At lhe same time this great 
work should show the strength of the State’s progress, it would serve as a legacy 
to future generations.

Thus, the construction of functional program and subsequent architectural 
design of Oscar Niemeyer and team, show up as a source of fundamental 
analysis to understand the emergence of the connecting element, a large 
marquee, between the proposed thematic pavilions. Showing the evolution 
of the design, its precedents and adversities during the construction period. 
Conforming the first part of this work.

The second part of the work is concerned with the observation and data 
collection of the activities performed under this great cover upon completion 
of its construction. Demonstrating, through a significant sample size, its 
architectural ability to provide support to a number of uses, whether 
preprogrammed or spontaneous, over the last 60 years. Overcoming its initial 
briefing as a connection and support to the pavilions, it consolidates itself 
as a place of intense social life and meeting, open to unpredictability, to the 
indefinite use.

Keywords:

IV Centennial of the city of São Paulo; Oscar Niemeyer; Ibirapuera Park; Great Marquee;  
Programmed Uses; Spontaneous Usage; Support Architecture; Indeterminate Uses.
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9INTRODUÇÃO

A grandiosidade de uma obra de arquitetura poderia ser definida apenas pelo 
gesto genial e a capacidade de síntese de seu autor? Ou deveríamos levar em 
conta a utilidade e a capacidade dela em atender as necessidades para a qual foi 
designada? Ou até mesmo ouvir quem realmente usufrui do espaço e contestar 
sua satisfação? Estas indagações motivaram o desenvolvimento desta pesquisa.

Deveríamos fazer projetos de tal modo que o resultado não se referisse 
abertamente a uma meta inequívoca, mas que ainda admitisse a 
interpretação, para assumir sua identidade pelo uso. O que fazemos 
deve constituir uma oferta, deve ter a capacidade de provocar, sempre, 
reações especificas adequadas a situações especificas; assim, não deve 
ser apenas neutro e flexível - e, portanto, não especifico -, mas deve 
possuir aquela eficácia mais ampla que chamamos polivalência.1

As decisões de projeto têm consequências que estão abertas ao tempo. O tempo 
de uso dá longevidade ao projeto de arquitetura. Ele ganha vida própria.

O projeto de arquitetura confronta-se com os desejos de seu autor: por seu 
desenho, por suas referências e sua sensibilidade, pela sua maneira de fazer; 
mas também cria embate com aquele que o encomenda, que expõe suas 
necessidades e anseios, aquele que instrui o programa a ser desenvolvido. E, na 
maioria dos casos, quando há sintonia entre ambas as partes, o alcance atingido 
e a responsabilidade pelo que foi construído dá mérito a todos os envolvidos. 

Um bom exemplo dessa sintonia é o conjunto do Parque Ibirapuera. As 
expectativas para sua criação eram altíssimas: tornar-se um monumento à 
força e pujança do Estado de São Paulo; representar o futuro deste Estado; 
representar a história de seus habitantes. E depois tornar-se patrimônio de seus 
cidadãos. 

O Parque hoje é um dos símbolos da identidade desta grande metrópole.

E nesta obra, a grande marquise chama atenção. Fruto da comunicação entre os 
edifícios necessários para cumprir o programa idealizado para as comemorações 
do IV Centenário da cidade São Paulo, essa enorme cobertura não foi prevista 
pelos apontamentos da Comissão organizadora do evento. Logo, não foi pedido 
que se construísse um elemento dessa magnitude. Ela surge da imaginação de 
seus arquitetos, para conduzir o público aos pavilhões principais e ao mesmo 
tempo organizar e servir o território. 

1  HERTZBERGER, Herman. Lições de arquitetura. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p.152.
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Seus pilotis serviram como suporte às incertezas do projeto. O que não 
estava previsto nas edificações principais ali foi realizado. Sua força plástica é 
equivalente à sua polivalência e essa característica perdura.

O trabalho, então, tem como campo de estudo a observação e análise da 
evolução dos usos e da maneira como a população frequentadora do parque 
se apropria da Marquise do Parque do Ibirapuera, projeto do arquiteto Oscar 
Niemeyer e sua equipe na década de 1950 para os festejos do IV Centenário da 
cidade de São Paulo. Esse objeto arquitetônico foi selecionado para análise por 
se reconhecer que ele extrapola sua função inicial de condutor aos pavilhões 
dispostos pelo Parque e assume, graças a seu porte e pela ausência de um uso 
específico que o defina, a capacidade de dar suporte a usos imprevisíveis e 
ocasionais.

Sendo assim, os objetivos definidos foram: 

1_ Analisar o programa de atividades desenvolvido para as 
comemorações do IV Centenário e a formulação das diretrizes 
arquitetônicas e urbanísticas para o desenvolvimento do Parque 
Ibirapuera como sede principal dos festejos;

2_ Estudar o projeto apresentado pelo arquiteto Oscar Niemeyer 
e sua equipe, com especial atenção à marquise como elemento de 
composição e liberdade plástica; 

3_ Contextualizar a marquise no repertório formal de Oscar Niemeyer;

4_ Observar e registrar os usos ocorridos sob a Marquise do Ibirapuera, 
com a intenção de verificar sua evolução ao longo do tempo e a 
maneira como a população se apropria desse espaço, constituindo 
assim parte da memória coletiva dos frequentadores.

5_ Observar a capacidade de as pessoas adaptarem suas necessidades 
ao espaço existente e à sua forma ao mesmo tempo em que a forma 
também se molda aos usos necessários.

O trabalho se divide em três capítulos ordenados cronologicamente, onde o 
primeiro se encarrega de explicitar os motivos e desejos que levaram à criação 
e construção do Parque do Ibirapuera como monumento centralizador das 
Festividades Comemorativas do IV Centenário da cidade São Paulo, em 1954.
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O segundo capítulo apresenta a construção do programa arquitetônico e 
urbanístico, sua concepção e desenvolvimento, ressaltando o aparecimento 
da grande Marquise como organizadora da composição dos edifícios e 
estruturadora dos fluxos no projeto que viria a ser construído, de autoria do 
arquiteto Oscar Niemeyer. A pesquisa se apoia na análise da documentação 
apresentada à Comissão organizadora do evento, que contava com memoriais, 
desenhos e fotografias de modelos em escala, na utilização, como fontes 
primárias, de publicações da época, e também em entrevistas cedidas pelos 
profissionais envolvidos, mostrando tanto a evolução do projeto como também a 
execução e finalização da obra. 

O terceiro e último capítulo destaca a Marquise do Ibirapuera como objeto de 
estudo a partir da constatação das atividades e ocorrências registradas sob sua 
espacialidade reservada, no decorrer dos 60 anos de sua existência. Para isso, 
este capítulo foi decomposto em três tópicos. O primeiro abrange o período 
previsto para a inauguração do Parque Ibirapuera e todas as atividades contidas 
durante as comemorações do IV Centenário, compreendendo o ano 1954. 

O segundo tópico é constituído por uma linha temporal, organizada a partir dos 
recortes jornalísticos, extraídos dos acervos dos jornais Folha de São Paulo e 
Estado de São Paulo, que abarca todas as atividades programadas e registradas 
na marquise do Ibirapuera nos últimos sessenta anos.

O terceiro tópico encerra o capítulo, fazendo referência aos usos cotidianos e 
reflete sobre o modo como a população se apropria deste espaço livre coberto 
durante seus momentos de lazer e recreação.

O que queremos afirmar é que sua capacidade de absorver e comunicar 
significado determina o efeito que a forma pode ter sobre os usuários, 
e, inversamente, o efeito dos usuários sobre a forma. Pois a questão 
central aqui é a interação entre forma e usuários, o que um faz ao 
outro, e como um se apropria do outro.2

Por fim serão apresentadas as considerações finais como uma tentativa de 
sintetizar os dados apresentados.

2  Ibid. p.150.





13CAPÍTULO 01 - OS PREPARATIVOS PARA O IV CENTENÁRIO

O parque no sítio Ibirapuera (1926-1954)

Em 1886, foi inaugurada a Companhia Carris de Ferro de São Paulo a 
Santo Amaro, que usava como transporte o trem a vapor, e instalado 
o ramal Estação Vila Mariana Matadouro Municipal. A companhia foi 
adquirida em 1900 pela The São Paulo Light & Power Co. Ltd. E mais 
tarde os trens foram substituídos por bondes elétricos. Isto representou 
a inserção das áreas servidas de trens e bondes à cidade de São Paulo.

Partes dessas áreas, as terras da Várzea de Santo Amaro foram 
incorporadas ao patrimônio municipal em 1916, incluindo os terrenos 
da Várzea do Ibirapuera. Como o local era utilizado como pasto para os 
animais da Corporação da Companhia de Bombeiros, ficou conhecido 
com Invernada dos Bombeiros.1

A Várzea do Ibirapuera, área rural composta até então por pastagens, devido 
à proximidade do matadouro Municipal e sítios privados, se tornou objeto de 
disputas entre particulares e o Município, por causa da expansão da cidade e da 
valorização desta região, cuja tendência era ser ocupada por bairros residenciais 
nobres. A Companhia City pretendia continuar investindo na área, onde já 
possuía um loteamento, o Jardim América, iniciado em 1919, o que despertou   
atenção sobre a várzea do Ibirapuera como reserva imobiliária.

Os relatos a respeito das disputas judiciais pela posse dos terrenos 
do Ibirapuera são bastante elucidativos desses novos interesses e 
perspectivas. Se antes mesmo da definição desse eixo de expansão 
urbana já havia uma pequena mas constante presença de terceiros 
disputando posses definitivas, após o vislumbre do enriquecimento 
imediato pela valorização das terras, o acirramento dessas disputas é 
notório.2

Em 1926, o prefeito José Pires do Rio propôs a construção de um parque nos 
terrenos da Invernada dos Bombeiros e da Chácara do Ibirapuera, justificando-
se pela necessidade da criação de um imenso jardim ou parque, com área igual 
à do ‘Hyde Park’ de Londres, igual à metade do ‘Bois de Boulogne’ de Paris3, e 
também por sua localização privilegiada.

1  Parque Ibirapuera, Instituto Cultural Itaú [editor]. São Paulo: ICI, 1996, p.11.
2  OLIVEIRA, Fabiano Lemes de. Projetos para o Parque Ibirapuera: de Manequinho Lopes a 
Niemeyer (1926-1954). Dissertação de Mestrado EESC. São Carlos, 2003, p.35.
3  PIRES DO RIO, José. A construção de um grande parque. In: Prefeitura do Município de 
São Paulo. Relatório de 1926 apresentado pelo Dr. J. Pires do Rio, Prefeito do Município de São 
Paulo. São Paulo: Seção de Obras d’ O Estado de São Paulo, 1927, p.10.
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O projeto de Pires do Rio somava-se a outros desenvolvidos em sua 
gestão calcados na preocupação de embelezar e modernizar a cidade 
segundo padrões europeus e na perspectiva de urbanismo vigente, 
centrado no sanitarismo e na criação de ambientes que propiciassem 
a convivência higiênica entre os diferentes segmentos da sociedade, 
evitando ao máximo a contaminação e propagação de doenças.4

Neste mesmo ano, prefeitura realizou algumas obras com o sentido de 
reivindicar algumas das áreas ocupadas do terreno do Ibirapuera, ocupadas por 
intrusos.5 Ana Cláudia Castilho Barone, apresenta com detalhes as negociações 
de propriedade para a área do Ibirapuera em seu doutorado.6

As intervenções realizadas foram, além da limpeza dos terrenos, a abertura de 
um sistema viário para garantir acesso à área do parque e as primeira medidas 
para a drenagem da área.

Para a futura instalação do parque, Manoel Lopes de Oliveira Filho, 
entomologista e chefe do Departamento de Matas, Parques e Jardins da 
Prefeitura de São Paulo, iniciou a plantação de eucaliptos australianos na 
região do Ibirapuera com o objetivo de drenar suas áreas alagadiças, já que ali 
passavam dois córregos - o Sapateiro e o Boa Vista. Manequinho Lopes, como 
era conhecido, também foi responsável pela criação de um viveiro de mudas 
municipal no local, ao mesmo tempo que foi criado o Instituto Biológico de 
Defesa Agrícola, por Fernando Costa, então secretário da Agricultura do Estado 
de São Paulo, no ano de 1928. 

A área do Ibirapuera, ainda que representasse as intenções, por parte da 
prefeitura, de cultivo de plantas ornamentais e de difusão da botânica, além 
de melhora ambiental e embelezamento urbano, efetivamente, ainda não se 
configurava em um parque. Em 1939, o viveiro municipal recebe o nome de 
Viveiro Manequinho Lopes, em homenagem ao seu criador. 

Essa ocupação contribuiu efetivamente para a manutenção da 
finalidade proposta por Pires do Rio, a instalação de um parque público, 
uma vez que a área seria sucessivamente alvo de disputa.7

4  RODRIGUES, Marly. Parque Ibirapuera. São Paulo, Metalivros, 2012, p.29.
5  Op, Cit., 1927, p.11.
6  BARONE, Ana Claudia Castilho. Ibirapuera: parque metropolitano (1926-1954). Tese de 
Doutorado apresentado a FAUUSP. São Paulo, 2007, p.17-45.
7 Op. Cit., 2012, p.32.
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Em 1930, o engenheiro Francisco Prestes Maia, então secretário da Viação e 
Obras Públicas, anuncia a criação do Parque do Ibirapuera, integrado ao Plano de 
Avenidas, conjunto de medidas urbanísticas que se pretendia implementar para 
a modernização da cidade de São Paulo. Esse plano evidenciava as características 
higienistas de sua época e também demonstrava enorme interesse no uso do 
automóvel, propondo vias radiais arborizadas e de grande porte ao centro da 
cidade, servindo áreas livres e em expansão.

Apesar de Prestes Maia dar indicativos de como havia imaginado o projeto do 
parque para o sítio do Ibirapuera, previsto nos planos desenvolvidos, ele não 
foi detalhado. Ficou a cargo de Reinaldo Dierberger e equipe, profissionais 
respeitados na área, a responsabilidade de projetar e dar forma a esse parque. 

O primeiro projeto de criação do Parque data de 1929 e é de autoria  
do arquiteto paisagista Reinaldo Dierberger, da Dierberger & Cia, 
empresa de floricultura instalada na capital. Em sua concepção, um 
parque deveria ser belo, útil e higiênico. Além de paisagens, canteiros, 
lagos e cascatas, conteria equipamentos para práticas esportivas e 
recreação, espaços para concertos e restaurantes, distribuídos segundo 
o modelo paisagístico alemão em torno de um eixo correspondente ao 
prolongamento da Avenida Brasil.8

Em janeiro de 1932, o projeto apresentado por Dierberger é analisado pela 
Repartição de Águas e Esgotos da Prefeitura, tendo sido por ela recusado, com 
alegações de que as galerias para drenagem de águas pluviais e as referentes ao 
esgotamento não estariam de acordo com os estudos e indicativos realizados 
por esse departamento para a mesma área.9 Esse fato deu origem a uma nova 
proposta, desenvolvida pela própria repartição, intitulada ‘Revisão do Projeto do 
Parque Ibirapuera’ e aprovada no dia 11 de maio de 1933.

Na década de 1930, houve propostas de instalar nesse mesmo terreno o Jóquei 
Club, que deixaria o bairro da Mooca, e também o aeroporto da cidade de São 
Paulo.

8  Op. Cit., 2012, p. 32.
9  MIGLIONICO, Italica Rosa. Parque do Ibirapuera um ícone da paisagem paulistana. Tese 
de Doutorado apresentada a FAUUSP. São Paulo, 2007, p. 130-131.
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Projeto de Dierberger & Cia para o Parque Ibirapuera - 1930. 
(Fonte: Dierberger, 1930, p.35. In: OLIVEIRA, Fabiano Lemes de. Projetos para o Parque 

Ibirapuera: de Manequinho Lopes a Niemeyer (1926-1954). Dissertação de Mestrado 
EESC. São Carlos, 2003, p,109.)
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O Decreto lei de 7 de maio, de 1940, revoga a proposta de loteamento de 
terrenos na Várzea do Ibirapuera e autoriza a Prefeitura a adquirir, através 
de permuta, áreas particulares vizinhas ao terreno destinado ao parque, 
possibilitando acréscimo de área ao futuro parque. 

Em 1945, o então prefeito Prestes Maia lança a ideia de construir uma ligação 
entre o Parque do Anhangabaú e o do Ibirapuera, um bulevar que unisse o 
histórico parque da cidade, situado na região central, ao novo. Esse gesto 
resultaria em uma intervenção urbanística capaz de direcionar o crescimento 
da cidade; ainda mais com o desenho estelar do Parque sugerido por Maia, que 
constituía um enorme ponto central para o qual convergissem diversas vias.10

O tempo passou e, apesar dos vários ensaios e projetos, a área do Ibirapuera 
permanecia com parte de sua vegetação original, somada aos eucaliptos e 
à vegetação plantada em função das atividades desenvolvidas pelo viveiro 
Manequinho Lopes. 

Em 1949, o Prefeito Lineu Prestes contrata a IBEC – International Basic Economy 
Corporation, de Nova York, para elaborar um relatório sobre o planejamento 
geral das obras públicas para São Paulo e avaliar o anteprojeto do mesmo ano 
da Lei de Zoneamento.  O ´Programa de Melhoramentos Públicos para a Cidade 
de São Paulo´ como ficou conhecido o relatório final entregue em 1950, sob a 
supervisão do urbanista Roberto Moses relatou a respeito do Parque Ibirapuera 
o seguinte:

... os planos presentes deveriam ser reconsiderados, visando o 
fornecimento de áreas mais convidativas para a recreação ativa. A 
propósito, grande parte deste parque central está sendo usado para a 
estufa de mudas para arborização. Tal viveiro deveria ser transladado, 
pouco a pouco, para um lugar nos subúrbios, e sua área adicionada ao 
parque.11

Assim, Moses oferece um olhar menos calcado no embelezamento da cidade, e 
sim na importância de oferecer áreas recreativas de escala regional para atender 
diferentes segmentos da população urbana, além de sugerir o deslocamento 
do viveiro Manequinho Lopes para periferia, com o intuito de ampliar a área 
destinada ao parque.

10  OLIVEIRA, Fabiano Lemes de. O Parque do Ibirapuera: projetos, modernidades e 
modernismos. Disponível em <http://www.docomomo.org.br/seminario%205%30pdfs/048r.pdf>. 
Acesso dia 24 mar 2014.
11  MOSES, Robert. Programa de Melhoramentos Públicos para São Paulo. São Paulo: PMSP, 
1950, p.59.
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O Parque não deveria ser apenas um fator de embelezamento urbano, 
mas voltar-se ao futuro próximo da metrópole, que crescia e cada 
vez mais tendia a afastar a natureza do cotidiano dos habitantes. 
Recomendava-se, assim, a recuperação dessa convivência, com a 

criação de múltiplas opções para o aproveitamento do tempo livre, do 
lazer, de modo a melhorar a qualidade da vida urbana, o que também 
ia ao encontro da sede de modernização que desde a década de 1930, 

e cada vez mais, integrava a pauta de discussões sobre a adequação do 
espaço urbano aos ‘novos tempos’.12

De fato, a sociedade paulistana, no imediato pós-guerra, passava por profundas 
transformações nas formas de sociabilidade e ampliava suas opções de 

expressão cultural, cada vez mais internacionalizadas e próximas das linguagens 
contemporâneas. Novos imigrantes intensificaram o intercâmbio e as expressões 
culturais de nossa sociedade. O cenário industrial era forte e São Paulo era muito 

mais do que ‘a cidade que mais cresce no mundo’.

O clima era de progresso, de ruptura com o passado e a cultura a 
ele relacionada - ainda que cosmopolita - e de adoção de novos 

comportamentos e hábitos; enfim, o tempo era de redefinição da 
cultura urbana, o que pode ser sintetizado em um fato: a realização 
da I Bienal de Arte de São Paulo, em outubro de 1951, no local onde 

hoje se situa o Museu de Arte de São Paulo (Masp). Ali foram expostas 
pela primeira vez no Brasil obras de Picasso e Magritte, entre outros, 
e de artistas atuantes no país, como Lasar Segall, Victor Brecheret e 

Oswaldo Goeldi.13

A importância da industrialização em São Paulo se dá pela consolidação de 
um mercado de trabalho que constituiria a classe média urbana, disposta a 

alimentar um mercado de consumo interno de bens industrializados, de roupas 
a eletrodomésticos e automóveis. Francisco Oliveira demonstra em seu ensaio, 

O Estado e o Urbano no Brasil14, o papel assumido pelo Estado no sentido de 
mudar o padrão de acumulação capitalista agroexportador para um padrão 

industrial e, consequentemente, fomentar o desenvolvimento da classe média 
brasileira. 

12  Op. Cit., 2012, p. 37.
13  Idem, p.37.
14  OLIVEIRA, Francisco. O Estado e o Urbano no Brasil. I: Espaço & Debates, São Paulo, 

1982, p.36-54.
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Já em 1948 se iniciaram os preparativos para os festejos do aniversário de 
quatrocentos anos da cidade de São Paulo através da regulamentação, pelo 
prefeito Milton Improta, da Portaria 29, de 14 de dezembro deste mesmo ano, 

cujas finalidades eram: 

a) Elaborar o plano geral das comemorações do IV Centenário da Fundação 
da Cidade de São Paulo, sugerindo todas as medidas úteis e uma condigna 
comemoração da efeméride; 

b) Dar parecer sobre todos os planos, projetos e propostas referentes às 
comemorações; 

c) Propor providências administrativas ou legislativas de interesse, e solicitar 
a coadjuvação do povo e das autoridades públicas, no propósito de dar cabal 
desempenho a sua incumbência.15 

Essa comissão era totalmente vinculada ao poder municipal.

Em 30 de maio de 1951, a Câmara Municipal votou a Lei 4,052, criando a 
Comissão Municipal dos Festejos Comemorativos do IV Centenário da Fundação 
da Cidade de São Paulo. Com essa lei, os trabalhos da comissão se mostraram 
mais bem estruturados e passaram a indicar com mais consistência os conteúdos 
para a comemoração planejada, mantendo as prerrogativas dos artigos 
anteriores e definindo as respectivas atribuições: 

a) Elaborar um plano geral das comemorações do IV Centenário, conforme já 
estava decidido desde os primeiros esboços para a formação da Comissão; 

b) Promover os estudos históricos relativos à Fundação de São Paulo, 
estimulando as pesquisas nas fontes originais, sugerindo toda e qualquer medida 
que incentivasse o estudo referente à evolução de São Paulo, do século XVI até 
os nossos dias; 

c) Estudar um plano de intensa propaganda das comemorações projetadas, 
propondo, para tal fim, concursos de cartazes, fotografias, trabalhos escolares, 
revistas, folhetos, editoriais e buscando toda a colaboração que, para 
atingir aquele objetivo, pudessem oferecer os grandes meios de divulgação, 
principalmente a imprensa, rádio, cinema, televisão etc.; 

d) Fazer um estudo relativo aos fundos necessários à realização das 
comemorações, quer constituídos por subvenções dos poderes públicos, quer 

15  LOFEGO, Silvio Luiz. IV Centenário da cidade de São Paulo: uma cidade entre o passado e 
o futuro. São Paulo, Annablume, 2004, p.41.
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por contribuições dos órgãos de classe e entidades particulares; 

e) Decidir sobre planos, projetos e propostas referentes às comemorações do IV 
Centenário, tendo por base os pareceres das subcomissões especializadas; 

f) Propor ao Prefeito municipal todas as medidas de ordem executiva ou 
legislativa, de interesse à plena consecução da finalidade em vista.16

Essa primeira configuração da Comissão assumia uma feição municipal. 
Entretanto, no mesmo ano, foi firmado um convênio entre a prefeitura, 

comandada pelo prefeito Armando de Arruda Pereira, e o governo do Estado, 
ampliando o leque das fontes de recurso para tal objetivo.

E no dia 28 de dezembro de 1951, o governador Lucas Nogueira Garcez 
oficializou a realização das comemorações do IV Centenário da cidade de São 

Paulo através da criação da Comissão do IV Centenário, que tinha como objetivo 
não só a organização dos festejos como também a construção da ideia de futuro 

e a preservação da memória paulistana. 

A Comissão organizadora para as comemorações do IV Centenário da cidade de 
São Paulo foi composta por representantes dos poderes municipal, estadual e da 
sociedade, ligados diretamente ao meio empresarial e acadêmico. O presidente 

era Francisco Matarazzo Sobrinho, dirigente do maior parque industrial da 
América Latina, as Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo. Conhecido como 

mecenas da cidade por seu engajamento cultural como fundador do Teatro de 
comédias e da Companhia Cinematográfica Vera Cruz e como criador da Bienal 

de Artes, também notabilizou-se pelas inúmeras aquisições de obras de arte 
para os museus paulistanos. Os outros membros eram Joaquim Canuto Mendes, 
Carlos Alberto de Carvalho Pinto, João Pacheco Fernandes, José de Melo Morais, 

Mario Beni e Oscar Pedroso Horta. Assim foi constituída a comissão inicial.

De acordo com o Decreto 4.166, de 29 de dezembro de 1951, a 
Comissão era uma entidade autárquica, com personalidade jurídica 

e patrimônio próprio, diretamente controlada pela Prefeitura do 
Município de São Paulo.17

E o momento se fez oportuno para a escolha da região do Ibirapuera como 

16  Ibid, p. 42.
17  Ibid, p.43.
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núcleo centralizador dos festejos, através da criação definitiva de um parque, 
seus monumentos e sua memória através da disseminação das artes e da cultura 
como objetos de consumo público. E porque também era intenção da comissão 
aproveitar os festejos como uma oportunidade de controlar o crescimento 
desordenado da capital por meio de instrumentos de planejamento territorial, 
foi sugerido ao governador a criação de um Plano Diretor calcado nos mais 
modernos princípios do urbanismo.18

Assim, os diferentes interesses e concepções da cidade, bem como a própria 
arquitetura, expressos nos projetos de implantação do parque Ibirapuera, 
tornaram-se pauta das discussões, polarizadas na figura do presidente, Francisco 
Matarazzo, e do arquiteto Christiano Stockler das Neves, a cargo da subcomissão 
de Obras e Urbanismo.

Ciccilio era membro de importante família de industriais de origem 
italiana e se destacara também pela atuação no mundo das artes, 
pois participara tanto da fundação do Museu de Arte Moderna (MAM) 
de São Paulo como da I Bienal de Artes São Paulo, o que definia sua 
posição favorável as vanguardas e ao ‘novo’. Stockler das Neves era 
adepto da arquitetura como expressão das belas-artes e se opunha 
à formação de um grupo de arquitetos modernos para desenvolver o 
projeto do Parque.19

Ainda em 1951, Stockler das Neves, apresentou um anteprojeto para o Parque 
Ibirapuera ao governador. Esse projeto foi classificado por ele como ‘arte 
urbana’ e estava moldado nas correntes paisagísticas tradicionais europeias, em 
contraposição ao moderno. 

Fora as discórdias de cunho artístico e cultural20, Stockler das Neves era também 
contra a construção de edificações permanentes de grande porte no Parque 
do Ibirapuera, indicando a cidade universitária como alternativa21. Isso porque, 
dentre os inúmeros e variados eventos programados para as festividades, 
estavam incluídas a Primeira Feira Internacional da Indústria de São Paulo e a 
II Bienal Internacional de São Paulo, cujas proporções requisitavam edifícios 
amplos.   

E ele não era único nessa posição; outros compartilhavam a visão de que 
18  Op. Cit., 2012, p. 39.
19  Ibid, p.44.
20  Fabiano Lemes de Oliveira em sua dissertação de mestrado, já referenciada neste 
trabalho, destaca bem as divergências entre estas duas personalidades que se confrontaram 
inúmeras vezes durante o processo de concepção dos festejos e também durante sua realização, 
destacando documentos e cartas trocadas que continham tais oposições. 
21  Op. Cit., 2003, p.178.
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Proposta de Christiano Stockler das Neves para o Parque Ibirapuera. 
(Fonte: Biblioteca da FAUUSP)
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as obras acarretariam um prejuízo para as áreas verdes da cidade e se 
opunham à construção de áreas destinadas a um evento temporário. Estes 
debates ultrapassaram as questões de projeto e incluíram a imprensa, setores 
organizados da sociedade e as tribunas do legislativo.

É de lamentar-se que a Comissão do IV Centenário persista no 
propósito de comemorar a grande data paulistana mutilando a cidade, 
destruindo a esperança há tanto tempo acalantada pela população, de 
ver transformado o Ibirapuera num parque público, o único, aliás, da 
Capital.22

Enfim, o projeto do Ibirapuera aprovado em 1953 se definiu por dois tipos de 
edificações: os provisórios destinados a exposições de empresas, incluindo 
o grande pavilhão para I Feira Internacional da Indústria de São Paulo, a 
serem demolidos após o término das comemorações; e os definitivos, que 
permaneceriam como legado à população, junto com o Parque.

Na perspectiva da Comissão e em especial de seu presidente, o Parque 
deveria ser um cenário moderno, que apontasse para o futuro e no 
qual se desenvolvessem as comemorações orientadas para realçar o 
progresso e a pujança da cidade. Para isso, o mais adequado para as 
edificações seria a adoção de partidos arquitetônicos arrojados e novas 
tecnologias e materiais. A proposta dos profissionais baseou-se nos 
pontos essenciais da arquitetura moderna apontados por Le Corbusier: 
prédios sobre pilotis, fachada e planta livres, janelas horizontais, 
utilização de brise-soleil e telhado-jardim.23

Transmitir a imagem de um Brasil moderno era um dos objetivos do projeto 
para o parque Ibirapuera. Deveria, além de cumprir sua natureza de espaço 
de lazer e recreação, tornar-se um marco, símbolo da modernidade nacional, 
representando uma cultura alinhada com as vanguardas internacionais, suas 
indústrias e as glórias de um Estado e do país. Portanto, se buscava enaltecer a 
indústria e o comércio, forças da economia paulista, com a construção de uma 
imagem positiva de futuro.

Por fim, a equipe formada pelos arquitetos Oscar Niemeyer, Zenon Lotufo, 
22  ‘Contra o Ibirapuera’. OESP, 09 de março de 1952, p.13. In: Op Cit., 2007, p.152.
23  Op. Cit., 2012, p.49.
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Eduardo Kneese de Mello e Hélio Cavalcanti, com colaboração de Gauss Estelita 
e Carlos Lemos, convidada por Francisco Matarazzo, recebeu a responsabilidade 

de sintetizar todos os anseios envolvidos em uma ampla área de mais de um 
milhão e oitocentos mil metros quadrados, com a realização de um parque que 

viesse a ser símbolo de uma cidade vibrante em plena expansão.

E o Parque do Ibirapuera virou símbolo da força industrial e da modernidade 
da cidade de São Paulo, graças ao seu legado construído e à velocidade de sua 

execução. Ao lado de outros monumentos, ajuda a relembrar nossa história. 

Segundo Lofego, a ideia da liderança paulista como modelo de uma sociedade 
em desenvolvimento, teria como inspiração a figura do bandeirante, com sua 

coragem, audácia, heroísmo e pioneirismo. 

Ao adentrar os anos 50, a sociedade paulistana reelabora sua 
perspectiva norteadora e se prepara para a comemoração dos 

quatrocentos anos de sua existência, editada na forma de grande 
espetáculo. Os valores construídos no passado, agora, consolidam-

se principalmente no campo da produção cultural. A locomotiva, 
o espirito bandeirante, o pioneirismo eram, então, parte de um 

alicerce a sustentar novas investidas que fossem portadoras de uma 
identificação que espelhasse o novo tempo que se iniciava... Dessa 
maneira, a imagem da locomotiva, símbolo da liderança paulista, 

encontra seu ícone da predestinação nas imagens forjadas do passado. 
Nos materiais visuais de comemoração, torna-se possível ver índios e 
bandeirantes, lado a lado, caminhando sobre os trilhos da estrada de 

ferro. O evento é construído para ser a divisão entre dois pólos, de um 
lado o passado que o torna legítimo, de outro o futuro que se insinua e, 

portanto também, o legitima.24

A figura do Bandeirante então se tornou símbolo da força da sociedade 
paulistana. E esse simbolismo também foi incorporado pela Comissão 

organizadora do IV Centenário, que produziu e reeditou inúmeras publicações 
sobre as histórias bandeiristas e estas formariam parte do acervo da Biblioteca 

do IV Centenário da Cidade de São Paulo.

Pioneirismo e empreendedorismo eram qualidades atribuídas a 

24  LOFEGO, Silvio Luiz. 1954 - A cidade aniversariante e a memória coletiva: o IV Centenário 
da cidade de São Paulo. Disponível em <http://revistas.pucsp.br/index.php/revph/article/

view/10821> Acesso 08 de janeiro de 2013.
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bandeirantes e industriais, segmento social que em meados da década 
de 1950 ascendera à liderança da sociedade urbano-industrial paulista; 
impunha-se então congregar simbolicamente aqueles de estirpe 
bandeirante e os ‘novos’ paulistas, que mesmo sem essa ascendência, 
haviam galgado postos de liderança econômica e cultural. E até mesmo 
os que não se destacando se incluíam entre os que, com força de 
trabalho, haviam contribuído para a construção de São Paulo.25

Victor Brecheret já tinha apresentado o projeto para a construção do 
Monumento às Bandeiras em 1920, em comemoração ao Centenário da 
Independência. Idealizado por Menotti del Picchia, Oswald de Andrade e 
Monteiro Lobato como homenagem a São Paulo, é um monumento modernista 
com a temática bandeiras.26 Mas a sua realização só começou a dar sinais em 
1936, quando o governo de Armando Sales de Oliveira projetou, para sua 
implantação, a praça no cruzamento da Avenida Brasil com a Avenida Brigadeiro 
Luís Antonio. A praça, finalizada em 1953, e o monumento, em 1954 integraram-
se aos festejos do IV Centenário.

A ideia da construção de um mausoléu para os soldados constitucionalistas 
surgiu em 1934. Projeto do escultor Galileo Emendabili em coautoria com o 
engenheiro Mário Pucci, foi selecionado em concorrência pública e permaneceu 
engavetado durante a ditadura Vargas. A pedra fundamental foi lançada em 
1949, com inauguração parcial em nove de julho de 1955 e conclusão em 1970. 
O mausoléu abriga os restos mortais de Martim, Miragaia, Dráusio e Camargo 
(MMDC) e ainda Paulo Virgílio, fuzilado em Cunha, e outros combatentes para lá 
transladados, anualmente, até 1989. O obelisco, localizado no eixo da Avenida 23 
de Maio, tem 70 metros de altura, é revestido de mármore travertino romano, 
com faces adornadas, altos-relevos alusivos à revolução paulista e legendas de 
Guilherme Almeida. Foi tombado pelo Condephaat em 1981.27

Os heróis de 32, considerados herdeiros do idealismo bandeirante, estão 
sepultados no monumento-mausoléu dedicado à celebração da Revolução e aos 
ideais democráticos. 

25  Ibid., p.64.
26  Op. Cit., 1996. p.23.
27  Ibid., p.24.
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Monumento às Bandeiras. 
(Fonte: Paulo Bedran. In:<http://paulobdran.files.wordpress.com/2010/02/sao paulo1-1-of-1.jpg> 

Acesso no dia 22 de fevereiro de 2014.)
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Todos esses monumentos estão reunidos e se concretizaram com o mesmo 
espírito, constituindo uma nova centralidade em São Paulo, regada ao lazer e a 
cultura, na construção da memória coletiva e de constituição da consciência de 
cidadania e civismo.

À época do movimento cívico-militar, cartazes e publicações 
misturavam a pujança paulista representada pelas chaminés com a 
figura do bandeirante e de jovens, a ser recrutados para as frentes de 
batalha, enquanto a imprensa exaltava o papel de São Paulo diante das 
demais unidades da Federação.28

A Comissão e o programa de atividades

Os objetivos da Comissão de Festejos da Comemoração do IV Centenário da 
Fundação da Cidade de São Paulo eram claros e contavam com o apoio do 
Estado e do Município. E para terem êxito foram organizados em subcomissões 
temáticas, centralizadas na figura de seu presidente Francisco Matarazzo.

A Autarquia parecia se colocar numa posição isenta de questões 
partidárias; sua ideologia era fazer crer que era representante de todos 
os paulistas, embora seja notória a ausência, nos quadros da Comissão, 
de representantes vindos diretamente de camada populares. E os 
esforços estavam, de fato, mais concentrados nesse quesito.29

A partir da Comissão Municipal estabelecida, foi indicada a formação de outras 
quinze subcomissões, a serem ajustadas entre elas em função das necessidades 
e similaridades, que desenvolveriam assuntos específicos: das finanças; de 
propaganda e divulgação; de história; para comemorações religiosas; de esporte; 
de cultura; de turismo; de recepção e hospedagem; para comemorações 
científicas; para comemorações artísticas; de indústria e comercio; recreativa; de 
obras e urbanismo; de legislação e de transportes.  

Todos esses grupos trabalharam em prol de suas disciplinas e de um ideal 
comum proposto para as festividades. Por meio de relatórios e proposições, se 
remetiam a Comissão Executiva, com o intuito de desenvolver e abarcar todas as 
providências e o programa de atividades a serem executados durante o período 
de festejos.

28  Op. Cit., p.67.
29  Op. Cit., 2004, p.45.
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Peça de divulgação  para as festividades das comemorações do IV Centenário
‘Os olhos do mundo estarão voltados para São Paulo em 1954’

(Fonte: Autor desconhecido - O Cruzeiro, 24 de outubro de 1953. In: LOFEGO, Silvio 
Luiz. IV Centenário da cidade de São Paulo: uma cidade entre o passado e o futuro. 

São Paulo: Annablume, 2004, p.121.)

Peça de divulgação  para as festividades das comemorações do IV Centenário
‘Grandes problemas cientifícos serão debartidos em São Paulo em 1954’

(Fonte: Autor desconhecido - O Cruzeiro, 24 de outubro de 1953. In: LOFEGO, Silvio 
Luiz. IV Centenário da cidade de São Paulo: uma cidade entre o passado e o futuro. 

São Paulo: Annablume, 2004, p.122.)

Peça de divulgação  para as festividades das comemorações do IV Centenário
‘Glorificação da Arte’

(Fonte: Autor desconhecido - O Cruzeiro, 24 de outubro de 1953. In: LOFEGO, Silvio 
Luiz. IV Centenário da cidade de São Paulo: uma cidade entre o passado e o futuro. 

São Paulo: Annablume, 2004, p.123.)
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Vale destacar a importância dada pela Autarquia ao que foi considerado por 
Lofego30 como os dois pilares de todas as comemorações, tendo em vista a 
necessidade de um plano de intensa propaganda das comemorações projetadas. 
O primeiro seria a construção da história de São Paulo tanto nas reedições 
quanto em novas produções que atendessem às expectativas da Comissão. E o 
segundo seria a propaganda ancorada nessa produção histórica, que por sua vez 
legitimaria todo o empenho dispensado na realização dos festejos.

Na cobertura jornalística do evento é possível entrever o enorme 
poder de sedução que a festa do IV Centenário da cidade e seus 
efeitos estéticos conseguem exercer sobre a população. Sedução e 
sugestão: nesse momento fugaz, mágico, que acena com igualdade, 
comunhão de interesses, que consegue lançar sobre os problemas 
cotidianos e a complexidade das desigualdades sociais - fazendo uso 
da inspiração do poeta - um ‘véu flutuante garoa’, a população, em 
meio às comemorações, atenta à vigília que aguarda a zero hora do dia 
25 de janeiro, vivencia a possibilidade de uma real identificação com 
a cidade, a sensação de uma fictícia cidadania plena. Nas páginas da 
imprensa, São Paulo se consagra como ‘a grande cidade de quase três 
milhões de habitantes, que a todos irmana no trabalho construtivo, na 
comunhão dos sentidos patrióticos, nas virtudes próprias da família’ e 
no ‘justo orgulho por uma terra que tão generosamente recompensa os 
esforços de seus filhos’.31

A propaganda sugerida pela Autarquia estava totalmente vinculada à produção 
cultural que se estava preparando. A retomada da identidade paulista e o clima 
de patriotismo estavam não só ligados aos preparativos da data comemorativa, 
mas também presentes no espirito de empreendedorismo e progresso do 
cenário industrial crescente da cidade de São Paulo. Essa sincronia, em prol da 
divulgação não só dos festejos, mas principalmente das empresas e do comércio, 
foi tomada como partido para vincular marcas a este momento de solidez e 
orgulho.

Os temas desenvolvidos pelos preparativos das comemorações apareciam em 
todos os veículos de comunicação, fossem eles informativos ou propagandísticos.

30  Ibid., p. 44-45.
31  MOURA, Esmeralda Blanco B. de. Bandeirantes do progresso: imagens do trabalho e do 
trabalhador na cidade em festa. São Paulo, 25 de janeiro de 1954. Revista Brasileira de História, 
São Paulo, v. 14, n. 28, p. 231-246, 1994. p.233.
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Cartaz de divulgação do Ballet IV Centenário, sob a direção de Aurélio Millos - 
Apresentação inaugural

(Fonte: Autor desconhecido - In: LOFEGO, Silvio Luiz. IV Centenário da cidade de São 
Paulo: uma cidade entre o passado e o futuro. São Paulo: Annablume, 2004, p.55.)
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Nas edições comemorativas que os vários jornais fazem circular na 
cidade são anunciados, entre outros produtos e promoções de ocasião, 
o perfume ‘Centenário’, da R. Brasil, o modelo ‘IV Centenário’ da Pianos 
Brasil S.A., o Festival do IV Centenário nas lojas A Sensação, a Grande 
Venda Comemorativa do IV Centenário e tudo a $400 mensais na 
Clipper, os móveis ‘Harmony House’ à venda na Sears Roebuck S.A. que, 
‘em estilo IV Centenário’, acenam para o público, com a possibilidade 
de reter o momento para sempre na lembrança. Simultaneamente, 
o Teatro de Alumínio e o Odeom anunciam, respectivamente, o 
espetáculo ‘São Paulo Quatrocentão’ com Colé & Cia., e a Super-Revista 
de Humberto Cunha, ‘Folia no Centenário’. No cinema, a Companhia 
Cinematográfica Vera Cruz apresenta Mazzaropi em ‘O Candinho’, 
com história e direção de Abílio Pereira de Almeida, acentuando 
tratar-se de obra profundamente nacional. Em publicidade, o cine 
Art Palácio anuncia que, na seção da meia-noite, os astros do filme 
estarão desfilando no palco do cinema, comemorando a zero hora do 
IV Centenário.

A Comissão do IV Centenário de São Paulo, por sua vez, ao divulgar, nos 
vários jornais, o Programa dos Festejos Cívicos e Populares do dia 25, 
incentiva a população a participar, antecipando que o ‘Brasil festejará 
com São Paulo Quatro séculos de Vida, Trabalho e Progresso Social’.32

A comemoração dos quatrocentos anos ganhou, portanto, a dimensão de 
portadora da memória e do futuro da sociedade paulistana e foi com este 
mesmo intuito, de recuperação do passado e projeção do que está por vir, que as 
propagandas do comércio e da indústria começaram a apresentar seus produtos.

As peças publicitárias desenvolvidas pela Comissão organizadora tiveram 
três grupos predominantes de atuação, segundo Lofego33. O primeiro deles, 
de iniciativa oficial, consistia na divulgação dos trabalhos da Comissão e dos 
eventos, com o brasão da prefeitura e o símbolo da Comissão organizadora, a 
‘Aspiral’, com o objetivo de mostrar ao grande público as realizações da Comissão 
e convidá-lo para os eventos programados. 

O segundo, da iniciativa privada, estabelecia uma relação direta com a tradição 
e a memória paulista. Nessas peças, são comuns os ícones da história de São 
Paulo, como índios, jesuítas e, principalmente, os bandeirantes, enquanto 
adjetivo de bravura e força.

32  Idem, p.233.
33  Op. Cit., 2004, p. 112-113.
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São Paulo, terra amada,
Cidade imensa, de grandezas mil !
És tu, terra adorada,
Progresso e gloria, do meu Brasil !
Ó terra, Bandeirante,
De quem se orgulha, a nossa nação !
Deste, Brasil gigante,
Tu és a alma e o coração !

São Paulo, terra amada,
Cidade imensa, de grandezas mil !
És tu, terra adorada,
Progresso e gloria, do meu Brasil !
Ó terra, Bandeirante,
De quem se orgulha, a nossa nação !
Deste, Brasil gigante,
Tu és a alma e o coração !

Salve o Grito do Ipiranga,
Que a história consagrou !
Foi em ti, ó meu São Paulo,
Que o Brasil, se libertou !
O teu IV Centenário,
Festejamos com amor,
Teu trabalho fecundo mostra,
Ao mundo inteiro, teu valor !
Ó linda terra de Anchieta,
Do Bandeirante destemido,
Um mundo de arte e beleza,
Em ti, tem sido construído !
Tens tuas noites adornadas,
Pela garoa, em denso véu !
Sobre os teus edifícios,
Que até parecem chegar ao céu !...

Mário Zan

IV Centenário de Mário Zan - Considerado  o hino das comemorações do IV 
Centenário, esta música foi exaustivamente explorada em peças publicitárias, tanto 

da indústria quanto do comércio na década de 1950
(Fonte: LOFEGO, Silvio Luiz. IV Centenário da cidade de São Paulo: uma cidade entre 

o passado e o futuro. São Paulo: Annablume, 2004, p.144-145.)
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E o terceiro, também do setor privado, procurou se filiar à ideia de modernização 
e progresso da cidade, mostrando as edificações modernas ou produtos de 
última geração, buscando a representação dos novos tempos, do futuro.

Todo este empenho dispensado através da intensa propaganda sobre os 
acontecimentos do IV Centenário foi legitimado através do envolvimento 
tanto dos organismos públicos quanto dos privados, desencadeando grandes 
expectativas sobre a população:

O ‘Estadão’ e o IV Centenário. Ao contrário do que se verificou em 1854, 
quando passou praticamente desapercebida a data que assinalava o 
terceiro centenário da fundação de São Paulo, a Quarta centúria do 
nascimento desta cidade, que hoje se ergue em sua magnificência, 
como um dos orgulhos da nacionalidade, será comemorada durante 
todo o ano de 1954 com uma sucessão de cerimônias e festejos que 
bem atestarão o interesse despertado pela grande data não só nos 
círculos da sociedade paulistana, mas em todo país e mesmo no 
estrangeiro...34

A Consultoria Técnica de Serviços de Comemorações Culturais, que formava 
uma das subcomissões, apresentara suas considerações iniciais à Comissão 
Executiva no dia 18 de março de 195235, como o primeiro esboço do que seriam 
as atividades programadas para os festejos do IV Centenário. 

Essa primeira lista continha uma gama enorme de indicações que iam desde 
a realização de diversos congressos associativos e científicos até inúmeras 
publicações, cujo objetivo era formar o acervo da Biblioteca do IV Centenário, 
com a tradução de diversos documentos e reedições de obras significativas da 
história do Brasil e da formação da cidade de São Paulo. Sem falar na própria 
produção desenvolvida durante os festejos através de concursos e encomendas a 
autores da época. 

Para as exposições, foram propostos os seguintes temas; uma exposição 
numismática em colaboração com o Museu Paulista; uma exposição Filatélica; 
uma exposição iconográfica sobre a cidade de São Paulo; uma exposição 
bibliográfica, organizada pela Biblioteca Nacional, compreendendo livros 
históricos e geográficos, especialmente antigos; uma exposição de documentos 
históricos sobre a cidade de São Paulo; uma grande exposição cartográfica 

34  O Estado de São Paulo, 13 de dezembro de 1953.
35  Fundo IV Centenário, caixa 61, # processo 390, Arquivo Histórico Municipal.
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Documento apresentado pela Consultoria Técnica do Serviço de Comemorações Culturais à 
Comissão Executiva responsável pela organização dos festejos do IV Centenário da cidade 
de São Paulo, com as sugestões para as publicações para a Biblioteca do IV Centenário, 
Exposições e Diversos a serem desenvolvidas durante as festividades no âmbito cultural.
(Fonte: Arquivo Histórico Municipal Washington Luis – Fundo IV Centenário - CAIXA 61 - 
Grupo Gabinete, série planejamento: Processo #293 de 19-03-1952 - fl.01)

paulista; uma exposição do acervo do Museu da Cúria Metropolitana e uma 
exposição da biblioteca, quadros e objetos deixados pelo testamento de Mário 
de Andrade.

Para marcar a data mais ainda, também fariam parte dela a cunhagem de 
medalhas comemorativas; a emissão de selos especiais; o incentivo a peças 
teatrais de carácter histórico; concursos com prêmios para romances, contos, 
ensaios, poesias e peças de teatro; a reforma e ampliação do Museu Paulista; 
desfiles; monumentos e marcos; produções cinematográficas e as providências 
para, de acordo com o Serviço de Patrimônio Histórico, a restauração da Igreja 
de Itanhaém, importantíssima na história de São Paulo.

Esse programa cultural inicial foi revisado e alterado, sendo somado a ele 
inúmeras atividades cívicas, religiosas e espetáculos populares, além da criação 
do ‘Ballet’ do IV Centenário. Ademais, a partir dessa revisão, foi verificada a 
viabilidade física e financeira de possíveis eventos, como podemos verificar em 
outro documento do dia 19 de março de 195236:

Sobre a viabilidade física dos espetáculos teatrais, a Consultoria Técnica de 
Serviços de Comemorações Culturais fez as seguintes considerações: 

São Paulo é pobre, paupérrimo em casas de espetáculos. Entretanto o 
fato de as comemorações abrangeram todo o ano de 1954 facilitará a 
êste Serviço a elaboração de um calendário viável, apesar da extensão 
do nosso programa, desde que a Comissão Executiva se digne tomar as 
seguintes providências:

1- Reformar imediatamente os três teatros pertencentes à Prefeitura 
Municipal (Teatro Municipal, Teatro São Paulo, Teatro Colombo); 

2- Entrar em entendimentos com os proprietários dos Teatros Cultura 
Artística e Santana para que, durante o ano de 1954, fiquem à 
disposição da Comissão do IV Centenário.

Preenchidas as condições acima, resta o problema dos espetáculos 
populares, constantes do nosso programa e que, por sua natureza, 
deverão ser assistidos pelo maior número de pessoas possível. É 
evidente que o preço das entradas não poderá deixar de ser baixo, 
mas o elevado comparecimento poderá compensar, do ponto de 
vista econômico, êsse inconveniente. Para tanto seria necessário 
que se construísse em São Paulo, de preferência em bairro popular 
- já que nada de parecido existe - um teatro, ainda que provisório, 
com capacidade para três ou quatro mil pessoas, no mínimo. O 

36  Fundo IV Centenário, caixa 61, # processo 390, Arquivo Histórico Municipal.
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Documento apresentado pela Consultoria Técnica do Serviço de Comemorações Culturais à 
Comissão Executiva responsável pela organização dos festejos do IV Centenário da cidade 
de São Paulo, com as sugestões para as publicações para a Biblioteca do IV Centenário, 
Exposições e Diversos a serem desenvolvidas durante as festividades no âmbito cultural.
(Fonte: Arquivo Histórico Municipal Washington Luis – Fundo IV Centenário - CAIXA 61 - 
Grupo Gabinete, série planejamento: Processo #293 de 19-03-1952 - fl.02)

ginásio do Pacaembu serviria se não estivesse tomado para as 
competições esportivas. Não nos resta outra alternativa senão 
construir.

Sobre os espaços expositivos destinados a Artes Plásticas, foram feitos os 
seguintes comentários:

Baseado nas indicações da Consultoria Técnica, prevemos a 
necessidade de uma área construída de 20.000 metros quadrados para 
as exposições de artes plásticas programadas. 

Essa área deverá, de preferência, ser dividida em quatro blocos de 
5.000 metros cada um para que se possa, ao mesmo tempo que 
uma exposição estiver aberta, cuidar-se da montagem da outra. 
O planejamento dos pavilhões ficará naturalmente a cargo de 
arquitetos credenciados junto a esta Comissão. Pedimos, porém que 
se realize uma reunião dêsses técnicos com o diretor do Serviço de 
Comemorações Artísticas e encarregados das Exposições afim de 
serem discutidos pormenores importantes para a perfeita adaptação 
dos recintos ao material a ser exibido. As demais exposições, como 
a de filatelia, numismática, cartografia etc. poderão ser feitas nos 
recintos ora existentes na cidade. O problema será satisfatoriamente 
solucionado se, dos entendimentos, resultar a construção do Museu 
pertencente à Fundação Alvares Penteado.

Em decorrência dessas necessidades apontadas, aferidas pelas subcomissões 
especializadas, mesmo considerando que essas exigências físicas viessem a ser 
atendidas, surge a gênese do que viria a ser o programa funcional desenvolvido 
posteriormente pela equipe de Planejamento das Festividades. Montou-se um 
grupo de trabalho para planejar as futuras obras e arranjos urbanísticos com 
os seguintes membros: Rino Levi, Oswaldo Bratke, Eduardo Kneese de Mello, 
Ícaro de Castro Mello, Roberto Cerqueira Cezar, Carlos Brasil Lodi, Carlos Alberto 
Gomes Cardim Filho (Diretor do Departamento de Urbanismo da Prefeitura 
Municipal) e Alfredo Giglio (Diretor do Departamento de Arquitetura da 
Prefeitura Municipal), sendo que alguns deles, os arquitetos Rino Levi e Oswaldo 
Bratke já integravam a Consultoria Técnica de Serviços de Comemorações 
Culturais.

Esse programa funcional resultou na construção dos pavilhões existentes no 
Parque do Ibirapuera, composto por generosos espaços expositivos distribuídos 
em edifícios, cujos nomes faziam referência às exposições dividas em temas que 
conteriam: o pavilhão das Indústrias, o dos Estados, o das Nações, o Palácio das 
Artes, originalmente reservado ao Planetário e o grande Teatro, construído anos 
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Documento apresentado pela Consultoria Técnica do Serviço de Comemorações Culturais à 
Comissão Executiva responsável pela organização dos festejos do IV Centenário da cidade 
de São Paulo, com as sugestões para as publicações para a Biblioteca do IV Centenário, 
Exposições e Diversos a serem desenvolvidas durante as festividades no âmbito cultural.
(Fonte: Arquivo Histórico Municipal Washington Luis – Fundo IV Centenário - CAIXA 61 - 
Grupo Gabinete, série planejamento: Processo #293 de 19-03-1952 - fl.03)

depois. Além, é claro, de todo o complexo esportivo realizado próximo à área do 
parque.

A festa prescindia de um ponto capaz de abrigar a quantidade 
expressiva de eventos programados, um lugar que fosse capaz de dar 
visibilidade ao conjunto que compunha as comemorações. Era preciso 
um território que, por um lado, abarcasse a memória evocada para São 
Paulo em 1954, e, por outro, expressasse a ação política realizadora 
do grupo responsável. Neste Sentido, o Parque do Ibirapuera, além de 
monumento que eternizava a memória do IV Centenário, transforma-
se no lugar ideal para onde deveria convergir a diversidade dos 
acontecimentos da celebração.37

O trabalho da subcomissão de Serviços de Comemorações Culturais38 continuou, 
pois a viabilidade financeira também requisitava ajustes no programa de 
atividades. Finalmente foram acertadas a agenda e os valores de cada uma das 
manifestações e tudo, apresentado à Comissão Executiva. Entre idas e vindas, 
chegou-se a um acordo sobre o calendário final, aberto alguns dias antes da data 
em que a cidade de São Paulo completaria quatrocentos anos. 

A festa popular programada seguia uma agenda de atividades que mobilizaria 
toda a cidade e aconteceria no dia 23 de janeiro. O intitulado Programa dos 
Festejos Cívicos e Populares contava com o seguinte roteiro:

Dia 23 de Janeiro de 1954 - Sábado:
8h - Abertura Oficial: hasteamento de bandeiras no Viaduto do Chá;
9h - Inauguração do Pavilhão de Atletas no Parque da Água Branca;

10h30 - Lançamento da pedra fundamental da nova sede da USP e do 
Laboratório de Física;
18h - Entrega dos prêmios de vários concursos na Biblioteca Municipal;
20h – Concerto de Banda em diversos bairros;
20h45 – Queima de fogos em diversos bairros.

37  Op. Cit., 2004, p.79.
38  Os membros da Consultoria técnica do Serviço de Comemorações Culturais eram: 
Esther Mesquita, Condessa Armando Alvares Penteado, Nelson Marcondes do Amaral, Pedro 
Brasil Marcondes do Amaral, Pedro Brasil  Bandecchi, Sergio Milliet da Costa e Silva, Décio de 
Almeida Prado, Oswaldo Bratke, Nicanor Miranda, Abílio Pereira de Aleimeda, José Cucé, Rino 
Levi, Oswaldo Correia Cardim, Paulo Mendes de Almeida, Lourival Gomes Machado, Flávio Motta 
(representante do Museu de Arte), Fernando Millan (Representante do Museu de Arte Moderna), 
Padre Martinho (representante da Companhia de Jesus), Frei Benevito da Santa Cruz, José Pedro 
Leite Cordeiro, Francisco Luiz de Almeida Salles, Oswald de Andrade, Antonio Cândido Mello e 
Souza, Paulo Duarte, Sérgio Buarque de Holanda, Herbert Baldus, Guilherme de Almeida, Ruy de 
Azevedo Bloem e Padre José Costa.
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Documento apresentado pela Consultoria Técnica do Serviço de Comemorações Culturais à 
Comissão Executiva responsável pela organização dos festejos do IV Centenário da cidade 
de São Paulo, com as sugestões para as publicações para a Biblioteca do IV Centenário, 
Exposições e Diversos a serem desenvolvidas durante as festividades no âmbito cultural.
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Dia 24 de janeiro de 1954 – Domingo:
Manhã - Regata das Forças Armadas na Represa Billings;
9h - Concurso de Bandas no Ginásio do Pacaembu;
15h - Grande Prêmio IV Centenário no Jóquei Club;
20h30 - Encerramento do Congresso Brasileiro de Arquitetos, no Teatro Cultura 
Artística;
21h – Banquete oferecido pelo governador no Jóquei Club;
22h - Serenata universitária, Centro Acadêmico XI de Agosto, no centro e 
bairros;
Noite – Baile de Formatura dos engenheiros na Igreja Metodista;
23h30 – Culto Metodista.

Dia 25 de janeiro de 1954 – Segunda Feira:

0h – Toque de sirene de todas as fabricas da cidade;
0h – Toque de sinos de todas as igrejas da cidade;
5h – Toque de Alvorada em diversos bairros;
8h – Hasteamento de bandeiras em diversos bairros;
8h30 - Flores no monumento de fundação da cidade, no pátio do Colégio;
9h - Inauguração da Catedral na Praça da Sé;
9h - Desfile e concurso de fanfarras escolares no Estádio do Pacaembu;
9h - Prova Náutica ‘Fundação da Cidade de São Paulo’ na represa Billings;
11h – Desfile militar com Banda de Fuzileiros Navais no Anhangabaú;
16h – Culto Presbiteriano na Primeira Igreja Presbiteriana;
16h - Culto Evangélico na Convenção Batista Brasileira;
16h - Torneio de Futebol no Estádio do Pacaembu;
17h - Premiação da II Bienal de Artes no Parque Ibirapuera;
17h - Premiação da Exposição Internacional de Arquitetura no Parque 
Ibirapuera;
17h – Encerramento do IV Congresso Brasileiro de Arquitetos no Parque 
Ibirapuera;
17h - Premiação do concurso de bandas no Ginásio do Pacaembu
18h - Missa Campal no Pátio do Colégio
18h - Arreamento das bandeiras em vários bairros;
20h - Desfile cívico-popular na Avenida Nove de Julho e Anhangabaú;
20h - II Retrospectiva do Cinema Brasileiro no Teatro Leopoldo Fróes;
22h - Show com artistas de circo, rádio, teatro e televisão no Anhangabaú;
22h - Queima de fogos e chuva de prata na Avenida Nove de Julho e 
Anhangabaú;
22h - Baile de gala da escola Preparatória de Oficiais da Reserva nos Salões do 
Aeroporto de Congonhas.

E esse foi apenas o início de um programação que pretendia se estender por 
todo o ano de 1954, em especial, através das feiras do comércio e da indústria, 
nacional e internacional, e também pelas exposições artísticas que mobilizaram 
os pavilhões do Ibirapuera durante o período.





43CAPÍTULO 02 - O PROJETO PARA O IBIRAPUERA

A elaboração do programa 

Nessa época, o Ciccilio Matarazzo não conseguiu chegar a bom termo 
com os arquitetos para a escolha do que se fazer - e como fazer - nas 
comemorações dos 400 anos de São Paulo. Consultou então o Instituto 
dos Arquitetos do Brasil para a elaboração de um programa. Esse 
programa foi feito, mas não detalhado. Já se sabia que se pretendia 
fazer, onde hoje é o Ibirapuera, uma espécie de feira e exposição. Mas 
quem iria projetar isso tudo? O IAB queria repartir as obras entre 
alguns arquitetos para cada um deles executar o projeto dos blocos 
isoladamente. O Ciccilio, por sua vez, queria a formação de uma equipe 
de arquitetos para um projeto global.

Na verdade ele não queria permitir que o IAB levasse adiante a idéia 
de entregar a vários arquitetos o projeto de blocos isoladamente, uma 
vez que isso iria elevar muito, porcentualmente, os honorários desses 
arquitetos.1

Os arquitetos Rino Levi, Oswaldo Bratke, Eduardo Kneese de Mello, Ícaro de 
Castro Mello, Roberto Cerqueira Cezar, Carlos Brasil Lodi, Carlos Alberto Gomes 
Cardim Filho (Diretor do Departamento de Urbanismo da Prefeitura Municipal) e 
Alfredo Giglio (Diretor do Departamento de Arquitetura da Prefeitura Municipal) 
foram convidados pelo presidente da Comissão do IV Centenário, Francisco 
Matarazzo para formarem a Equipe de Planejamento das festividades.

Os trabalhos desse grupo começaram no início de outubro de 19512, tratando 
da definição do programa de necessidades e dos assuntos gerais sobre a 
organização e distribuição dos espaços.  

O time composto então seria responsável pelo desenvolvimento integral do 
programa das comemorações, assim como pela determinação dos locais onde 
aconteceriam os eventos, com a criação de espaços culturais e artísticos, 
esportivos, recreativos e paisagísticos.3

Oito meses foi o prazo previsto para essa etapa inicial que abrangeria a 
planificação geral, de outubro a novembro de 1951, a elaboração do anteprojeto 
até janeiro de 1952 e a execução do projeto definitivo até maio do mesmo ano. 

1  Trecho da entrevista cedida pelo arquiteto Carlos Lemos, extraído da reportagem 
‘Niemeyer faz 70 anos triste com São Paulo’, Folha de São Paulo, 15 de dezembro de 1977.
2  A primeira reunião da equipe de Planejamento tem a data de 04/10/1951, como consta 
nas atas encontradas nas caixas relacionadas às Comemorações do IV Centenário da cidade de São 
Paulo, no Arquivo Histórico Municipal - Fundo ‘IV Centenário’, caixa 61, processo #411.
3  MIGLIONICO, Rosa Italica. Parque do Ibirapuera Um ícone da paisagem paulistana. 
Doutorado apresentado à FAUUSP. São Paulo, 2007, p.142.
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Ata de reunião do dia 08-10-1951 da Equipe de Planejamento, indicando o Parque Ibirapuera 
para receber as exposições das Comemorações do IV Centenário da cidade de São Paulo.
(Fonte: Arquivo Histórico Municipal Washington Luis – Fundo IV Centenário - CAIXA 61 - 
Grupo Gabinete, série planejamento: Processo #90 de 08-10-1951 - fl. única)

Esse contrato compreenderia apenas os honorários para a primeira fase, 
referente a planificação geral, custando à Comissão Cr$1.500.000,00 (Hum 
milhão e quinhentos mil cruzeiros).4  

Os poderes estadual e municipal haviam colocado à disposição da Comissão do 
IV Centenário dois locais para concentrar as comemorações: o Anhembi, nas 
margens do rio Tietê, e o Ibirapuera.5

Os terrenos da Várzea de Santo Amaro, que formam a invernada dos 
bombeiros e a antiga Chácara de Ibirapuera, pertencem ao Estado e 
ao Município. Situados na planície que começa no sopé da colina da 
avenida Paulista, e fica entre o fim da rua Brigadeiro Luiz Antonio, a 
Estrada de Santo Amaro, o córrego Uberaba, a cuja margem esquerda 
fica Indianópolis, limitados por Vila Clementino e Vila Mariana, 
esses terrenos da Invernada de Bombeiros e da Chácara Ibirapuera 
se prestam, admiravelmente, à construção de um imenso jardim ou 
parque, com área igual à do ‘Hyde Park’ de Londres, igual à metade 
do ‘Bois de Boulogne’, de Paris. A menos de dez minutos de bonde da 
Liberdade ou Higienópolis, na vizinhança de Vila Mariana e Jardim 
América, temos essa grande extensão de terreno público vazia de 
construções.6

De acordo com a ata da reunião do dia 08 de outubro de 1951, ficou decidido 
que seria proposto às autoridades competentes a criação do Parque do 
Ibirapuera como local para receber toda a lista de eventos planejados. Para 
comunicar o Parque com o centro e com os bairros, seria necessário abrir 
uma avenida de ligação que igualmente facilitasse o contato com as seções de 
esportes, de agricultura e de indústria e também com a Cidade Universitária, o 
Jóquei Clube, o Aeroporto e o Parque do Estado. 7

Essa preferência não foi tomada de improviso. Ciccilio, como era conhecido 
Francisco Matarazzo Sobrinho, então presidente da Comissão organizadora do 
evento, conhecia o local e, em suas constantes idas e vindas ao aeroporto, se 
confrontava com o imenso abandono da grande gleba. Eram terrenos alagadiços 

4  Proposta apresentada pela equipe de planejamento à Comissão do IV Centenário para a 
Coordenação dos trabalhos Urbanísticos e Arquitetônicos no dia 28 de setembro de 1951- Fundo 
‘IV Centenário’, caixa 61, processo #411.
5  ALMEIDA, Fernando Azevedo de. O Franciscano Ciccilio. São Paulo, Pioneira, 1976. 
p.103.
6  RELATÓRIOS DE PREFEITOS. Pires do Rio, 1926, p. 10-11.
7  Como podemos observar na ata de reunião entre a equipe de planejamento e a 
comissão encarregada das comemorações do IV Centenário com data de 08/10/1951, encontrada 
no Arquivo Histórico Municipal - Fundo ‘IV Centenário’, caixa 61, processo #270.
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que em parte possuíam vegetação intensa. Um conjunto natural que deveria 
ser preservado, mas também deveria ser utilizado como um recanto de lazer, de 
recreação e de cultura.8

A festa prescindia de um ponto capaz de abrigar a quantidade 
expressiva de eventos programados, um lugar que fosse capaz de dar 
visibilidade ao conjunto que compunha as comemorações. Era preciso 
um território que, por um lado, abarcasse a memória evocada para São 
Paulo em 1954, e, por outro, expressasse a ação política realizadora 
do grupo responsável. Neste sentido, o Parque do Ibirapuera, além de 
monumento que eternizava a memória do IV Centenário, transforma-
se no lugar ideal para onde deveria convergir a diversidade dos 
acontecimentos da celebração.9

Os estudos iniciais abarcaram as análises sobre as condições de acessibilidade, 
levando em conta o sistema viário existente que servia a área destinada 
ao Ibirapuera, assim como o levantamento dos equipamentos esportivos 
necessários e dos equipamentos culturais existentes na capital. O objetivo 
maior era criar em São Paulo um conjunto urbanístico e arquitetônico dotado 
de equipamentos recreativos, esportivos, culturais e artísticos, com qualidade 
paisagística.

Esse planejamento durou três meses. Além das análises de infraestrutura, 
pretendeu-se constituir um escopo tal para as instalações necessárias ao período 
dos festejos que determinasse construções permanentes e temporárias. As 
obras de caráter definitivo seriam projetadas de modo a poderem ser utilizadas 
posteriormente, assim permanecendo incorporadas ao patrimônio da cidade.

A equipe dividiu a extensão da tarefa em três etapas. A primeira, denominada 
Plano do Conjunto, contemplava o desenvolvimento do anteprojeto de ocupação 
do Parque Ibirapuera, incluindo os traçados de circulação de automóveis e de 
pedestres, os estacionamentos e sua comunicação com traçado existente na 
cidade, a distribuição das áreas para parques, jardins e as várias atividades de 
recreação e a locação dos vários edifícios, a serem definidos a partir da demanda 
apresentada pela Comissão das comemorações. Posteriormente, seria elaborado 
o projeto definitivo do conjunto.

A segunda etapa contemplaria o Projeto das Unidades e a terceira, a Execução 
das Obras.

8  Ibid. p.103-104.
9  LOFEGO, Silvio Luiz. IV Centenário da cidade de São Paulo: uma cidade entre o passado e 
o futuro. São Paulo, Annablume, 2004, p.79.

Proposta financeira, descrição do escopo e cronograma para a Coordenação dos Trabalhos 
Urbanísticos e Arquitetônicos apresentada pela equipe de arquitetos encabeçada por Rino 
Levi à Comissão organizadoras dos Festejos do IV Centenário da cidade de São Paulo.
(Fonte: Arquivo Histórico Municipal Washington Luis – Fundo IV Centenário - CAIXA 61 - 
Grupo Gabinete, série planejamento: Processo #270 de 28-09-1951 - fl. 01)
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Proposta financeira, descrição do escopo e cronograma para a Coordenação dos Trabalhos 
Urbanísticos e Arquitetônicos apresentada pela equipe de arquitetos encabeçada por Rino 

Levi à Comissão organizadoras dos Festejos do IV Centenário da cidade de São Paulo.
(Fonte: Arquivo Histórico Municipal Washington Luis – Fundo IV Centenário - CAIXA 61 - 

Grupo Gabinete, série planejamento: Processo #270 de 28-09-1951 - fl. 02)
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Proposta financeira, descrição do escopo e cronograma para a Coordenação dos Trabalhos 
Urbanísticos e Arquitetônicos apresentada pela equipe de arquitetos encabeçada por Rino 
Levi à Comissão organizadoras dos Festejos do IV Centenário da cidade de São Paulo.
(Fonte: Arquivo Histórico Municipal Washington Luis – Fundo IV Centenário - CAIXA 61 - 
Grupo Gabinete, série planejamento: Processo #270 de 28-09-1951 - fl. 03)
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Proposta feita pela Equipe de Planejamento para a ocupação 
dos Pavilhões Expositivos no Parque do Ibirapuera.

(Fonte: Arquivo DAHM-DPH. In: MIGLIONICO, Rosa Italica. Parque do Ibirapuera 
Um ícone da paisagem paulistana. Doutorado apresentado a FAUUSP. 

São Paulo, 2007, p.143)
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Apesar de ter concluído somente a primeira etapa, a equipe de Planejamento 
apresentou ao presidente da comissão um estudo preliminar, sugerindo a 
distribuição de edifícios prismáticos, idealizados como construções definitivas 
a serem implantadas na área central do terreno, com a formação de um lago 
seguindo o córrego do Sapateiro (que cruzava o sítio Ibirapuera).10 

Constava que os projetos desses edifícios deveriam ser realizados em escritórios 
separados, cada um deles apresentando uma proposta financeira, o que acabou 
extrapolando os custos esperados pela Comissão do IV Centenário.

E por não chegarem a um acordo financeiro, ficou inviabilizada a continuidade 
do trabalho com a equipe de Planejamento chefiada pelo arquiteto Rino Levi.

O anteprojeto de Oscar Niemeyer

Fiel a esta determinação da nova ordem arquitetônica, o conjunto 
projetado pelos arquitetos Oscar Niemeyer Filho, Helio Uchôa 
Cavalcanti, Zenon Lotufo, Eduardo Kneese de Mello, com a colaboração 
de Gauss Estelita e Carlos Lemos, conjunto destinado à Exposição 
Comemorativa do IV Centenário de São Paulo, além de uma prefeita 
observância às direções urbanísticas que lhe são impostas, apresenta 
novos e estimáveis valores de expressão formal e de justa harmonia.

Os edifícios deste conjunto arquitetônico evocam nas suas linhas e 
superfícies, sugerem nos seus volumes todo o complexo das atividades 
técnicas modernas, representando simultaneamente a unidade e a 
multiplicidade do trabalho humano; evocam os resultados objetivos 
desse trabalho, instalam a consciência de uma época de operosas 
realizações e consolidam, na matéria inerte, toda uma ordem de idéias 
puras e exatas.

A expressão formal desses edifícios lembra relevos de navios. Como 
aliás, já está presente nas últimas obras de Le Corbusier e nessa fôrça 
imaterial, ao mesmo tempo inventiva e audaciosa, que assinala os 
trabalhos mais recentes de Oscar Niemeyer e que revela neste arquiteto 
um estado de tensão creadora permanente e inexgotável.

A Comissão Organizadora do IV Centenário de São Paulo encontra 
portanto nesse conjunto arquitetônico a indicação perfeita e adequada, 
a linguagem ideal para transmitir, a quantos quiserem saber, a 
importância e o gráo de desenvolvimento técnico e industrial do grande 
Estado, através de quatro séculos de existência.11

10  MIGLIONICO, Rosa Italica. Parque do Ibirapuera Um ícone da paisagem paulistana. 
Doutorado apresentado a FAUUSP. São Paulo, 2007, p.143.
11  Trecho do texto de apresentação do Ante-Projeto da Exposição do IV Centenário de São 
Paulo, assinado pelo engenheiro Joaquim Cardozo em 1952 a Comissão Organizadora.
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Croqui de estudo para a implantação dos Pavilhões Expositivos para o Parque 
Ibirapuera realizado pela equipe coordenada pelo arquiteto Oscar Niemeyer 

- Nota-se a presença da marquise conectando os pavilhões porém ainda 
desconectados do Planetário e do Auditório.

(Fonte: Arquivo DAHM-DPH. In: OLIVEIRA, Fabiano Lemes de. Projetos para 
a Parque do Ibirapuera: de Manequinho Lopes a Niemeyer (1926-1954). 

Dissertação de Mestrado - EESC. São Carlos, 2003, p.260)
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Os planos mudaram e, em janeiro de 1952, Ciccilio Matarazzo convida o 
arquiteto Oscar Niemeyer para desenvolver um projeto que atenda às 
necessidades da Comissão que presidia e também represente o futuro da cidade 
São Paulo. 

Fica evidente que a comissão buscava um arquiteto modernista para a realização 
do projeto, demarcando assim que a posição de Francisco Matarazzo como 
patrono das Artes Modernas se estendia também para a arquitetura.12 Essa 
decisão se mostra importante no contexto histórico, ainda mais diante da clara 
disputa para a presidência da Comissão para as Comemorações do IV Centenário 
da cidade de São Paulo. Fabiano Lemes de Oliveira13, em sua dissertação, 
discorre com mais profundidade sobre esse embate: de um lado, Francisco 
Matarazzo, com grande força junto ao cenário industrial paulistano e reputação 
de mecenas das Artes Contemporâneas; do outro, o arquiteto Christiano Stockler 
das Neves, figura singular da resistência ao movimento moderno na arquitetura, 
urbanismo e nas artes em geral, com grande atuação na defesa de seus ideais 
tanto no que se refere ao forte posicionamento contra o modernismo  quanto na 
defesa intransigente da adoção dos referenciais clássicos.

A aproximação com a vanguarda internacional, por meio do diálogo estabelecido 
entre o arquiteto Oscar Niemeyer e Le Corbusier, deixava confortável a decisão 
de sua contratação, Além disso, a identidade de um Brasil Moderno, inventivo, 
reforçava o objetivo político de mostrar um Estado forte e inovador.

Em maio do mesmo ano, os arquitetos apresentaram o anteprojeto, um conjunto 
urbanístico coerente que demonstrava unidade em suas edificações. A grande 
marquise, de imponente plasticidade, surge como o elemento que constituiria 
a unidade de todos os elementos a serem construídos, pois as edificações 
propostas, graças a seus programas específicos, se configuravam em formas e 
tamanhos diversos.

Junto com o material entregue, além dos desenhos do conjunto e das 
edificações, encontra-se um memorial dividido em uma apresentação assinada 
pelo engenheiro Joaquim Cardozo e uma descrição das decisões tomadas nas 
diferentes escalas do projeto, acompanhadas por desenhos esquemáticos. Essa 
descrição segue na seguinte ordem:
12  BARONE, Ana Claudia Castilho. Ibirapuera: parque metropolitano (1926-1954). Tese de 
doutorado apresentado à FAUUSP. São Paulo, 2007, p.95.
13  OLIVEIRA, Fabiano Lemes de. Projetos para o Parque Ibirapuera: de Manequinho Lopes a 
Niemeyer (1926-1954). Dissertação de Mestrado apresentado à EESC, São Carlos, 2003. p.159.
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O problema do trafego assume grande importância no caso da 
Exposição do IV Centenário, pelas grandes massas que se deslocarão 
para aquele ponto. Propusemos centralizar os acessos criando as 
áreas de estacionamento e dispersão indispensáveis. Esta solução, 
entretanto, não foi adotada em virtude da Prefeitura já ter planos 
aprovados para o local, ficando assim os arquitetos responsáveis 
unicamente pelo estudo da área interna da exposição (des. 1).

A entrada será constituída por uma plataforma elevada, permitindo 
aos visitantes visão completa de todo o conjunto. Sob a mesma ficarão 
localizados: bilheterias, serviços gerais de administração, sanitários etc. 
(des. 2).

Fixada a entrada procuramos resolver o zoneamento de forma que os 
edifícios permanentes não subdividissem o terreno, mas ao contrário, 
valorizassem e enriquecessem o parque. Com essa intenção localizamos 
o Palácio da Indústria no ângulo formado pela Av. Brasil e rua França 
Pinto, o Auditório e o Planetário próximos à Av. Brasil e o Restaurante, 
mais afastado, junto ao lago (des. 3). Os demais edifícios foram 
situados em função de suas finalidades e do interesse plástico do 
conjunto.

Um marco comemorativo já foi também estudado (des. 4). Com sua 
forma pretendemos simbolizar o progresso crescente de São Paulo.

Uma marquize foi projetada ligando os diversos elementos de maneira 
a proteger os pedestres (des. 5). Sob a mesma serão instaladas lojas 
com área aproximada de 3.600m2.

Estabelecido o partido e o zoneamento, passamos a estudar as diversas 
unidades:

O Auditório e o Planetário foram estudados conjuntamente 
constituindo o elemento arquitetônico mais importante da Exposição 
(des. 6).

Nos pavilhões, situamos o primeiro piso semi-enterrado, o que reduziu 
as alturas, tornando os acessos mais fáceis e suaves (des. 7). Nesses 
edifícios as coberturas foram projetadas independente dos demais 
elementos da estrutura. Além do interesse plástico que essa solução 
apresenta, ela permite tornar o último piso inteiramente livre de 
colunas (des. 8).

No pavilhão das Nações e dos Estados, a solução é mais simples e 
prática, mantendo-se entretanto os mesmos princípios adotados no 
Palácio das Indústrias. 

Detalhe dos desenhos esquemáticos apresentados por Oscar Niemeyer e 
equipe, ilustrando o partido e as decisões de projeto na fase de anteprojeto.
(Fonte: NIEMEYER, Oscar (et al). Ante-projeto da exposição do IV Centenário de 
São Paulo. São Paulo: Edições de Arte e Arquitetura sob a direção de Dante G. 
Paglia, outubro de 1952, p.1)
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O Restaurante foi localizado junto ao lago. Sua cobertura ficará 
suspensa por tirantes ligados ao mastro central, que garantirá ao salão 
total liberdade de utilização. Anexo ao restaurante, marquizes, bares, 
pistas de dança, esportes náuticos etc. (des. 9).

O Palácio da Agricultura, que foi estudado de acordo com os programas 
fornecidos, constará de um corpo central onde serão localizadas 
as Repartições e dois corpos mais baixos para restaurante, garage, 
laboratórios, oficinas etc. (des. 10). Esse edifício deverá ser utilizado 
durante a Exposição como sede da Administração central, assim como 
suas dependências no térreo e sobre-loja.

Além dos edifícios mencionados estão previstos locais para Parques de 
Diversões. Pavilhões estrangeiros e lojas comerciais.

Essas são as características essenciais do projeto apresentado, que 
procura atender ao programa dentro das possibilidades e do espirito da 
técnica e da arte contemporânea.14

As intenções sobre o partido arquitetônico estavam claras. O lago, construído 
através do represamento dos córregos que atravessavam o terreno, além de 
servir como um elemento organizador da paisagem assume também a função de 
coletor das águas pluviais, de espaço reservado a inundações e espaço de lazer 
aquático para passeios de barco e outras atividades correlatas.15 

A composição dos edifícios foi orientada pelo posicionamento central das 
duas edificações consideradas principais pelos arquitetos: o Planetário, 
posteriormente transformado no Palácio das Artes, e o Auditório. 

Esses dois prédios organizariam a entrada principal; perpendicular a eles, foi 
projetada uma plataforma elevada, onde se poderia observar a totalidade 
das obras, e onde também estaria localizado o monumento símbolo das 
Comemorações do IV Centenário, em forma de espiral, representando o 
progresso paulistano.

Ao ultrapassar as duas citadas edificações, unificadas por um elemento de 
circulação que se desenvolveria inicialmente por uma rampa circundando a 
cúpula do Planetário e se dirigiria ao acesso superior do Auditório, o visitante 
se encontraria sob a grande Marquise, que conduziria os visitantes aos diversos 
pavilhões espalhados pelo parque. 

14  Cf. NIEMEYER, Oscar. Et al. Ante-Projeto da Exposição do IV Centenário de São Paulo, São 
Paulo, 1952. p.1
15  OLIVEIRA, Fabiano Lemes de. Projetos para o Parque Ibirapuera: de Manequinho Lopes a 
Niemeyer (1926-1954). Dissertação de Mestrado apresentado à EESC. São Carlos, 2003. p.259.

Reprodução do caderno apresentado pela equipe de arquitetos.
(Fonte: NIEMEYER, Oscar (et al). Ante-projeto da exposição do IV Centenário de 
São Paulo. São Paulo: Edições de Arte e Arquitetura sob a direção de Dante G. 
Paglia, outubro de 1952)
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Pode parecer estranho que, num conjunto arquitetônico como o Parque 
Ibirapuera, composto de vários pavilhões cuja importância já foi ou 
será sublinhada, possa-se considerar uma marquise, embora sendo 
gigantesca, como o elemento de base da composição. Mas o fato é 
indiscutível. Ela é o verdadeiro traço de união entre os edifícios; o 
gabarito e a disposição destes foram calculados de modo a obter um 
equilíbrio; nenhum deles devia sobressair, impor-se aos demais; eles 
deviam existir apenas em função de um todo, cuja parte central era, 
sem dúvida, o meio de ligação constituído pela marquise.16

Assim, nas suas outras quatro pontas se encontrariam os edifícios de relevância, 
os Pavilhões das Indústrias, das Nações e dos Estados e, também, próximo ao 
lago, o Restaurante principal.

Todos os pavilhões possuiriam suas entradas divididas entre dois níveis, 
sendo que o primeiro nível meio enterrado garantiria a altura reduzida e a 
horizontalidade das edificações. 

As plantas do Pavilhão das Indústrias eram bem simples: um grande salão 
livre com a circulação dividida em dois conjuntos de rampas, um interno e 
outro externo, do lado oposto ao acesso principal pela grande marquise, 
com depósitos e conjunto de sanitários nas extremidades. Sua cobertura era 
independente dos pavimentos, construída de forma ovalada entre 18 pórticos 
sucessivos, fazendo com que o último piso não necessitasse pilares. Oscar 
Niemeyer já havia realizado algo semelhante na Fábrica Duchen, em São Paulo, 
em 1950.17 

Os pavilhões dos Estados e das Nações possuiriam a mesma dimensão e solução. 
Mais simples, comparados ao Pavilhão das Indústrias, a estrutura chegaria ao 
chão apoiada em pilares em ‘V’, garantindo grandes vãos, número de apoios 
reduzido e fachadas protegidas.

O restaurante se abriria diretamente para o lago. Volumetricamente, seria 
constituído por uma grande laje quadrada, sustentada por um fuste central que 
atirantava suas extremidades. Neste corpo, se encontraria o grande salão e suas 
dependências técnicas, isoladas por grandes painéis de vidro protegidos do sol 
graças a projeção de sua cobertura. Sob essa primeira laje se projetando para o 
exterior, de maneira sinuosa, uma outra marquise serviria para abrigar outras 
atividades: o bar e a pista de dança.

16  BRUAND, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil. São Paulo, Perspectiva, 1981. 
p.161-162.
17  BOTEY, Josep Maria. Oscar Niemeyer. Obras y Proyectos. Barcelona, Editorial Gustavo 
Gili, 1996, p.95.

Reprodução do caderno apresentado pela equipe de arquitetos.
(Fonte: NIEMEYER, Oscar (et al). Ante-projeto da exposição do IV Centenário de 
São Paulo. São Paulo: Edições de Arte e Arquitetura sob a direção de Dante G. 
Paglia, outubro de 1952)



60

Foto da maquete do projeto final feito pela equipe de 
Oscar Niemeyer para o Parque Ibirapuera, 1953.

(Fonte: Brasil Arquitetura Contemporânea, #2-3, nov./dez., 1953/1954, p.49.)
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Por último, o Palácio da Agricultura, afastado do conjunto organizado pela 
grande marquise, se afiguraria como um edifício de nove andares: o térreo e 
a sobreloja receberiam os programas públicos enquanto os outros andares se 
destinariam a programas administrativos. Vale ressaltar o recurso mais uma vez 
utilizado pela equipe de arquitetos: uma laje de forma sinuosa, configurando a 
recepção desse conjunto, conduziria o visitante ao volume edificado. 

As alterações no anteprojeto e o que realmente foi construído

O anteprojeto apresentado em 1952 foi revisado e algumas alterações 
foram necessárias para que o conjunto proposto se ajustasse ao terreno e às 
necessidades programáticas que surgiram durante seu desenvolvimento. Os 
pavilhões tiveram seus tamanhos alterados em função do avanço na definição 
do conteúdo a ser exposto em seus interiores. As implantações também foram 
revistas para se adaptarem a elementos paisagísticos e de topografia pré-
existentes no sítio do Ibirapuera. 

Tanto a marquise quanto o lago, elementos diretamente ligados à superfície do 
parque, passaram por reformulações para melhor se adequarem às condições 
do solo. Carlos Lemos relembra que ficou encarregado desta adaptação18: 
redesenhou o contorno do lago, acomodando-o à topografia; ao mesmo tempo 
o desenho da marquise teve que sofrer modificações. Embora os desenhos 
e a maquete do estudo de 1952 dessem a entender que os edifícios estavam 
implantados todos na mesma cota, o terreno não era plano.  

Em fevereiro de 1953, o projeto chega à sua configuração final. O partido 
da implantação do complexo não tinha sido alterado, mas os desenhos das 
edificações foram revistos. A marquise teve seu contorno suavizado e uma de 
suas pontas suprimidas, já que o restaurante junto ao lago havia se deslocado 
para a outra margem e, pela distância, deixou de ter um caminho abrigado.

Os pavilhões tiveram suas posições alteradas e a concepção estrutural, 
individualmente repensada: assumiram-se como monólitos, representados por 
volumes prismáticos, não mais possibilitando a leitura dos pórticos sucessivos 
revelados em seus exteriores. Não mais possuindo as entradas em meio nível e 
apoiados sobre pilotis, aumentavam ainda mais a área de passeio coberta e a 
leitura dos prismas de seis lados. 

18  Em entrevista cedida ao autor, no dia 02 de dezembro de 2013.
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A entrada do parque teve sua plataforma elevada suprimida, aumentando a 
área da praça de chegada. Já os edifícios dados como principais, o Auditório e a 
cúpula semienterrada, sofreram pouco em sua composição geral, preservando 
suas características volumétricas. O prédio que abrigaria o Planetário19 teve seu 
programa modificado por completo e agora passaria a ser conhecido como o 
Palácio das Artes.

O conjunto edificado foi reduzido e sua inserção no parque Ibirapuera atingiu um 
equilíbrio visual com as áreas destinadas a recreação, lazer e esportes. 

Porém, mesmo com a versão do projeto aprovada, nada garantiria a construção 
plena do todo projetado por Oscar Niemeyer e equipe. A começar pelo 
paisagismo, cuja proposta de Roberto Burle Marx (indicado pela equipe de 
arquitetos) foi negada pela Comissão organizadora, em oposição à de Otávio 
Augusto Teixeira Mendes, chefe da Seção de Parques, Jardins e Arborização, 
resultando em um parque vegetado pela própria equipe do serviço público.20

Simultaneamente à realização das obras do parque do Ibirapuera, o projeto 
de Oscar Niemeyer para o conjunto era celebrado nas publicações da época. A 
revista Acrópole dedicou páginas dos números 185, 191, 193 e 194, durante o 
ano de 1954, para apresentar o projeto dos pavilhões permanentes e alguns dos 
pavilhões temporários. 

A revista Brasil-Arquitetura Contemporânea apresentou o projeto completo do 
Ibirapuera. Os pavilhões permanentes e a marquise com a forma final, todos os 
desenhos foram acompanhadas de um texto descritivo assinado pelo engenheiro 
Joaquim Cardozo, que já havia escrito a apresentação do anteprojeto, de 1952. É 
possível examinar, nesta edição, o não executado projeto de paisagismo de Burle 
Marx para todo o parque. 

Mas a publicação que realmente interessa destacar, por colocar em evidência 
as diferenças entre o projeto aprovado pela Comissão do IV Centenário e o que 
realmente foi executado, é a da revista Módulo #1, também de 1954.  Por ser 
um editorial do Rio de Janeiro, do qual o arquiteto Oscar Niemeyer fazia parte, 
se apresenta como um verdadeiro depoimento dos autores, com as respectivas 
opiniões sobre o resultado final da obra.
19  Em 1957, foi concluída a construção do planetário do Ibirapuera, projeto dos arquitetos 
Eduardo Corona e Roberto Tibau.
20  BARONE, Ana Claudia Castilho. Ibirapuera: parque metropolitano (1926-1954). Tese de 
doutorado apresentado à FAUUSP. São Paulo, 2007, p.105.

Reprodução revista Brasil Arquitetura Contemporânea: 
‘O Conjunto Arquitetônico do Ibirapuera’.
(Fonte: Brasil Arquitetura Contemporânea, #2-3, nov./dez., 1953/1954, p.49-54.)
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‘A verdade sobre o projeto e a construção do belo traçado destinado às 
comemorações do IV Centenário de São Paulo: a concepção, a realização e o que 
ainda pode ser feito’ era o título da matéria publicada. 

A Marquise teve sua amplitude reduzida também pelo fato de o número de 
pavilhões ser inferior ao do projeto inicial. Mas, o mais grave e lamentável, 
segundo o texto, é a não construção do Auditório e da marquise, linear, de 600 
metros de extensão, que daria forma à praça de chegada ao Parque.

Devido à falta de compreensão ou de sensibilidade, o projeto original sofreu 
rudes alterações que, examinadas a frio, não se justificam. Em parte, podem 
ser atribuídas ao tradicional espírito de ‘economia de palitos’, típico de certa 
mentalidade patrícia; em parte, talvez representem apenas o simples desejo de 
modificar - para se ter a ilusão de mando ou cooperação. As raízes não se mantêm 
de pé, quaisquer que sejam. 

A medida inicial mais clamorosa foi a supressão do Auditório. Destinado a 
abrigar cêrca de 2.000 pessoas, apresentava um traço de forte beleza e plástica 
perfeitamente justificável...  Nem mesmo a necessidade imperiosa de tal 
construção foi levada em conta. O Auditório - além de servir para espetáculos de 
‘ballet’, teatro, concertos e mesmo certas peças de teatro lírico - seria da maior 
utilidade para a reunião de congressos (e congresso foi o que não faltou em São 
Paulo, ultimamente). Nada disso foi levado em conta. Suprimiram o Auditório - e 
o conjunto ficou inegavelmente capenga. Basta atentar para o seu traçado atual 
e se compreenderá o que foi dito. A arrojada ‘marquise’ parece algo inacabado (e 
realmente, o é) ou mal iniciado: Sái de um ponto qualquer, desgarrado. É que foi 
suprimido o seu alongamento até o Auditório, também suprimido.21

O editorial também critica a decisão de não construção integral do elemento 
que reforçaria a hierarquia prevista para o conjunto, acabando por transformar 
a arrojada Marquise, construída em 120 dias, em um elemento inacabado, ou, 
como eles mesmos escrevem, ‘mal iniciado’. Partindo de um ponto qualquer 
sem importância, desgarrado de sua função de elemento conector de todo o 
conjunto, prejudicando a sua funcionalidade. Além disso, os stands construídos 
sob sua projeção, por estarem mal posicionados, acabam atravancando a 
passagem e prejudicando as visuais possíveis.

Ao contrário do que foi planejado, pesados e ridículos ‘stands’ de alvenaria 
atravancam os espaços abertos, prejudicando a perspectiva e quebrando a 
harmonia do conjunto do Ibirapuera.22

Os pavilhões também foram criticados. Os espaços abertos sob os grandes 
volumes foram ocupados com a justificativa de melhorar o aproveitamento do 
espaço, limitando-os com grandes panos de vidro.

21  Trecho extraído da revista Módulo #1, p.18.
22  Ibid. p.23.

Reprodução revista Brasil Arquitetura Contemporânea: 
‘O Conjunto Arquitetônico do Ibirapuera’.
(Fonte: Brasil Arquitetura Contemporânea, #2-3, nov./dez., 1953/1954, p.55-60.)
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O tom de insatisfação acompanhava o texto em sua totalidade, sendo finalizado 
da seguinte maneira:

Quatrocentos milhões de cruzeiros foram dispendidos na construção do 
conjunto do Parque Ibirapuera. Conhecidas personalidades estrangeiras 
que o têm visitado se mostram impressionadas pela beleza das linhas 
de seus edifícios. Mais uma vez, a moderna arquitetura brasileira 
realiza obras universalmente aclamadas, pois, mesmo mutilado, o 
conjunto de Ibirapuera já é um patrimônio artístico.

E, nem tudo está perdido, ainda. Resta uma esperança. A Comissão dos 
Festejos do IV Centenário vem dizendo e repetindo que, terminando 
êste período de maiores atividades = exposições industriais, científicas e 
artísticas - será levada a cabo a conclusão do grupo, com a construção 
do Auditório e o prolongamento da ‘marquise’ até o mesmo. É apenas 
uma promessa; mas, já é alguma coisa.

Não pretendemos com estas críticas culpar ninguém. Muito menos os 
srs. Francisco Matarazzo Sobrinho e Guilherme de Almeida - ex e atual 
presidentes da Comissão do IV Centenário. O primeiro foi o iniciador 
da obra, à qual deu o melhor dos seus esforços; o segundo pouco 
pôde remediar. Na verdade, as causas foram várias e complexas, nada 
adiantando agora averiguar. Preferimos portanto, ficar confiantes, 
certos de que os futuros responsáveis por aquela Comissão saberão 
terminá-la, dentro do espírito e da harmonia com que foi projetada.23

A marquise e o desenho da superfície

O anteprojeto entregue por Oscar Niemeyer em 1952 apresenta parte do 
repertório formal contido até aquele momento em sua carreira. 

Volumes prismáticos, soltos do terreno sobre pilotis já tinham sido utilizados 
em projetos anteriores. O Ministério da Educação e Saúde, de 1936, e a sede da 
ONU em Nova York, de 1947, ambos com Le Corbusier, são bons exemplos dessa 
tipologia.

A construção de um conjunto arquitetônico que atendesse à demanda por 
edifícios, onde nem o arquiteto, nem sua equipe saberiam o que seria exposto, 
fez com que a solução caminhasse para edificações internamente vazias, como 
grandes naves industriais à espera de suas máquinas e operários. Os pavilhões 

23  Ibid. p.20.

Reprodução revista Módulo: 
‘A verdade sobre o projeto e a construção do belo traçado às comemorações do IV 
Centenários de São Paulo: a concepção, a realização e o que pode ainda ser feito’.
(Fonte: Revista Módulo, #1, março de 1955, p.18-25.)
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foram concebidos para receberem qualquer tipo de conteúdo em seus interiores. 

O programa exigia a investigação de projetos similares. Oscar Niemeyer já havia 
participado de uma grande Feira Internacional, em Nova Iorque, em 1938, onde 
ele e Lucio Costa projetaram o Pavilhão do Brasil. 

A ´marquise´ sinuosa que conduz o visitante através de um caminho coberto, 
externo ao edifício, também já era conhecida, como se pode observar em 
projetos como a Casa de Baile, na Pampulha, Belo Horizonte (1940), no Hotel 
Quitandinha, em Petrópolis, de 1950, ou mesmo em sua própria residência, na 
estrada das Canoas, de 1953. 

Joaquim Cardozo, engenheiro e amigo de Oscar Niemeyer, ao descrever o dueto 
formado pelo Palácio das Artes e o Auditório, comenta:

Esse conjunto incorpora, de modo claro e positivo, certos valores 
arquitetônicos já pressentidos e investigados em obras anteriores, 
sobre tudo nas grandes Feiras e Exposições Mundiais; a necessidade 
de unir, de relacionar, em composições semelhantes, fôra de há muito 
procurada e não é pequeno o número de tentativas nesse sentido; 
agora, talvez se tenha chegado ao fim desejado, criando-se por 
assim dizer, o tipo, a disposição orgânica que deve ser obedecida em 
empreendimentos dessa natureza.

Na grande obra que vai comemorar o quarto centenário de São 
Paulo, predominam as linhas curvas, linhas que sugerem, na sua 
exibição caprichosa, a representação geométrica de modernas funções 
matemáticas, muito embora dessa exuberância de curvas surja, 
contrastando com elas, o perfil anguloso e retilíneo do Auditório.

Mais do que à linha, curva, é bom que se registre, é à linha reversa, 
síntese admirável do espaço, que se rende, nessa criação, o preito 
principal: como uma hélice que procura seu vôo, lá está o símbolo da 
Exposição, ao mesmo tempo símbolo do trabalho e do progresso de São 
Paulo.24

Essa explanação, onde Joaquim Cardozo cita o dueto formado pelo auditório, 
anguloso e retilíneo e as curvas da cúpula, como uma composição que 
remetesse a experiências anteriores de naturezas semelhantes nas Feiras e 
Exposições Internacionais de grande porte, sugere que projetos similares já eram 
do conhecimento dos arquitetos. 

24  O conjunto arquitetônico de Ibirapuera. In: Brasil Arquitetura Contemporânea, n.2/3, 
nov/dez 1953, p.53.

Reprodução revista Módulo: 
‘A verdade sobre o projeto e a construção do belo traçado às comemorações do IV 
Centenários de São Paulo: a concepção, a realização e o que pode ainda ser feito’.
(Fonte: Revista Módulo, #1, março de 1955, p.26-31.)



70



71

O desenho constituído por duas geometrias puras, uma cúpula semienterrada 
e uma pirâmide, conectadas por um elemento de circulação, que desenvolveria 
seu trajeto a partir de um movimento em direção ao objeto oposto, já havia 
sido utilizado por Ivan Leonidov, arquiteto construtivista russo, em um projeto 
apresentado para o concurso do Palácio da Cultura do Distrito de Moscou25, em 
1930.

Estaria aí a gênese dessa composição, à qual Joaquim Cardozo faz referência.  

O fato é que este elemento nunca foi executado por completo, apesar da 
insistência de Oscar Niemeyer em concluir a entrada monumental proposta, em 
diversos momentos de sua vida. Também é fato que no conjunto do Ibirapuera, a 
utilização da marquise como a grande articuladora de todo o espaço se mostrou 
como a verdadeira novidade dessa organização formal.  

Joaquim Cardozo, descreve a importância da grande marquise na concepção do 
conjunto:

O tema principal desta grande composição é a união dos diversos 
edifícios pela grande marquise; pela primeira vez este elemento 
construtivo ocupa uma posição tão importante e central e é a sua 
presença que dá unidade ao conjunto. Já na fábrica Duchen, o arquiteto 
Niemeyer usou a marquise com êsse fim, mas não de uma maneira 
tão completa e tão estritamente ligada aos diferentes edifícios do 
conjunto; no projeto de Ibirapuera a marquise não exerce a função 
de uma simples passagem coberta para proteger o pedestre, mas 
é uma ligação como a das ruas de uma cidade onde é possível o 
despreocupado deambular ao longo das vitrines das lojas e de outras 
atrações.26

A grande marquise dá continuidade ao espaço e se desdobra internamente 
nos pavilhões, como se tratasse tudo como a mesma superfície. Pode-se notar 
que a liberdade no gesto do arquiteto está totalmente vinculada à circulação, 
à promenade arquitetural; e as curvas da marquise se encontram também nas 
curvas dos conjuntos de rampas internas dos pavilhões. 

25  O projeto aqui citado se refere ao projeto apresentado pelo arquiteto Ivan Leonidov 
para a primeira fase do Concurso do Palácio da Cultura do Distrito de Moscou, que possuía um 
programa complexo, com edifícios administrativos, culturais e atividades esportivas, evidenciando 
a cultura do trabalhador proletariado daquele distrito. In: GOZAK, Andrei. Ivan Leonidov: complete 
works. Rizzoli International Publications, New York, 1988, p.72-77.
26  Ibid. p.53.

Croqui do anteprojeto de Oscar Niemeyer demonstrando a entrada monumental 
ao conjunto do Ibirapuera, através da composição entre a cúpula do Planetário e 
o Volume do teatro.
(Fonte: NIEMEYER, Oscar (et al). Ante-projeto da exposição do IV Centenário de 
São Paulo. São Paulo: Edições de Arte e Arquitetura sob a direção de Dante G. 
Paglia, outubro de 1952, p.10)

Croqui do projeto apresentado pelo arquiteto Ivan Leonidov para a primeira fase 
do Concurso do Palácio da Cultura do Distrito de Moscou.
(Fonte: GOZAK, Andrei. Ivan Leonidov: complete works. Rizzoli International 
Publications, New York, 1988, p.72-77)
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O contorno sinuoso é evidenciado pelo contraste encontrado entre o concreto 
desmaterializado por sua pintura branca e seu entorno constituído pela 
vegetação e o parque.

A questão que se coloca de imediato é o fato de Niemeyer não 
depositar na matéria nenhuma carga expressiva assim como retira 
dela qualquer tensão estrutural, fazendo, ao contrário, que a presença 
de seu desenho consiga desviar, esconder e quase sublimar o esforço 
necessário à sua consecução. Suas linhas fazem-se no ar e pousam a 
figura tão naturalmente que o olho esquece o gesto que as faz estar aí. 
Esse esquecimento da técnica no olhar contemplativo, provoca, por sua 
vez, a discussão da matéria. Só resta assim o desenho.27

A junção entre a técnica apurada na utilização do concreto armado e o desenho 
livre mais intencional definem o artifício utilizado. Nenhum esforço, nenhuma 
funcionalidade aparente, apenas um desenho.28

Sophia Telles29, afirma que, em quase todos os seus projetos dos anos 40 e 50, 
Niemeyer quebra a rigidez da construção, seja por desenhar em planta uma linha 
sinuosa dos edifícios, seja por curvar a laje do teto muito sutilmente, seja ainda 
por utilizar-se da linha inclinada para destruir a ortogonalidade do perfil, muitas 
vezes em colunas que parecem deslizar ao chão. 

Quando constrói objetos adjacentes aos edifícios ainda cartesianos, 
numa referência clara ao procedimento de Corbusier, Niemeyer 
frequentemente desenha como marquise ou volumes baixos linhas 
quase presas ao chão, ou são marcados pelas estruturas em arcos 
vazadas que mais uma vez, por sua escala, nos fazem deslizar o olhar 
de um ponto ao outro do perfil para enfim chegarmos sempre à 
superfície onde apóia. São linhas sobre linha.30

Niemeyer, enfim, se repete ou se reinventa. Ele utiliza-se do mesmo recurso de 
composição para confundir os limites de sua arquitetura. As grandes marquises 
são, por isso, uma marca forte de seus projetos. São soluções de exterior que 
incidem em seu desenho, na relação entre dentro e fora.31 Como um maneirismo 
ligado ao ofício do desenho, surge a marquise como uma tipologia presente em 
seu repertório.

27  TELLES, Sophia da Silva. Arquitetura Moderna no Brasil: O Desenho da Superfície. 
Dissertação de Mestrado FFLCH - USP. São Paulo, 1988, p.79.
28  Ibid. p.84.
29  Ibid. p.87.
30  Ibid. p.87.
31  Ibid. p.88.

Fotos da obra da grande ‘marquise’.
(Fonte: Arquivo Histórico Municipal Washington Luis – Fundo IV Centenário - 
CAIXA 184 - Grupo Gabinete, CAIXA 184 - Grupo serviço de engenharia, série 
obras públicas: Processo #1540 de 1953 - Autor desconhecido)
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FOLHA M5 - Marquise - Detalhe - Cortes AA, BB e CC 
(Exposição IV Centenário da cidade de São Paulo - Escritório Oscar Niemeyer - 1952).
(Fonte: Arquivo Histórico Municipal Washington Luis – Fundo IV Centenário - 
CAIXA 184 - Grupo Gabinete, CAIXA 184 - Grupo serviço de engenharia, série obras 
públicas: Processo #1540 de 1953)
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FOLHA M6 - Marquise - Concreto - Marquise de Ligação - Trecho dos pilares de P7 a 
P12 / P33 a P34 e P35m / P44 a P46 e P48. 
(Exposição IV Centenário da cidade de São Paulo - Escritório Oscar Niemeyer - 1952).
(Fonte: Arquivo Histórico Municipal Washington Luis – Fundo IV Centenário - 
CAIXA 184 - Grupo Gabinete, CAIXA 184 - Grupo serviço de engenharia, série obras 
públicas: Processo #1540 de 1953)
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FOLHA M14 - Marquise - Detalhe - Lâmpada. 
(Exposição IV Centenário da cidade de São Paulo - Escritório Oscar Niemeyer - 1952).
(Fonte: Arquivo Histórico Municipal Washington Luis – Fundo IV Centenário - 
CAIXA 184 - Grupo Gabinete, CAIXA 184 - Grupo serviço de engenharia, série obras 
públicas: Processo #1540 de 1953)
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FOLHA M7 - Marquise - Marquise de ligação - Trecho do Pilares P1-P2-P3-P4. 
(Exposição IV Centenário da cidade de São Paulo - Escritório Oscar Niemeyer - 1952).

(Fonte: Arquivo Histórico Municipal Washington Luis – Fundo IV Centenário - 
CAIXA 184 - Grupo Gabinete, CAIXA 184 - Grupo serviço de engenharia, série obras 

públicas: Processo #1540 de 1953)
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O período dos festejos do IV Centenário

Para comemorar o IV Centenário de fundação de São Paulo, organizou-
se a Exposição e a primeira Feira Internacional, à entrada da cidade, no 
Parque Ibirapuera.

Na verdade, esse parque é hoje nova cidade do Estado. É a cidade do 
Ibirapuera, constituída em menos de dois anos para contar a história 
de uma cidade de quatrocentos anos. Em Ibirapuera está condensada 
a narrativa fantástica da tenacidade, do esfôrço, da inteligência e do 
progresso paulistas.

Esta cidade comemorativa merece ser descrita gráfica e pictorialmente 
(sic). O valor de suas obras sobe a cerca de 400 milhões de cruzeiros; 
ocupa uma área total de 977.000 metros quadrados; recebe uma 
média de 100.000 visitantes aos sábados e domingos; e no seu interior, 
como em qualquer outra cidade ‘de verdade’, se encontram uma 
Delegacia de polícia, Uma estação do Corpo de Bombeiros, um posto 
de Pronto Socorro com Ambulatório, Enfermagem e Ambulância; duas 
agências bancárias e de câmbio; três agências de turismo e passagens; 
um Serviço Geral de Informações desdobrado em vários postos com 
interpretes em diversos idiomas; um Serviço de Guarda de Volumes; 
cinco bares cobertos e dezesseis bares externos; quatro restaurantes 
e quatro churrascarias; uma agência de Correios e Telégrafos; e uma 
administração que funciona como verdadeira Prefeitura.

Ibirapuera, a mais nova cidade paulista, é um monumento a sua 
irmã mais velha, que reúne cerca de 3 milhões de habitantes no alto 
planalto de Piratininga, ao redor do lugar onde um dia um sacerdote 
jesuíta fundou uma escola. A grande cidade é o resultado dessa escola; 
e a cidade comemorativa abre seus portões para o mundo, como um 
museu, uma antologia, um relicário do que existe de mais precioso em 
São Paulo de Piratininga.1

A grandiosidade das atividades concentradas no Parque do Ibirapuera, resultado 
do trabalho árduo nos anos anteriores à sua inauguração no dia 21 de agosto 
de 1954, deixou maravilhado o visitante menos entusiasmado com o evento. 
Estandes e pavilhões de diversos países, estados e também de representantes de 
indústrias nacionais se misturavam a atividades de lazer e entretenimento. Circo, 
divertimentos, restaurantes e bares, parque de diversões e planetário foram 
entregues ao público; diversas exposições, feiras e festas públicas se realizavam 
simultaneamente à abertura dos grandes Palácios (dos Estados, das Nações, das 
Industrias, das Exposições), do Pavilhão do Verde e da grande Marquise.

1  Trecho extraído do editorial de apresentação do número especial da revista Manchete, 
sobre o IV Centenário de São Paulo, lançada em 1954, assinada por Guilherme Figueiredo.
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Mapa geral do Parque Ibirapuera em 1956 onde podemos ver a projeção dos 
trechos ocupados com programas fixos sob a marquise.

(Fonte: In: RODRIGUES, Marly. SEGUI, Tetsuo. Parque Ibirapuera. São Paulo: 
Metalivros, 2012, p.46. Autor desconhecido)
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De palácio em palácio, de diversão em diversão, de pasmo a pasmo, 
um extenso teto, de sinuosa e moderna linha arquitetônica, protege 
os visitantes. São 630 metros de extensão, por uma largura que varia 
entre 18 e 115 metros. Por debaixo da enorme marquise já passaram 
até hoje 3 milhões de pessoas.2

A arquitetura era celebrada como o mais moderna já vista na cidade. O 
entusiasmo era imenso. Da mesma maneira que a grandiosidade da marquise 
espantava, a dimensão dos pavilhões e sua capacidade também. Em entrevista 
cedida em dezembro de 2013, o arquiteto Carlos Lemos apresenta a dimensão 
interna do Palácio da Industrias: 

Ele é mais comprido e mais largo que a rua Barão de Itapetininga. Do 
Teatro (Municipal) à Praça da República. Se você andar da porta do 
Teatro até a Praça da República você está andando uma vez. Quando 
tem Bienal e essas exposições aí as pessoas sobem, descem, viram um 
andar, dois, três e andam quilômetros ali dentro.

A escala das obras foi condizente com os festejos e marcou a nova arquitetura. 
Aceita então, por um bom tempo a arquitetura moderna em São Paulo ficou 
conhecida como estilo Bienal3. Alguns pavilhões foram planejados para serem 
construções temporárias, para cumprir todos os compromissos firmados pela 
comissão organizadora do evento, e desempenharam seu papel durante o 
evento. Já os principais e a grande marquise se mantiveram como herança para a 
cidade de São Paulo, como era a intenção de Francisco Matarazzo. 

Nada de papelão. Quero tudo de concreto, para que não se torne uma 
realização efêmera. Pretendo aliar o agradável ao útil, deixando que a 
cidade desfrute da obra pelos anos afora4.

O Palácio das Indústrias e o Pavilhão do Verde receberam a mostra da indústria 
paulista, reunindo cerca de setecentos estandes de empresas particulares ou 
concessionárias de serviços públicos. Outros 32 outros pavilhões independentes, 
provisórios e erguidos pelos próprios expositores, se distribuíram pelo parque.

2  Trecho extraído revista Manchete, sobre o IV Centenário de São Paulo, lançada em 1954, 
p.10.
3  Esse comentário sobre a junção da arquitetura moderna, de volumetria simples, pilotis, 
fachada de vidro e cobertura plana, a referência do edifício da Bienal e os outros pavilhões, 
começou a ser difundida pela população como a arquitetura estilo Bienal, segundo o arquiteto 
Carlos Lemos, em entrevista cedida, para o desenvolvimento desta pesquisa, no dia 02 de 
dezembro de 2012.
4  ALMEIDA, Fernando Azevedo de. O Franciscano Ciccilio. São Paulo: Pioneira, 1976, 
p-103.
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Por um lado, o Palácio dos Estados abrigou as representações oficiais de alguns 
estados brasileiros: Amazonas, Maranhão, Santa Catarina, Ceará, Mato Grosso, 
Paraná e Espírito Santo. Por outro, os estados de Minas Gerais e Rio Grande do 
Sul exibiram sua indústria, comércio e cultura em pavilhões independentes.

No Palácio das Nações, delegações de 27 países – França, Inglaterra, Itália, 
Suíça, Portugal, Bélgica, Suécia, Alemanha, Áustria, Tchecoslováquia, Holanda, 
Dinamarca, Iugoslávia, Lituânia, Letônia, Estônia, Santa Sé, Ordem de Malta, 
Japão, Síria, Líbano, Estados Unidos da América do Norte, Canadá, Bolívia, 
Uruguai, Venezuela e Republica Dominicana – exibiram aspectos da sua arte, 
história, literatura e costumes, bem como de sua indústria, comércio, agricultura. 

A primeira Feira Internacional, outro marco dos festejos do IV Centenário, 
aconteceu em um pavilhão temporário de aproximadamente 20.000 metros 
quadrados, com 1.254 empresas estrangeiras expondo seus produtos e 
realizando transações econômicas durante o período do evento.

As atividades culturais acabaram por figurar como o campo mais promissor 
daquele ano, notadamente com a exposição da História de São Paulo no quadro 
da História do Brasil, a exposição de Arte Italiana, a exposição de Numismática, 
a exposição de Artes e Técnicas Populares, montada sob a grande Marquise do 
Ibirapuera, a II Bienal de Artes, o Festival Brasileiro de Folclore, as publicações 
da Biblioteca do IV Centenário e a instituição de 17 concursos culturais, com 
a participação de 600 artistas nacionais, além da organização do Balé do IV 
Centenário.

Da mesma forma, as atividades esportivas foram contempladas, com a execução 
do Ginásio Poliesportivo e de um Velódromo, integrantes do conjunto do parque 
Ibirapuera, onde ocorreram inúmeros campeonatos, nacionais e internacionais, 
no decorrer de 1954. 

Os monumentos também fizeram parte da construção do imaginário 
das comemorações5: ao Obelisco (Monumento e Mausoléu ao Soldado 
Constitucionalista de 1932) e ao monumento às Bandeiras, de Victor Brecheret 
(homenagem aos bandeirantes), veio se juntar uma “Aspiral”, com o significado 
de progresso e dinamismo da cidade, desenhada para as comemorações por 

5  MARINS, Paulo César Garcez. O Parque do Ibirapuera e a construção da identidade 
paulista. In:Anais do Museu Paulista. São Paulo, N. Sér. V. 6/7 (1998-1999), p.9-36.

Imagem da Marquise do Ibirapuera durante o período das comemorações.
(Fonte: MANCHETE, IV Centenário de São Paulo. Rio de Janeiro, n. especial, 
1954. Sem numeração - Autor desconhecido)

Detalhe da Marquise do Ibirapuera durante o período das comemorações.
(Fonte: MANCHETE, IV Centenário de São Paulo. Rio de Janeiro, n. especial, 
1954. Sem numeração - Autor desconhecido)
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Imagem da marquise do Ibirapuera durante o período das comemorações, 
ao fundo o ‘Obelisco’ ainda em construção.

(Fonte: MANCHETE, IV Centenário de São Paulo. Rio de Janeiro, n. especial, 1954. 
Sem numeração - Autor desconhecido)
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Zenon Lotufo, arquiteto integrante da equipe de Oscar Niemeyer. A imagem 
dessa escultura, utilizada como símbolo na divulgação do evento, acabou 
repercutindo e foi reproduzida, antes e depois da efeméride, por inúmeras 
empresas em suas propagandas, com o intuito de se vincularem ao progresso e à 
força demonstrados na preparação e realização dos festejos.    

As atividades foram diversas e em grande quantidade e, apesar das inúmeras 
manifestações contra o exorbitante gasto econômico, as comemorações do IV 
Centenário da cidade de São Paulo, deixaram uma enorme herança aos seus 
cidadãos.

A obra realizada constitui-se na justificação incontestável da própria 
orientação imprimida de início ao programa comemorativo - a da 
realização de obras de carácter duradouro, que permanecessem como 
expressivos marcos comemorativos do IV Centenário. Maior brilho 
poderia ter sido alcançado se, em maior número e com maior pompa 
se houvessem realizado os festejos. Porém, tivesse sido esse o caminho 
escolhido, findo o ano de 1954, nada restaria das comemorações. Em 
boa hora Francisco Matarazzo Sobrinho e seus seguidores preferiram, 
ao efêmero, o duradouro.6

Os sessenta anos seguintes

Observando como a experiência acumulada de seus 60 anos modificou a 
maneira como as pessoas aproveitam o espaço formado pelas curvas sinuosas 
da Marquise do Ibirapuera, este capítulo se detém sobre a pesquisa dos usos e 
atividades ali levados a efeito e que se tornaram oficiais graças aos registros em 
publicações no período entre janeiro de 1954 e janeiro de 2014.

Para tanto, serão compiladas as evidências das atividades sob a Marquise, 
conforme registradas nos dois principais jornais da cidade de São Paulo, a 
Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo, durante o período estipulado. A 
divulgação dos acervos, agora digitalizados e disponibilizados em páginas oficiais 
na internet7, permite estruturar, a partir do material selecionado, um percurso 
temporal como produto.  

6  Op. Cit., 1976, p. 149.
7  O acervo do jornal Folha de são Paulo está disponibilizado gratuitamente através do 
endereço: <http://acervo.folha.com.br/>, enquanto o acervo do jornal Estado de São Paulo está 
disponível exclusivamente para assinantes no endereço: <http://acervo.estadao.com.br/>
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Maquete do Monumento em Espiral para as comemorações do IV Centenário, 
Ante-projeto de Oscar Niemeyer (1952).

(Fonte: NIEMEYER, Oscar (et al). Ante-projeto da exposição do IV Centenário de 
São Paulo. São Paulo: Edições de Arte e Arquitetura sob a direção de Dante G. 

Paglia, outubro de 1952. Sem numeração)
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Já em janeiro de 1954, data prevista para a inauguração das festividades do 
IV Centenário da cidade de São Paulo, a linha do tempo aponta dados sobre 
as condições da obra e dos investimentos para a consecução dessa grande 
infraestrutura, até hoje um dos mais importantes parques do município. E por 
causa de não cumprimento do prazo, só em agosto do mesmo ano a abertura 
oficial acontece. Seguindo até janeiro de 2014, o panorama informacional de 
seis décadas se estende com uma amostragem considerável de eventos, onde se 
constatam alguns elementos chave para o entendimento da ocupação e até da 
própria gestão do parque e, consequentemente, da Marquise.

O material levantado parte da busca inicial de duas palavras-chave no acervo 
eletrônico desses dois periódicos, ´Marquise´ e ´Ibirapuera´, posteriormente 
complementadas pela introdução de outros tópicos, com o intuito de reforçar 
algumas notícias e recortes considerados fundamentais para o conteúdo deste 
trabalho. Dessa maneira, o infográfico é resultado da consulta de 1622 páginas 
no acervo do jornal Folha de São Paulo e 1642 páginas do jornal Estado de São 
Paulo.

Nessas páginas consultadas, foram selecionadas todas as evidências relacionadas 
a eventos e atividades praticadas sob a Marquise do Ibirapuera, além de todos 
os fatos que apresentassem discussões em âmbito público sobre a manutenção, 
gestão e aprimoramento das instalações do Parque Ibirapuera, assim como 
diversas entrevistas de Oscar Niemeyer8, relacionadas com o objeto de estudo 
em questão. 

A partir desse exame minucioso, foi possível enumerar a diversidade de 
atividades registradas sob a Marquise do Ibirapuera durante as festividades do 
IV Centenário da cidade de São Paulo, desde a data de sua inauguração, dia 21 
de agosto de 1954, até o término das comemorações, em 31 de dezembro do 
mesmo ano. Nesse período, o parque foi visitado por 3.067.0049 pessoas, sendo 
que dessas, 415.798 eram crianças. Os números demonstram que o sucesso 
pretendido por seus organizadores foi atingido, ainda mais considerando que a 
população total do estado neste mesmo ano era de 9. 134.423 pessoas10. 

8  Este recorte está destacado na linha temporal através de uma hachura na cor vermelha.
9  Dados retirados do Biografia de Francisco Matarazzo Sobrinho. ALMEIDA, Fernando 
Azevedo de. O Franciscano Ciccilio. São Paulo: Pioneira, 1976, p. 140.
10  Dados retirados do Anuário Estatístico do Brasil - 1954 (fonte: http://biblioteca.ibge.gov.
br/visualizacao/periodicos/20/aeb_1954.pdf - 11-02-2014)
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Não só a marquise foi utilizada para atividades de suporte aos pavilhões, como 
sanitários, área comercial e passeio abrigado, como também acomodou, graças à 
sua magnitude e escala, outras funções de maior relevância como apresentações 
populares, concertos e exposições.

Foi um exercício de criatividade, porque não sabíamos direito para 
que serviriam os prédios que estávamos erguendo, de que maneira 
eles seriam ocupados, por quantas pessoas etc.. Haveria a feira 
internacional do IV Centenário, mas, e depois? O Ciccilio só dizia que 
queria algo grande, monumental11.

Com o fim das comemorações, a marquise seguiu sendo local para eventos 
programados de pequeno porte, promovidos tanto pela prefeitura como por 
instituições privadas que, por meio de acordos econômicos e seguindo uma 
agenda, alugavam o espaço para a realização de suas atividades12. Programas de 
Carnaval, Concursos de Fantasia, Festejos Populares, apresentações musicais, 
exposições diversas e até mesmo corridas de cachorros, como podemos ver no 
dia 18 de janeiro de 1955, além de encontros entre sindicalistas no dia 03 de 
maio de 1958. 

Mas esse bom aproveitamento se sustentou por pouco tempo. No final 
dessa década, após o grande investimento dispensado para os festejos do IV 
centenário, o Parque do Ibirapuera sofreu total abandono e tanto a vegetação 
como os próprios edifícios acabaram se tornando assunto dos periódicos. 
O estado físico do parque e de suas instalações, conforme documentado, 
evidenciava problemas sérios de gestão e disputa de poder entre o Estado, 
dirigido pelo governador Jânio Quadros e o Município, por Adhemar de Barros, 
que discordavam na criação de uma comissão mista que se responsabilizaria pela 
manutenção e gestão do Parque do Ibirapuera após o término dos festejos.

Dando mais uma pública demonstração de seu desamor pelas coisas 
do espírito, mas ainda, da arrogância com que trata problemas 
fundamentais para subsistência das instituições, o Sr. A. de Barros 
revela que não pretende cumprir a lei que mandou constituir a 
Fundação Ibirapuera. Baseados num parecer de encomenda, 
de meados de 1957, os assessores jurídicos do prefeito deverão 
demonstrar que a Lei que instituiu a Fundação não deve ser cumprida 
porque... nela não há prazo válido que deva ser obedecido.

11  Arquiteto Carlos Lemos em entrevista cedida à Folha de São Paulo no dia 23 de 
setembro de 2003, com o título: Ibirapuera consolidou o moderno na arquitetura, p. C2.
12  Diversas cartas, assinadas por instituições diversas que demonstravam interesse em 
ocupar temporariamente a marquise do Ibirapuera para apresentarem seus produtos e divulgarem 
seus trabalhos, podem ser encontradas na documentação sobre as comemorações do IV 
Centenário da cidade de São Paulo, disponível no acervo do Arquivo Municipal Washington Luiz.
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Em declarações que há tempos formulou à imprensa, para justificar 
sua atitude, o improbo administrador, com sua conhecida ênfase de 
demagogia, só fez referência a dinheiro: a Prefeitura teria contribuído 
com mais de cinco milhões de cruzeiros para a instalação do parque, 
enquanto o Estado oitocentos mil cruzeiros. Era preciso, pois, proceder 
um acerto de contas.

De repente, porém, em consequência do lamentável parecer, 
outra orientação foi tomada pelo governador da cidade. Resolveu 
desrespeitar as determinações da Câmara Municipal e da Assembleia, 
assim: “As Leis votadas sobre o assunto, tanto pela Assembleia como 
pela Câmara, não contém preceito imperativo, vale dizer, nenhuma 
delas impõem ao governador do Estado e ao prefeito da Capital a 
formalização, dentro de certo prazo, do ato constitutivo da Fundação 
Ibirapuera. Impensadamente, os legisladores do Estado e do Município 
que bem apreenderam a transcendência do problema, deixaram ao 
alvedrio dos executivos estadual e municipal, a solução do problema, 
tendo, é verdade, simplesmente, autorizado a essas pessoas de 
direito interno a formalização dos atos necessários a que se intuísse a 
Fundação Ibirapuera.13

O abandono do Parque era gritante. Para ilustrar essa situação, foram 
selecionados alguns depoimentos publicados em jornais da época, compilados 
no livro de Fernando Azevedo de Almeida14, e que também poderão ser 
observados na linha do tempo apresentada neste capítulo: 

Se você, prezado leitor, tem um amigo a quem deseja mostrar o 
Parque Ibirapuera, faça-o em dia de sol e não atravesse o riacho que 
corta aquele parque. Assim fazendo não precisará se envergonhar 
de ser paulista ou mesmo brasileiro, ao ver um parque, em cujo 
ajardinamento foram gastos 5 milhões de cruzeiros, com capim a altura 
dos joelhos, bem como pavilhões construídos para exposições servindo 
como sanitários, embora nas instalações sanitárias do parque tenham 
sido gastos um milhão e quinhentos mil cruzeiros.

Entre pelo portão 8. Encontrará, inicialmente, um pequeno pavilhão 
envidraçado (perdão, que já foi envidraçado...), com o teto solto, preso 
a cabos de aço suspensos de correntes. É uma dessas coisas feitas 
especialmente para mostrar de que é capaz o engenho humano.

Visto de perto, porém, tem-se a ideia do mais lamentável abandono. 
Vidros partidos, tanque d’água vazio, ele serve unicamente como 
pavilhão sanitário. Alagado por água e urina, torna-se difícil andar 
dentro do mesmo. Em frente de um painel de um artista modernista, os 
dejectos humanos se acumulam, como se a pintura moderna servisse 
de distração aos que ali vão satisfazer necessidades fisiológicas.

13  Trecho extraído do Jornal Estado de São Paulo, do dia 01 de junho de 1958. 
14  ALMEIDA, Fernando Azevedo de. O Franciscano Ciccilio. São Paulo: Pioneira, 1976, p. 
156-157.
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Acesso ao Parque Ibirapuera durante o período das comemorações.
(Fonte: MANCHETE, IV Centenário de São Paulo. Rio de Janeiro, n. especial, 
1954. Sem numeração - Autor desconhecido)
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Mais adiante, em outro pavilhão, tivemos uma surpresa: algumas 
famílias haviam fixado residência no interior do mesmo, armando 
toscas casas de tábuas. São, talvez famílias de empregados do parque 
que acharam melhor residir no local de trabalho.

Trata-se de um pavilhão de grandes dimensões, completamente 
abandonado, servindo de depósito de madeirame velho. Ali fomos 
encontrar um retrato do Sr. Munhoz da Rocha, ex-governador do 
Paraná, de mistura com mapas daquele Estado, poeira e um pedestal 
com a inscrição: o lançador. Imundice, poeira e abandono completam o 
quadro.

...

Sobre as águas existe um pavilhão metálico ladeado por duas escadas. 
E uma magnifica obra de engenharia, apresentando apenas uma 
restrição: o pavilhão deve ter custado bom dinheiro, encontra-se 
abandonado, servindo como depósito e oficina.

Ao que parece, depois da exposição do IV Centenário, não encontraram 
nenhuma utilidade para o mesmo, deixando-o entregue ao mais 
completo abandono. E o tempo, como não podia deixar de ser, já 
começava a fazer sentir seus defeitos, desgastando obras em que 
foram empregados milhões de cruzeiros.

Ibirapuera é palavra Tupi que significa madeira podre. Ao que parece 
o nome está servindo de signo fatídico ao parque. Se o Ibirapuera 
continua entregue ao abandono a que está atualmente, quando 
pensarem em transformá-lo de fato em fundação ou resolverem outro 
destino para o parque, tudo que encontrarão será um amontoado de 
ferro velho, pedações de cimento armado e ... madeira podre.

Também a grande marquise utilizada como estacionamento de veículos, 
em alguns trechos estava bastante danificada, com as instalações elétricas 
prejudicadas e a cobertura, cheia de goteiras e poças d’água. No Palácio de 
Exposições, pelas janelas, com vidros quase todos quebrados, era possível ver 
o material, antes exposto, jogado no chão; some-se a isso trincas na estrutura 
da cúpula e limo dominando o embasamento e contornos da caixilharia. Em 
condições semelhante, o Palácio das Nações e o dos Estados, com toda a 
sua caixilharia enferrujada e alguns vidros estourados. E os mesmos vidros 
estourados no Palácio das Indústrias estavam sendo substituídos por madeira. 
Tudo estava abandonado. Zenon Lotufo, um dos autores dos projetos, ao ver a 
grande marquise, relata seu desgosto e indignação na Folha de São Paulo no dia 
28 de maio de !958.
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Como se pode conceber que uma obra como esta, que consta com 
3.000 metros quadrados de área construída, e que inevitavelmente iria, 
com o ocorrer do tempo, apresentar as consequências da dilatação e 
contração do material, não fosse cuidada no tempo certo, assim que os 
menores defeitos se fossem apresentando.

Esse maltrato justifica o número pequeno de ocorrências sob a marquise durante 
os anos posteriores à criação do parque. Mesmo com o surgimento da Comissão 
Especial do Parque Ibirapuera - CEPI, o parque demorou a se recuperar.

Avenidas começaram a cortar o coração do parque, e também as 
suas árvores, e a burocrática presença da Prefeitura nos prédios 
originalmente destinados a exposições e atividade culturais acabou 
com a imagem do local como áreas de descanso e lazer. Os gradis em 
volta das áreas gramadas colocaram mais uma barreira no contato do 
homem com a natureza.15

Mais uma vez Francisco Matarazzo assume um papel importante para o 
Ibirapuera ao presidir essa comissão, onde os conselheiros eram Rafael Pirajá, 
Manoel Garcia Filho, Humberto Reis Costa e Aristóteles Orsini16. Empregando 
a verba a ela destinada e com o prestígio das Bienais de Arte que já ocupavam 
o Palácio das Industrias, além de muito trabalho e negociações com os 
governantes seguintes, o parque começa a se reerguer.

No final da década de sessenta, os esforços de Francisco começam a dar 
resultado. O restauro dos edifícios é iniciado. Na disputa para a retirada dos 
carros que serviam a Prefeitura e ocupavam a marquise como estacionamento, 
começou a se mostrar vencedor. Lançando mão do seu prestígio com os 
antigos parceiros, que o ajudaram nas comemorações do IV Centenário, o 
potencial cultural e artístico antes presente no conjunto do Ibirapuera retorna 
com impulso: a partir de 1969, extrapola os pavilhões e inúmeras exposições 
começam a utilizar a marquise para abrigar suas obras. 

O carnaval retorna à marquise, com duas orquestras de ´marchinha’ e um 
comércio de suporte ao evento17. O Museu de Arte Moderna transfere seu 
endereço para lá também. Ocupando uma área de aproximadamente 2.000 
metros quadrados, próximo à entrada do edifício que hoje abriga a Fundação 

15  Ibid. p. 158.
16  Idem. p. 158.
17  É preciso salientar que os dados que subsidiam a informação sintetizada na linha 
temporal aqui exposta foram todos retirados da pesquisa histórica feita nos jornais.



96



97

Imagem aérea do Parque Ibirapuera durante o período das comemorações.
(Fonte: MANCHETE, IV Centenário de São Paulo. Rio de Janeiro, n. especial, 
1954. Sem numeração - Autor desconhecido)
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Bienal, herdou o posicionamento do antigo Museu de Cera18, criado para os 
festejos do IV Centenário, com projeto de reforma e adaptação do arquiteto 
Giancarlo Palanti19.

Data da mesma época a criação de um restaurante permanente sob a mesma 
laje. Exposições do exército, concertos populares e apresentações da Orquestra 
Sinfônica Municipal começam a ser constantes nesse espaço.

Foi na década de setenta que ocorreu a retomada do parque do Ibirapuera 
e, consequentemente, da grande Marquise, como um lugar querido pelos 
paulistanos. 

Em abril de 1970, mais um museu, o dos Presépios, foi instalado sob a grandiosa 
cobertura, com a doação do acervo acumulado de Francisco Matarazzo desde 
1949, quando trouxe da Itália um presépio napolitano do século XVIII, com 
1.500 peças, incluindo 300 figuras humanas dos mais renomados artistas da 
época. Ampliado pela Prefeitura, ao ser inaugurado, contava com 48 presépios 
completos, nacionais e importados, dos séculos XVII, XVIII, XIX e XX, conferindo 
ao Parque Ibirapuera e à cidade de São Paulo o privilégio de possuir esta 
coleção20.

Esse museu viria a sofrer mais duas mudanças de sede. Em 1976, desloca-se para 
um dos pavilhões desocupados pertencentes ao conjunto servido pela marquise, 
o antigo Pavilhão das Nações. A estratégia consistia tanto em ampliar essa 
grande área livre coberta como em ocupar edificações ociosas. Anos depois, em 
1983, o acervo de presépios transfere-se para o Museu de Arte Sacra, no centro 
da cidade de São Paulo.

Os programas fixos foram fundamentais para a marquise se revigorar do 
abandono reinante. Museu do Folclore, Feira da Marinha, Feira do Verde, 
Feira de Jardinagem, Feira do Vinho, feira de arte e artesanato, encontros de 
estudantes, exposições de gravuras, feira do campismo, festas beneficentes, 
exposições de cães etc., inúmeras outras atividades foram surgindo e se 

18  Como podemos ver no mapa de divulgação das atividades do Parque do Ibirapuera para 
as comemorações do IV Centenário e para a Primeira Feira Internacional tanto nos periódicos 
relacionados como também no número especial da revista Manchete, sobre o IV Centenário de 
São Paulo, lançada em 1954.
19  Sanchez, Aline Coelho. A Obra e a trajetória do Arquiteto Giancarlo Palanti: Itália e Brasil. 
Dissertação de Mestrado. EESC-USP, São Carlos, 2004, p. 47-48.
20  Ibid. P.160-163.
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instalando no local. Com construções temporárias delimitando seus espaços, 
aconteciam sob a sombra dessa enorme laje conjuntamente com o passeio e o 
lazer relacionado ao parque. 

E alguns desses eventos se repetiram ao longo dos anos, marcando uma agenda 
que a população começou a reconhecer e celebrar.

Com a conclusão, nessa mesma época, do Palácio de Exposições do Anhembi, 
alguns dos eventos e feiras, antes realizados na marquise e nos outros pavilhões 
do parque Ibirapuera, passaram a se dividir entre esses dois endereços. Com 
função expositiva diminuída, o caráter cultural e de lazer do parque é reforçado.

Em 1975, em uma tentativa de melhorar as condições da área, o prefeito Miguel 
Colassuonno se aproxima do já conhecido paisagista Roberto Burle Marx e o 
convida para trazer o verde de volta ao Ibirapuera. Com essa providência, mil 
árvores foram plantadas, 300 mil metros quadrados de áreas gramadas foram 
recuperadas enquanto outros 500 mil metros foram ajardinados21.

Passados 22 anos desde a sua fundação, o mesmo prefeito retoma o contato 
com o arquiteto Oscar Niemeyer para que seja planejada e realizada a 
recuperação de todo o complexo do Ibirapuera. 

No dia 19 de setembro de 1976, iniciam-se as obras.

O Parque Ibirapuera começa a ser devolvido esta segunda-feira ao seu 
estado inicial, como área verde destinada ao lazer e a recreação. Todos 
os edifícios atualmente utilizados por repartições públicas, incluindo o 
próprio gabinete do prefeito, serão demolidos ou desocupados, a prazo 
médio.

Com a demolição de cerca de 15 prédios, a Prefeitura pretende 
reincorporar aos 1450 mil metros quadrados do parque, 
aproximadamente outros 170 mil metros quadrados. As três edificações 
que serão mantidas mudarão de uso: o prédio onde funciona a 
Secretaria de Serviços e Obras, que abrigará a sede da administração 
do parque: o Pavilhão dos Estados, onde funciona a Secretaria das 
Finanças e a Prodam e o Pavilhão Manoel de Nóbrega, no qual está 
instalada o gabinete do prefeito.

21  Ibid. p-159.
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Imagem interna do Palácio das Indústrias durante o período das comemorações.
(Fonte: MANCHETE, IV Centenário de São Paulo. Rio de Janeiro, n. especial, 1954. 
Sem numeração - Autor desconhecido)
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Esses dois edifícios maiores serão desocupados e destinados a 
exposições didático-culturais, compatíveis com as atividades próprias 
de um parque público. Eles abrigarão o Museu de Arte Moderna e o 
Museu do Presépio, entre outros, pois as suas atuais sedes também 
serão demolidas. Apenas o Pavilhão da Bienal (que será mantido), 
continuará tendo a mesma destinação atual22.

              Mas nem todas essas ações foram levadas a efeito: o Museu de Arte Moderna 
se manteve no mesmo local e o Museu de Presépios se deslocou para o Pavilhão 
Manoel da Nóbrega, antigo Pavilhão das Nações.

Oscar Niemeyer, ao ser entrevistado pela Folha de São Paulo, no dia 15 de 
dezembro de 1977, demonstra sua frustração com a realidade do Parque 
Ibirapuera, tomado pelos automóveis e estacionamentos, com grades 
protegendo seus contornos. O asfalto ganha o lugar da vegetação. Os carros 
estacionados em praças ao redor da marquise fazem com que as pessoas entrem 
nela por todos os lados. No lugar da praça monumental de acesso ao conjunto 
edificado, mais vagas. - Ficou uma coisa sem pé nem cabeça, perdeu o sentido.

Finalizados os festejos do IV Centenário, nos pavilhões permanentes do 
Ibirapuera se realizariam feiras industriais até 1979. Representações 
do poderio do parque industrial paulista, mas, também, da adoção 
de formas renovadas de comunicação com os consumidores e com 
o público em geral por meio de campanhas publicitárias de grande 
alcance. Nesse ano, em outra várzea, a do Tietê, criou-se o Parque 
Anhembi, complexo de instalações exclusivas para grandes eventos; 
e os edifícios do Ibirapuera passaram a ser disputados para uso 
administrativo, estadual e municipal, em parte estabelecidos.23

Feiras e exposições continuam acontecendo sob a Marquise do Ibirapuera, 
conforme os apontamentos selecionados nos periódicos demonstram. Porém, 
em 02 de abril de 1980, uma novidade chama a atenção: pela primeira vez, 
uma notícia sobre atividades de recreação e lazer proporcionadas pelo parque 
e praticadas na marquise. O patins se instala como moda e começa a disputar 
espaço com os ciclistas que por ali circulavam.

Em 1981, inicia-se nos órgãos de preservação a discussão para o tombamento do 
parque, com o objetivo de garantir a preservação da maior área verde da cidade 
de São Paulo. 

22  Trecho extraído de uma reportagem publicada no Jornal Folha de São Paulo, do dia 19 
de setembro de 1976, com o título: ‘Quinze edificações caem para que o Ibirapuera seja exclusivo 
do lazer’.
23  RODRIGUES, Marly. SEGUI, Tetsuo. Parque Ibirapuera. Metalivros, São Paulo, 2012. p.73
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Sob a Marquise, o lugar ocupado originalmente pelo Museu de Cera, depois 
provisoriamente pelo Pavilhão da Bahia na V Bienal de Arte de 1959, já 
começava a adquirir caráter permanente, quando em 1968, o arquiteto 
Giancarlo Palanti é contratado pelo então prefeito José Vicente Faria Lima 
para reformar as instalações que viriam a receber o Museu de Arte Moderna. 
Mas é com o projeto desenvolvido em 1982 pela arquiteta Lina Bo Bardi e 
finalizado em maio de 1983, que o edifício chega à sua configuração atual. Em 
1996, com a segunda reforma concebida pela mesma arquiteta, a utilização do 
prolongamento de um dos braços da Marquise em direção ao edifício da Bienal, 
Antigo Palácio das Indústrias, se consagra. 

Por mais que se consolide como um reconhecido endereço da arte paulistana, 
esse volume construído se apresenta formalmente como uma barreira física 
e visual à permeabilidade do espaço, além de obstruir a entrada principal do 
público na sede da Bienal. A criação de uma área administrativa e de serviços, 
em alvenaria, ao fundo, voltada para o estacionamento, paralelo ao pavilhão 
da Bienal e ao longo da cobertura, bloqueou a transparência. Mesmo a fachada 
frontal, materializada em cristal e remetendo a um desejável caráter diáfano, 
acaba se alterando constantemente em função do conteúdo ali exposto. O 
acesso principal, pela própria marquise, se abre a um jardim de esculturas ao ar 
livre e deixa um passeio abrigado entre a edificação da Bienal e o pavilhão das 
Artes, a Oca.

O argumento de gerar ‘undo’ ao parque não foi suficiente para justificar sua 
remoção. A favor de sua manutenção pesou mais a alegação de que, estando 
há mais de 40 anos no local, o MAM já se incorporou à estrutura da marquise 
e do Parque, fazendo parte da história deste espaço e portanto, devendo ser 
preservado24.

Em 1988, a marquise passa mais uma vez por reforma, desta vez a pedido do 
prefeito Jânio Quadros. Nessa oportunidade, as luminárias foram alteradas, 
desrespeitando o projeto original; por serem retangulares, determinando 
possíveis direcionamentos, causaram enorme prejuízo à leitura do espaço. A 
reinauguração aconteceu no dia 15 de setembro do mesmo ano. 

24  Oksman, Silvio. Preservação do Patrimônio Moderno: a FAU de Vilanova Artigas. 
Dissertação de Mestrado - FAUUSP. São Paulo, 2011, p. 48.
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Imagem do parque de diversões instalado no Ibirapuera no período das comemorações.
(Fonte: MANCHETE, IV Centenário de São Paulo. Rio de Janeiro, n. especial, 1954. Sem 
numeração - Autor desconhecido)
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Transcrição do memorial do Plano Diretor apresentado pela equipe de Oscar 
Niemeyer para a manutenção do Parque Ibirapuera, 1996. 

(Fonte: Biblioteca FAUUSP).

Parque do Ibirapuera
Neste relatório tomamos como princípio básico e irrecusável que o 

Parque do Ibirapuera é importante. A maior e mais bela área verde do centro 
da cidade. E preservá-lo e defende-lo é dever do governo e de todos os seus 
habitantes.

Adotamos esse ponto de vista, esperamos ser compreendidos, pois dele 
decorre a maneira radical com que foi elaborado este texto.

Nada de concessões, nada de anteder apelos que o desmereçam. O 
importante é o Parque do Ibirapuera e o conjunto arquitetônico nele construído.

O Parque do Ibirapuera surgiu para nós, quando desenhamos aquele 
conjunto, que se destinaria, a nosso ver, às artes plásticas, ou melhor, a um 
grande Centro de Arte.

Dele, até hoje, só o bloco da Bienal funciona, o que evidencia a 
displicência ou o desinteresse pelo assunto. Fora esse bloco, os outros dois 
edifícios continuam sem definição, e as soluções propostas para eles dispensam 
comentários, pois além de um Museu do Imigrante só nos faltava um desses 
convênios com empresa particular para exploração comercial do edifício. Antes 
que o pior aconteça, procuramos correr com este parecer, pois tudo é possível 
neste país.

Mas é da ideia original, da realização no Ibirapuera do grande Centro 
de Arte que vamos tratar.

Nosso projeto para esse Centro de Arte estabelecia uma entrada única, 
localizada entre a cúpula já construída e o auditório projetado. (1)

Infelizmente, essa solução não foi atendida, e a entrada principal e 
única justificava a grande marquise, substituída por outras, fixadas nos pontos 
onde era possível um estacionamento. (2)

A marquise perdeu a importância que lhe dávamos, suas dimensões 
pareciam exageradas, e algumas construções foram sob ela surgindo.

Com a criação de um grande estacionamento, diante da entrada 
principal do parque, esses problemas desapareceriam. A marquise voltaria 
à escala indispensável, e o Parque do Ibirapuera teria, finalmente, a entrada 
monumental que as suas funções exigem. (3)

Seria um estacionamento localizado entre as ruas Pedro Álvares Cabral 
e o viaduto Gal Marcondes Salgado. Teria dois pisos, adaptados, logicamente, às 
inclinações naturais do terreno, com capacidade para dois mil carros, entradas 
e saídas dentro da praça principal do Ibirapuera. Construção simples, de vãos 
regulares e econômicos, e a cobertura com terra e grama, para não modificar o 
aspecto exterior da área.

Conversamos com vários especialistas. Consideraram o local adequado, 
o estacionamento indispensável para o parque e útil à cidade. A presença dos 
túneis não representaria maiores problemas: o projeto do estacionamento seria 
construído muito acima deles.
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O fim da década de oitenta marca o início de uma transformação nos usos 
sob a marquise reportados. Skates, bicicletas e patinadores se mesclam em 
sua sombra. O grande espaço livre e coberto é tomado por jovens e crianças, 
pequenas atividades, projeções de cinema; jogos e workshops começam a 
conviver com os usos antigos. As feiras do verde, de orquídeas, da esperança, de 
turismo e muitas mais continuam a ocupar este mesmo lugar.

A década de noventa traz uma variedade de atividades e uma nova modalidade 
de uso. O formato das feiras e exposições se modifica: ficam menores e duram 
menos tempo; muitas vezes são acompanhadas de apresentações de música e 
dança. A população reconhece a marquise como um lugar de entretenimento.

Em 1996, Oscar Niemeyer apresenta, mais uma vez, um projeto de revisão do 
planejamento do parque: o novo plano diretor novamente levanta a discussão 
sobre a retirada dos usos fixos sob a Marquise. 

Niemeyer propõe desta vez que o Museu de Arte Moderna seja transferido 
para um edifício autônomo, localizado em sua porção posterior, onde hoje 
se encontra o estacionamento. Também sugere a criação de um novo braço 
para a marquise se comunicar com a nova edificação. Ademais, recomenda o 
adensamento das áreas verdes, a diluição das áreas asfaltadas e a construção do 
grande Teatro, previsto no projeto original de 1952. 

Entre as inúmeras exposições periódicas, como bienais de arte e de 
arquitetura, foi marcante a Mostra do Redescobrimento, que, no ano 
de 2000, reuniu cerca de 15.000 obras em comemoração aos 500 anos 
de descoberta do Brasil.25

No início do ano 2000, a Fundação Bienal, por motivo da grande exposição sobre 
os 500 anos do descobrimento do Brasil, realiza uma reforma no Palácio das 
Artes, a Oca, então abandonada, melhorando e modernizando suas instalações. 
Essa intervenção foi assinada pelo arquiteto Paulo Mendes da Rocha e pelo 
escritório MMBB, ambos de São Paulo.

25  Op. Cit., 2012. p.75
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Mas o Parque do Ibirapuera e o Centro de Arte – é bom repetir – se-
riam importantes para a cidade, promovendo as artes, convocando a juventude, 
criando um novo ponto de interesse cultural.

Nossa ideia é que no bloco da Bienal se realizem, como vêm ocorrendo 
com tanto apuro, as exposições internacionais. No bloco do antigo Gabinete do 
prefeito, ficariam os locais de encontro, bibliotecas, auditórios, bares, áreas de 
comunicação, supridas com o aparelhamento mais atualizado.

E ali, como no Centro Pompidou em Paris, veríamos os jovens a discutir 
em grupos os problemas das artes, da cultura e da própria vida, já possuídos 
dessa curiosidade criativa que antes lhes faltava. (4)

No outro, onde funciona a Prodam, que destinaríamos ao ensino das 
artes, estariam eles a trabalhar entusiasmados, nos grandes e pequenos ateliês 
de pintura, escultura e gravura, cultivando as minúcias das técnicas mais dife-
rentes, exibindo seus trabalhos nas áreas reservadas a exposições. (5)

E até para os artistas plásticos esse centro de ensino e prática das artes 
seria útil, pois nele encontrariam os espaços e meios de trabalho que muitas 
vezes não possuem e os imobilizam.

É evidente que o Centro de Arte constitui programa da maior importân-
cia para o governo atual. Os prédios já estão construídos e num curto espaço de 
tempo eles poderiam ser inaugurados.

Com este Plano Diretor, os edifícios e a marquise ficam com suas funções 
bem definidas. Devem, portanto, ser evitados os usos indevidos desses espaços 
com realizações de feiras, bazares e eventos comerciais, não se permitindo ne-
nhuma instalação ou edificação, provisória ou permanente, cuja função esteja 
em desacordo com as aqui previstas.

O Parque do Ibirapuera deveria ser visto pelos que passam em todo o sei 
perímetro. É belíssimo, e sua beleza é um convite permanente e um novo encan-
to para esta cidade, tão carente de espaços livres e vegetação.

Com esse objetivo, tudo o que ocupa sua periferia, deveria se removido, 
inclusive, casas e escritórios existentes. É claro, que a solução exige tempo. Mas 
a medida inicial que propomos – urgentíssima a nosso ver – é tombá-los, evitan-
do a ideia da valorização. Depois a demolição.

Nossa opinião é que as áreas de repouso e passeio deveriam prevalecer, 
criando um grande espaço livre, coberto de gramado e vegetação, com o tempo, 
uma floresta criando sombras e sossego, como as de Bois de Bologne em Paris. 
(6)

Sentir-se fora da cidade e da poluição, é o desejo dos que as procuram.
Daí, se propor que nenhum carro circule pelo parque e, apenas um ca-

minho de saibro para pedestres, servindo a grande área projetada.
Toda vegetação existente no parque, deveria ser preservada, e outras 

grandes e copadas nele inseridas.
Pela periferia, principalmente, elas deveriam se multiplicar, mais próxi-

mas e densas, reduzindo assim os ruídos da cidade.

Plano Diretor apresentado pela equipe de Oscar 
Niemeyer para a manutenção do Parque Ibirapuera, 1996. 

(Fonte: Biblioteca FAUUSP).

Transcrição do memorial do Plano Diretor apresentado pela equipe de Oscar 
Niemeyer para a manutenção do Parque Ibirapuera, 1996. 

(Fonte: Biblioteca FAUUSP).
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No texto junto, definimos com mais clareza, tudo o que a nosso ver, de-
veria se feito nesta área tão importante para a cidade e os habitantes de São 
Paulo.
Resumo
Entradas
Além da entrada principal com estacionamento para dois mil carros e acesso 
privativo para a Bienal, duas entradas de pedestres seriam mantidas, uma na 
Av. IV Centenário, outra na Av. República do Líbano.
Circulação Interna
Para o Centro de Arte, a grande marquise é, naquela área, o elemento principal. 
Acesso protegido para todo o conjunto.
No parque propriamente dito, um caminho de saibro, arborizado, ligando as 
entradas, para eles projetadas, contorna a grande área, onde entre gramados e 
farta vegetação, os visitantes encontrariam o ambiente de descanso desejado. 
A ideia visa não dividir esse espaço em pequenas áreas, deixando que a própria 
natureza disso se incumba.
Prédios a Demolir
A planta geral apresenta e localiza as novas construções a realizar. São poucas. 
O grande auditório da entrada principal, um restaurante, o MAM, o Memorial 
Jânio Quadros, e pequenas construções como o edifício da administração e de-
pósitos, sanitários, controles, centro de saúde, segurança, manutenção e uma 
lanchonete, a serem construídas próximo ao caminho de pedestres.
Esportes
Os esportes de caráter individual seriam evitados, ocupam grandes áreas de 
pouca frequência. Daí a preferência por multiplicar os grandes espaços livres e 
a proposta nossa de excluir as quadras de tênis, basket, voley e futebol de salão. 
Somente as pistas de ciclovias e cooper, seriam preservadas.
Caso Especial
O viveiro Manequinho Lopes deveria ser afastado da periferia, mas conservado 
dentro do plano, agora elaborado.
Quando a cúpula localizada na entrada do Centro de Arte e, até hoje, sem utili-
zação atualizada, proporíamos adaptá-la aos espetáculos do cosmo, que tanto 
sucesso vem tendo nas novas obras em Paris. É um grande anfiteatro, com pla-
teia na inclinação de 30 graus, exibindo os mistérios que envolvem o universo e 
suas estrelas.
Espetáculos
Os espetáculos musicais que se realizam no parque, não teriam mais razão de 
continuar no mesmo local. O novo auditório projetado, com capacidade para 
2.000 pessoas e 30.000 quando feito para o exterior, o substituiria.
Exceção
Para o Museu de Arte Moderna, construído debaixo da marquise, seria destina-
do, como as plantas indicam, um novo espaço, com 3.000 m². 

Transcrição do memorial do Plano Diretor apresentado pela equipe de Oscar 
Niemeyer para a manutenção do Parque Ibirapuera, 1996. 

(Fonte: Biblioteca FAUUSP).

Plano Diretor apresentado pela equipe de Oscar 
Niemeyer para a manutenção do Parque Ibirapuera, 1996. 

(Fonte: Biblioteca FAUUSP).
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Comentários de Oscar Niemeyer antes da construção do grande Teatro junto a entrada 
principal do Parque Ibirapuera, ao lado da Oca.

(Fonte: O Estado de São Paulo, Caderno CIdades, 03 de novembro de 2003, p.C6).
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No entanto, o destaque da década foi a obra do Teatro do Parque Ibirapuera, 
projetado por Oscar Niemeyer, durante a gestão da prefeita Marta Suplicy. A 
esse respeito, o que vale ressaltar é o depoimento do arquiteto, considerando 
o parque ‘capengas’ pelo fato de não possuir o grande Teatro ao lado do 
Pavilhão das Artes, dando forma à entrada principal do conjunto construído, 
onde a grande marquise serviria como elemento de ligação entre os pavilhões 
localizados em suas pontas, conforme programa original. 

... a marquise foi para ligar os diversos edifícios e servir de apoio, de 
proteção, aos que passeavam pelo parque.

...

É evidente que eu quero fazer o auditório. O Parque do Ibirapuera 
é importante para São Paulo. É um parque que tem exposições, as 
bienais, é uma coisa muito importante. Não se compreende que 
durante 50 anos o auditório não tenha sido feito. A cidade merece, 
não pode ficar em um parque daqueles capengas, sem a entrada 
concluída26.

Em 2004, o Teatro foi concluído, diferente do projeto final de 1953, maior e 
volumetricamente mais simples, totalmente apoiado no chão e deslocado em 
relação à posição prevista. Mas, o fato de a projeção da marquise cruzar o 
eixo virtual entre os acessos principais da Oca e do Teatro fez com que Oscar 
Niemeyer iniciasse uma nova polêmica, propondo o corte dessa extremidade 
que avança. Sua ideia era seccionar aproximadamente 40 metros da cobertura, 
ampliando o vazio: a praça assim criada configuraria uma entrada monumental. 
Essa chegada grandiosa já estava presente no projeto original, que, além de 
contemplar um vazio, hoje ocupado pelo estacionamento, aportava um quarto 
elemento construído, que viria se juntar aos dois edifícios e à marquise: um 
caminho suspenso se desenvolvendo em rampa circundaria a cúpula do Palácio 
das Artes e cruzaria a marquise, como uma passarela alta, dando acesso à plateia 
do Teatro pela parte posterior. O resultado plástico dessa proposta teria sido a 
formalização de um frontão na entrada principal do parque. 

Essa nova versão, apresentada por Niemeyer no século XXI, era o resultado de 
um gesto de subtração. Além de suprimir a ponta da marquise, evidenciando o 
corte por um novo apoio com pilar central de arremate, bifurcaria o acesso a ela, 
dirigindo a entrada pelas laterais.   

26  Depoimento de Oscar Niemeyer extraído da reportagem intitulada: ‘Niemeyer defende 
auditório no Ibirapuera e rebate críticas’, publicado no jornal Estado de São Paulo no dia 06 de 
novembro de 2003.
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Desenhos técnicos desenvolvidos por Oscar Niemeyer demonstrando o corte proposto na 
marquise do Ibirapuera para que se ajustasse ao Teatro recém construído.

(Fonte: NIEMEYER, Oscar. A marquise e o projeto original do Parque Ibirapuera. Cecília 
Scharlach. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2006, p.37).
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A marquise dividindo a praça [entre a oca e o auditório] é de uma burrice 
fantástica.

Nunca mais vou lá [ao Ibirapuera] se não tirarem a marquise27.

Mas o órgão municipal de preservação do patrimônio, o Conpresp (Conselho 
Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da 
cidade de São Paulo), em dezembro de 2004, negou o pedido, preferindo o 
projeto executado e tombado anos atrás. 

O resultado é que o conjunto deixou de sê-lo. E para voltar a ser, 
Niemeyer se propôs remendá-lo cortando um pedaço da marquise 
e tamponando-a. Proposta que felizmente, e corretamente, foi 
rechaçada, e que respeitosamente esperamos que nunca venha a 
suceder-se. O mestre afirma que ela é necessária para recuperar 
a unidade perdida. Mas além de ser discutível que esse artifício a 
obtivesse, o custo seria alto demais: implicaria no sumiço das belas 
colunas em ‘V’ da ponta e a perda na fluidez do percurso. Melhor fique 
o conjunto assim, desequilibrado, mas não mutilado.28

Nesse mesmo ano, no antigo pavilhão das Nações, também conhecido como 
Pavilhão Manoel da Nóbrega, é inaugurado o Museu Afro, dirigido por Emanoel 
Araújo, mostrando a diversidade da cultura afro-brasileira, e trazendo vida para 
aquela extremidade da marquise.

Os anos 2000 chegam ao fim e, novamente, a marquise do Ibirapuera aparece 
nas folhas de jornal. Mais uma vez, sua deterioração chama a atenção. 

Gilberto Kassab, prefeito neste período, então ordena o início das obras:

Apesar de a Marquise estar em pleno funcionamento (aberta ao 
público), a sua laje apresenta patologia estrutural visível: infiltrações, 
trincas e fissuras, rompimento das cabeças de diversos pilares por 
cisalhamento (que comprometem a estabilidade da estrutura em 
diversos pontos isolados). Além disso, observa-se a patologia estética, 
como heterogeneidade e descascamento da pintura, destacamento das 
platibandas, destacamento dos revestimentos em massa e em pastilha 
cerâmica, que prejudicam esteticamente e podem causar danos físicos 
aos usuários do parque.

27  Depoimento de Oscar Niemeyer extraído do jornal Folha de São Paulo do dia 27 de 
setembro de 2005.
28  Trecho extraído do artigo: Uma velha e respeitável Senhora, de Ruth Verde Zein, para a 
revista Summa +, #126, janeiro de 2013. 
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O Piso cimentado existente sob a laje se encontra bastante deteriorado 
apresentando trincas e afundamentos em quase toda sua extensão, 
provocando a desagregação do concreto, tornando a superfície do piso 
bastante irregular e de aspecto ruim.

A impermeabilização existente, executada com manta asfáltica, data 
da época de execução da marquise e consequentemente se encontra 
totalmente deteriorada, conforme pode ser constatado pelos diversos 
pontos existentes de infiltração de água na laje. Além do aspecto visual 
e do comprometimento do uso do espaço, tais infiltrações acarretam na 
aceleração do processo de degradação da estrutura de concreto.

Os Revestimentos em pastilha cerâmica que recobrem a platibanda da 
marquise se encontram destacados da massa de regularização em boa 
parte de sua extensão, sendo que em alguns trechos ameaçam desabar, 
podendo causar danos aos usuários do parque, além de conferirem um 
aspecto muito ruim ao conjunto.

Os trechos revestidos com massa e acabados com pintura se 
apresentam em estado razoável de conservação, estando mais 
deteriorados nos pontos onde a laje apresenta infiltrações de água ou 
nos trechos onde a estrutura de concreto se encontra com problemas 
de oxidação da armação.

A Iluminação atual é formada por calhas embutidas com lâmpadas 
fluorescentes, em mau estado de conservação e com aspecto visual 
bastante ruim. No intuito de resgatar as características originais 
do projeto, as luminárias serão substituídas por novas luminárias, 
redondas de embutir.29

Durante os três anos da reforma, a população reivindica esse espaço. Os 
skatistas invadiam a obra no fim do período de trabalho da construtora 
responsável (RR Compacta Engenharia) e utilizavam trechos limpos de entulho 
para criarem seus circuitos, além de utilizarem o material da própria obra como 
obstáculos e rampas. Diversos vídeos foram postados na Internet e podemos 
ver essa situação ilustrada em uma reportagem publicada no dia 18 de julho 
de 2011, na folha de São Paulo, presente na linha do tempo apresentada neste 
capítulo.

29  Trecho extraído da Justificativa técnica para as obras de reforma da marquise. Termo 
de referência: Reforma da Marquise ‘José Ermínio de Moraes’ - Parque Ibirapuera - São Paulo 
- SP - Prefeitura do Município de São Paulo - Secretaria do Verde e do meio Ambiente - Depave - 
Processo # 2008-0.290.471-4 (10/03/2009).

Restauração Marquise - Parque Ibirapuera
Impermeabilização - Folha 02/06
(Fonte: Depave - Processo # 2008-0.290.471-4 de 10/03/2009)

Restauração Marquise - Parque Ibirapuera
Estrutura de Concreto - Folha 03/06
(Fonte: Depave - Processo # 2008-0.290.471-4 de 10/03/2009)

Restauração Marquise - Parque Ibirapuera
Pisos de Concreto - Folha 05/06
(Fonte: Depave - Processo # 2008-0.290.471-4 de 10/03/2009)
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No dia 10 de setembro de 2010, o antigo Palácio dos Estados, atual Pavilhão 
Engenheiro Armando Arruda Pereira, por muito tempo sede da PRODAM, 
Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de 
São Paulo, acompanhando o caráter cultural presente nos outros edifícios, 
se transforma no Pavilhão das Culturas Brasileiras. O projeto de reforma e 
adequação de instalações é assinado pelo arquiteto Pedro Mendes da Rocha. 

O arquiteto Oscar Niemeyer falece, 10 dias antes de completar 105 anos de 
idade, no dia 05 de dezembro de 2012.

No dia 15 de dezembro de 2012, antecipando a data prevista de 31 de dezembro, 
ainda restando reparos a serem feitos, a reforma da marquise foi dada como 
finalizada. Com sua reinauguração, vieram novas regras para os usuários. A 
prefeitura redigiu alguns tópicos para conter os usuários de bicicletas, patins 
e skates, restringindo, por meio de um zoneamento, sua circulação às zonas 
centrais da Marquise e proibindo nas pontas, onde se aproxima dos pavilhões. 
Mas, a despeito das placas informativas, as regras não são respeitadas e esses 
usos ainda se fazem presentes.

O uso contínuo dos pavilhões favorece a manutenção e a concentração de 
pessoas nos extremos da grande marquise.

Durante o ano de 2013, a marquise do Ibirapuera pouco apareceu nos 
principais jornais da cidade. Apesar da amostragem reduzida, as reportagens 
se relacionam, em sua maioria, ao Museu de Arte Moderna, com pequenos 
eventos, workshops e festas de carnaval que extrapolaram seus limites 
físicos e invadiram a marquise. Os dados sugerem que o número de eventos 
programados, como feiras e exposições, foi consideravelmente reduzido.

A última notícia publicada (até o término desta dissertação), registrada no dia 
04 de janeiro de 2014, no jornal Estado de São Paulo, faz referência a uma 
nova restrição aos jovens usuários da marquise do Ibirapuera. Está proibido 
o consumo de bebidas alcoólicas não só neste recinto como na totalidade do 
parque. 

*

Restauração Marquise - Parque Ibirapuera
Estrutura de concreto - Folha 04/06
(Fonte: Depave - Processo # 2008-0.290.471-4 de 10/03/2009)

Restauração Marquise - Parque Ibirapuera
Elétrica - Folha 06/06
(Fonte: Depave - Processo # 2008-0.290.471-4 de 10/03/2009)
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Sinalização proibindo o uso de skate, bicicleta, patins e bola, na ponta da marquise do 
Ibirapuera que serve o Museu Afro Brasileiro

(Fonte: Foto do Autor).
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Observando essa linha do tempo, constata-se que as notícias reportadas pelos 
periódicos sobre as atividades realizadas sob a marquise se referem, na maioria 
das vezes, a usos programados, institucionalizados, ora por iniciativa pública 
(do Estado ou do Município), ora por instituições não governamentais, porém 
relacionadas a grupos sociais organizados. Esses eventos foram fundamentais, 
principalmente no momento posterior às comemorações do IV Centenário, para 
a população estabelecer uma relação com o parque do Ibirapuera. Segundo o 
arquiteto Carlos Lemos, passada a animação dos festejos, o afluxo da população 
ao parque ocorreu de forma bem lenta, principalmente por intermédio de feiras 
e exposições30.

Mas, mesmo considerando que os recortes dos jornais não registram fatos 
ordinários ou cotidianos dos usuários do parque, mas apenas eventos 
programados ou atividades que tiveram alguma relevância a ponto de serem 
registrados no papel impresso, o panorama oferecido por esta linha temporal 
demonstra claramente o seguinte: é grande a capacidade de esta Marquise se 
modificar por meio de intervenções temporárias e efêmeras e ao mesmo tempo 
cumprir sua função de suporte a diversos usos programados, dado seu tamanho 
e suas características físicas. Não obstante, tendo em vista tanto suas dimensões 
como sua técnica construtiva, necessita manutenção constante da estrutura, 
acabamentos, cobertura e juntas de dilatação. Um cuidado especial e periódico é 
requerido para permanecer apta a desempenhar seu papel. 

Linha do tempo

A seguir será apresentada a linha do tempo com as atividades registradas nos 
jornais Estado de São Paulo e Folha, contemplando os 60 anos de existência da 
Marquise do Ibirapuera:

30  Arquiteto Carlos Lemos em entrevista cedida à Folha de São Paulo no dia 23 de 
setembro de 2003, com o título: Ibirapuera consolidou o moderno na arquitetura, p. C2
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LEON FERRARI – Sín título 
Impressión Heliografica (litografia). 70x100. Coleción MACG, INBA. Fonte: 

GIUNTA, Andrea (editor). León Ferrari. Mexico, Editorial RM, 2008. p.90. 
(Foto: Gustavo Lowry)
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A marquise ocupada

En ‘Imagens’ Ferrari utiliza el letraset para hacer líneas, pequeños 
animales y hombres: hombres vistos desde arriba, en acción de 
caminar, en la convención del plano arquitectónico. Hombres que 
comienzan ocupando ordenadamente la superfície reticulada del 
tablero, para pronto agolparse en multitudes, enfrentándose a 
las piezas de ajedrez que se esconden y, finalmente, desaparecen, 
dejándolos en tumultos desorientados, siguiendo líneas inconducentes.1

O simples ato de preencher o vazio, no caso uma tela retangular de 70x100cm, 
com usos diversos, traz a intenção do autor, León Ferrari, de simular as relações 
possíveis entre as pessoas, entre as ações. O artista começa a preencher o 
espaço, de maneira sistemática e por repetições; a convenção é utilizar o plano 
arquitetônico, a planta baixa porque facilita o uso do instrumento de desenho 
elegido, o letraset, um sistema de caracteres transferíveis. 

A escala é dada pelo próprio dimensionamento das atividades e pela utilização 
do corpo humano como padrão ou unidade de tamanho. Com o recurso 
definido, ele segue pelos usos possíveis e imaginados. As figuras humanas 
começam a interagir, o padrão começa a mesclar-se. 

Essa lógica de ocupação do campo, observada simplesmente pela composição de 
figuras sobre um fundo vazio, também pode se relacionar com a criação de leis 
intrínsecas à escala do que se representa, do que se imagina. Sem se influenciar 
pelo perímetro limitante, pela forma do fundo. Mantendo relativa indiferença 
com a forma do todo.

A imagem final cristaliza o que se tenta representar em movimento. Os objetos 
e as figuras humanas, ao se repetirem com mudanças de trajetória, criam a 
sensação do deslocamento. A obra sugere a ação e o movimento pode ser 
imaginado.

Esta série de desenhos, intitulada Heliografias, resultou em representações 
temáticas de espaços e usos. Ciudades, escaleras, autopistas, camas, ruas, 
espectadores, mesas, pasarelas y proyectos, foram alguns dos temas utilizados. 
Essas experiências ocorreram no início da década de 1980, enquanto o artista 
vivia em São Paulo.

1  Trecho extraído do texto: Líneas, planos y el dibujo del sonido: León Ferrari, São Paulo, 
1979-1986, de Andrea Giunta. In: GIUNTA, Andrea (editor). León Ferrari. Mexico, Editorial RM, 
2008, p. 61-90.

CAPÍTULO 04 - USOS COTIDIANOS
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*Todos os desenhos apresentados neste capítulo, no decorrer das próximas páginas, são 
de autoria do próprio autor e foram desenvolvidos com a intenção de ilustrar os usos 

cotidianos sob a marquise do Ibirapuera.
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As possibilidades registradas e o imaginário da continuidade dos movimentos 
contidos nestas obras nos ajudam a refletir sobre como registrar, através de 
um código conhecido de nossa disciplina, a arquitetura, os diferentes usos 
espontâneos e simultâneos que acontecem com grande intensidade sobre a 
superfície resultante do limite do piso e a projeção da cobertura da marquise do 
Ibirapuera.

Com perímetro de 1.700m e área de 28.000m2, sua largura varia entre 
uns 6m nas extremidades até uns 75m na porção central. A distância 
entre pilares varia de 12m a 28m, chegando até, na sua porção central, 
a atingir respeitáveis 44m. Além dos o pilares em V situados nas suas 
quatro extremidades, é sustentada por 106 pilares de secção circular 
com diâmetro constante de 50cm - apesar dos vãos distintos e de suas 
cargas variarem de 75 a 275 toneladas por pilar. Esbelta, a cobertura 
em laje nervurada com caixões perdidos dispõe de vigas longitudinais 
de altura até 80cm e vigas transversais de altura variável, atingindo, na 
borda, 25cm de espessura. O pé-direito entre 3 a 4,25m, sustentando a 
laje “em curva e em declive”.2

Descrever fisicamente as curvas sinuosas que delimitam a marquise do 
Ibirapuera, sua estrutura e materialidade, as relações criadas entre o interno e o 
externo, sua relação com a vegetação, ou até mesmo como sua escala compõe 
a paisagem, tudo isso, parece insuficiente quando pensamos em registrar a 
intensidade de seu uso.

Seu principal predicado é estar aberta e disponível, tudo o que nela se 
fixa incomoda. E tudo nela é neutro porque as cores são as pessoas 
que estão implicitamente convidadas a fluir, andando a pé, de skate, de 
patins, de bicicleta. 

...

E sendo coberta, mas mantendo-se aberta, a distinção entre ser praça, 
edifício ou paisagem ali se desfaz e se superpõe. Ou se reinventa.3

Por isso, descrevê-la, imaginando sua ocupação densa, oferece uma tentativa de 
mostrá-la por completo.

2  ZEIN, Ruth Verde. Uma velha e respeitável Senhora. In: Revista Summa +, #126.  
Argentina, janeiro de 2013, p. 134.
3  Idem. p. 134.
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A forma importa, mas não tanto as formas das coisas, e sim as formas 
entre as coisas.4

Users, once the building exists, learn to play the game.5

Uma enorme planta livre e aberta por todos os lados. A superfície do território, 
no caso o parque, é continua. Não há limitações físicas em seu plano de ação, 
somente os pilares e algumas edificações, mas que, mesmo prejudiciais, 
significam uma pequena porção do todo.  As condições de campo são claras e 
influenciam por sua materialidade neutra e declives em sua topografia.

O usuário se vê induzido a libertar-se. 

Há regras intrínsecas nas relações entre os corpos e os usos, na ocupação do 
campo estudado. Elas não são claras, mas ao mesmo tempo percebe-se sua 
existência, e elas são respeitadas. Os usos vetoriais reconhecem seus limites 
e criam suas próprias bolhas, mutáveis como uma disputa de forças. A tensão 
surge entre os pequenos grupos. Os usos de permanência prolongada, e que 
necessitam de uma perímetro espacial claro, buscam proteção. Os obstáculos, 
ora paredes, ora pilares ou até mesmos mudanças de pisos, cumprem este 
papel. Esses grupos ocupam estes espaços marginais.

Há uma lógica na multidão. Os usos não se tocam, há regras. 

O bando é claramente um fenômeno de campo, definido por condições 
locais simples e precisas, e relativamente indiferente à forma e 
à extensão gerais. Como as regras são definidas localmente, as 
obstruções não são catastróficas para o todo. As variações e obstáculos 
no ambiente são incorporados por meio de ajustes fluídos. Um 
pequeno bando e um bando grande apresentam basicamente a mesma 
estrutura. Depois de muitas interações, surgem padrões. Sem se repetir 
exatamente, o comportamento do bando tende para configurações 
bastante semelhantes, não como um tipo fixo, mas como resultado 
cumulativo de padrões de comportamentos localizados.

...

4  ALLEN, Stan. Condições de Campo, In. SYKES, A, Krysta. O campo ampliado da 
Arquitetura: Antologia teórica da arquitetura, Cosac Naify, São Paulo, 2013. p.92-103.
5  Os usuários, uma vez que o edifício existe, aprendem a jogar o jogo. FRIEDMAN, Yona. 
Function follows form. In: HUGHES, Jonathan; SADLER, Simon, Non-plan: Essays on freedom 
participation and change in modern architecture and urbanism. Oxford: Taylor & Francis Group, 
2000.
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As multidões e os enxames operam no limite do controle. Além 
das possibilidades formais que sugerem, esses dois exemplos 
podem permitir à arquitetura transferir sua atenção das formas de 
controle tradicionais, de cima para baixo, e começar a investigar as 
possibilidades de uma abordagem mais fluida, de baixo para cima. As 
condições de campo oferecem uma abertura para que a arquitetura 
examine a dinâmica de usos, o comportamento das multidões e as 
geometrias complexas das massas em movimento.6

Os locais que apresentam declividades mínimas são oferecidos aos esportes 
sobre rodas. O grande salão, que se encontra na área de maior projeção da 
cobertura da marquise, na direção que parte do seu acesso principal, isto é, da 
ponta entre a Oca e o Teatro à pista central, é o local de maior declividade. E a 
velocidade das bicicletas, patins e skates é elevada. 

O ruído é intenso.

Os ambulantes se posicionam nos acessos e nos caminhos que cruzam a área 
coberta da marquise e dão continuidade ao passeio pelo parque.  São muitos, 
e vendem bebidas e salgados. Nos dias de calor, formam-se filas em sua volta e 
sempre se acumulam muitos dejetos.

Os curiosos ficam do lado de fora. Se sentem acuados frente à tamanha 
movimentação. Os corpos se deslocam com violência.

Pelas manhãs, como o número de pessoas é reduzido, a marquise também serve 
de apoio à pista central que serpenteia o Parque. As pessoas se encontram no 
trecho mais próximo entre as duas e lá fazem exercícios de alongamento antes 
e depois das corridas. Também há aulas de ioga e tai chi chuan no período 
matinal.

Pais empurram os carrinhos de seu bebês. Cachorros esticam suas coleiras. As 
vezes podemos ver rodas de capoeira e até mesmo batucada.

Os usos extrapolam as bordas da marquise. Em dias de muito sol, as pessoas se 
acomodam na grama e olham para seu interior. Vôlei, peteca, jogos com disco, 
grupos tocam violão, picnics e pessoas deitadas em esteiras com guarda-sóis são 
comuns na área entre a marquise e os brinquedos infantis.

6  Op. Cit., 2013, p. 99-100.
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No lado oposto, onde se encontra o jardim de esculturas, entre o Museu de Arte 
Moderna e a Oca, o cenário é outro.  Jovens de diversas tribos se encontram 
nesta porção da cobertura e passam o domingo inteiro entre brincadeiras e 
paqueras, caminhando de lado a lado, se exibindo e confraternizando. Às vezes 
ocupam a marquise de tal maneira que quase não se vê o MAM, que serve de 
anteparo e fica encoberto por centenas de jovens, com cabelos coloridos e 
calças justas. 

A fachada envidraçada desse museu também serve como espelho para o grupo 
de jovens que praticam breakdance. O som alto e os passos empolgantes fazem 
com que curiosos se aglomerem nesse local.

Esse mesmo pano de cristal expõe, desde 1996, uma outra atração da marquise 
do Ibirapuera, a escultura ‘Aranha’ de Louise Bourgeois. Mesmo interna à 
fachada, os vidros transparentes revelam esse objeto que se tornou um ponto de 
referência e identidade da marquise.

A ponta que faz contato com o edifício da Bienal serve de ponto de encontro 
para as pessoas que chegam de automóvel. Em dias de evento, ali se acumulam 
para entrar no pavilhão. Além de abrigo, serve como porte cochère aos 
automóveis e aos taxistas. Os pilares em ‘V’ são bancos improvisados e seu 
formato possibilita o descanso. Todos os elementos são utilizados. Tudo está 
aberto à apropriação.

Os pilares circulares se prestam para que os usuários de skate e patins deixem 
suas mochilas encostadas. Pequenos grupos também sentam em volta desses 
elementos. Os sanitários, além de exercerem sua função programada, também 
servem como anteparos e indivíduos descansam encostados em suas paredes 
brancas.

A marquise tem notoriedade para estes sujeitos na medida em que 
consegue reunir centenas de jovens com muitas gírias, seus trejeitos, 
especificidades próprias de suas turmas e de seus bairros. 

...

Ao mostrar suas manobras, na verdade cada um deles está fazendo o 
exercício de marcação de territórios, aprendendo não só as técnicas 
destas práticas, como também as técnicas de pertencimento ao 
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grupo. Por trás dos gestos expressados por cada jovem, encontram-se 
performances de vida que, subversivamente, fazem uso da marquise 
para a manutenção de sua identidade na produção do espaço.7

O pátio traz a vegetação para a parte interna da marquise, mas estabelece 
a mesma relação com a vegetação envoltória. Não se percebe a forma da 
marquise, a luz e o porte das arvores são recortados pelas bordas da sua 
cobertura. Ela enquadra a paisagem e estica suas proporções. Às vezes, a luz 
ofusca a vista, existe contraste entre o dentro e fora.

Ao lado desse jardim interno, temos o restaurante, programado sob a 
marquise desde a década de 19708. Obstrui a passagem, estreitando-a e, 
consequentemente, diminuindo a intensidade de pessoas e eventos. Esse braço 
que se conecta com o Pavilhão das Culturas Brasileiras tem outro ritmo. As 
mesas do restaurante se espalham pela marquise. Podemos ver jogos de cartas 
e garrafas de cerveja, sentir o cheiro de comida. O clima de ‘botequim’ também 
tem lugar neste espaço tão democrático.

Batalhas campais com fantasias e espadas de espuma, jovens fumando narguilé, 
mais skatistas e crianças aprendendo a se equilibrar em suas bicicletas também 
estão presentes neste trecho.

O braço da marquise que se direciona ao Museu Afro é extenso e cheio de vida, 
os skatistas e ciclistas se ocupam de sua porção longitudinal. Eles se deslocam 
continuamente entre os pilares, enquanto os outros usos se posicionam entre os 
pilares e o balanço, de frente para a área ajardinada. 

Os usos se impõem à indefinição funcional deste espaço. É muito difícil perceber 
se alguém está utilizando a marquise como passeio abrigado entre um pavilhão e 
outro. A rotina dos movimentos é dispersa. 

Os movimentos são repetitivos, mas não idênticos. Se transformaram em hábito. 
Tudo se apresenta de forma natural, existe um ritmo.

7  JUNIOR, Paulo Cesar Nunes. AMARAL, Silvia Cristina Franco. Entre a marquise e a pista 
central: espaço para o tempo livre no Parque Ibirapuera. In.: http://seer.ufrgs.br/Movimento/
article/view/8017 (21-05-2012).
8  Como podemos observar na linha do tempo contida neste mesmo capítulo.
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Não existe uma relação clara entre a forma como um todo e os usos locais. Sua 
dimensão é enorme e não há como ter controle de sua espacialidade. A relação 
figura/fundo perdeu sua hierarquia. Os corpos se deslocam pelo espaço, em 
sua porção individual conquistada, por um período curto, criando fronteiras 
instantâneas entre as outras atividades. Uma paisagem de eventos que se 
expande visualmente pelo parque. 

A linha sinuosa da marquise arremata a paisagem enquanto uma verdadeira 
coreografia se desenvolve em sua sombra. A diferença de luz traz à vista 
silhuetas em movimento.

A marquise do Ibirapuera é uma estrutura que dá suporte à imprevisibilidade. 
É uma infraestrutura e, como tal, aguenta a transformação dos hábitos de seus 
usuários. Está aberta a receber qualquer uso, basta estar motivado. 

A marquise está ali para abrigar-nos da chuva e do sol, mas também 
para definir um cá e um lá, uma paisagem espremida do horizonte 
e uma vista próxima mais aberta, um percurso e uma sucessão de 
eventos, fazendo e desfazendo-se em incertos territórios, vagos e não 
estanques, de tribos e tipos. Que dela dispõem à vontade, mas em 
plena convivência: atritando-se e ignorando-se, navegando-se entre 
indivíduos, multidão e grupos, fazendo-se e desfazendo-se times e 
turmas como ondas sobre as quais se surfa.9

Estamos falando de uma construção que não só fisicamente se apresenta como 
aberta, mas também se relaciona com seus usos da mesma maneira. Umberto 
Eco, nos propõe ter atenção sobre as relações de comportamento e plasticidade 
intelectual no fazer artístico: 

1) as obras ‘abertas’ enquanto em movimento se caracterizam 
pelo convite a fazer a obra com o autor; 2) num nível mais amplo 
existem  aquelas obras que, já completadas fisicamente, permanecem 
contudo ‘abertas’ a uma germinação contínua de relações internas 
que o fruidor deve descobrir e escolher no ato de sua percepção da 
totalidade dos estímulos; 3) cada obra de arte, ainda que produzida em 
conformidade com uma explicita ou implícita poética da necessidade, 
é substancialmente aberta a uma série virtualmente infinita de leituras 
possíveis, cada uma das quais leva a obra a reviver, segundo uma 
perspectiva, um gosto, uma execução pessoal.10

9  Trecho extraído do artigo: Uma velha e respeitável Senhora, de Ruth Verde Zein, para a 
revista Summa +, #126, janeiro de 2013.
10  ECO, Umberto. Obra aberta. São Paulo, Perspectiva, 2010, p. 63-64.
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A percepção que se busca é individual, singular a cada relação estabelecida. E 
sobre esta perspectiva, o usuário deixa de ser um mero espectador e faz parte 
da obra. O mesmo se pode notar na relação estabelecida entre o usuário e 
marquise. Existem motivos para serem estabelecidas novas relações.

Os motivos são diversos, já que seu programa não está definido ou talvez neste 
exato momento de sua vida não esteja claro ou mesmo seja definido a propósito 
do indeterminado. As pessoas entram e saem por todos os lados. Nada está 
definido e sua grandiosidade a submete a um uso livre, festivo. Motivado pelo 
simples desejo de usá-la, por seu caráter lúdico, pela vocação do parque onde 
está inserido. 

Os usos se fazem ao longo do cotidiano. Há uma programação que se transforma 
durante a experiência do espaço, que modifica o motivo inicial, previamente 
programado, e se altera pela casualidade da experiência.

Os eventos são mais importantes que o programa e mais ainda que a forma, 
sendo definidos pela experiência no espaço.

Bernard Tschumi11 afirma que não há arquitetura sem ação, nem arquitetura sem 
eventos, muito menos sem programa. Mas o evento está diretamente ligado à 
experiência no espaço, logo, posterior ao projeto12. Por isso, observar como são 
utilizados os espaços é uma experiência importante para o processo de projeto. 
Para que essas variáveis possam ser inseridas na maneira de projetar. 

Em seus projetos, Tschumi trabalha com a introdução de sobreposições de 
programas, com o intuito de instigar a dinâmica por oposição, e espera que a 
reação seja formalizada no aparecimento de novos eventos, como podemos 
ver no projeto do Parc de la Villette.13 É com base nestes estímulos que o 
projeto do espaço arquitetural é realizado por meio de ações de montagem 
de sequências cinemáticas e de superposição de sistemas, em que são postos 
em relação (reciprocidade, indiferença, conflito) os espaços e os programas -’ 
crossprogramming, disprogramming e transprogramming.

11  TSCHUMI, Bernard. Violence in Architecture. In: Architecture and Disjunction. 
Cambridge, MIT Press, 1994, p.121-135.
12  SPERLING, David Moreno. Espaço e evento: considerações críticas sobre a arquitetura 
contemporânea. Tese de Doutorado apresentado a FAUUSP. São Paulo, 2008, p. 49-52.
13  Ibid. p.54
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A superposição coloca dois ou mais sistemas distintos em convivência 
disjuntiva criando um novo e múltiplo objeto ou espaço, o que ‘mantém 
diferenças e recusa a ascendência de um sistema privilegiado ou de um 
elemento organizador’. Ela tem como objetivo substituir a unicidade 
de uma fala pela diversidade em potência da intertextualidade, 
estratégia de criação de sistemas abertos à construção de uma ênfase 
programada.14

Podemos observar também que, em seu trabalho teórico, há uma distinção clara 
entre espaço de eventos, aberto ao imprevisível, ao espontâneo e espaço para 
eventos, que se remete ao que está programado.15 Federico Soriano (Dicionário 
Metápolis de Arquitectura Avanzada, 2006, p.203), ao comparar as qualidades 
de espaços públicos e privados apresenta um raciocínio semelhante:

El espacio público es móvil. El espacio privado es estático.
El espacio público es disperso. El espacio privado es concentrado.
El espacio público está vacío, es la imaginación. El espacio privado está 
lleno, son objetos y memorias.
El espacio público es indeterminado. El espacio privado es funcional. 
El espacio público es información, el espacio privado es opinión.
El espacio público es el soporte, el espacio privado es el mensaje. 
El espacio público esta, en fin, en equilibrio inestable. El espacio privado 
es por necesidad estable.

A sobreposição programática é justamente o que podemos observar na 
marquise. De maneira contínua, sobre a mesma superfície, todos os usos 
programados, feiras, exposições, comércio, apresentações etc., com períodos 
e locais definidos por suas construções efêmeras, se superpõem aos usos 
cotidianos, de conquista de espaço momentânea e duração transitória. Um 
legitimo espaço público, com qualidades lúdicas.

Quando você livra o chão e suspende a casa, esse chão se transforma 
em um grande espaço lúdico. Principalmente no sentido da 
imprevisibilidade da vida, como quem diz: faça o que quiser... Aqui se 
pode fazer qualquer coisa, porque a casa aguenta.16

14  Ibid.p.51
15  Ibid. p.54
16  Trecho extraído da entrevista cedida pelo arquiteto Paulo Mendes da Rocha, ao 
programa Nos Trinques, veiculado pelo canal GNT, no dia 12-05-2011. < http://globotv.globo.
com/gnt/nos-trinques/t/todos-os-videos/v/paulo-mendes-da-rocha-e-a-historia-viva-da-
arquitetura/1507620/>
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Sua excessiva generosidade faz com que transcenda em muito a 
estrita função de ligação pedestre coberta e dê abrigo a uma enorme 
variedade de eventos e usos imprevistos. Sua condição de espaço 
disponível, sem uma significação ‘a priori’, programa ou função 
definidos, entre os pavilhões, formando parte do conjunto, mas com 
autonomia, a transforma em uma construção que não determina a 
ação humana, mas, ao contrário, permite que haja uma apropriação 
social múltipla do espaço. As implicações dessa liberdade só podem ser 
descritas ‘a posteriori’: o projeto nesse sentido é pura potencialidade.17

O vazio formado por sua estrutura construída é constantemente preenchido por 
ações e eventos. E diferentes a cada dia, a cada segundo. Não há como registrar 
este movimento, somente imaginar e sugerir. 

... o espaço criado sob esta marquise é um imenso vazio entre 
edificações cujos conteúdos, funções, pré-estabelecidos determinam, 
sugerem, condicionam usos, significados e sentidos. Apesar de ter sido 
pensada como uma grande cobertura para as pessoas que circulam 
de um prédio a outro, esse espaço, entretanto, não é meramente 
um complemento desses outros espaços circundantes, pois o 
funcionamento desses dá-se de forma completamente independente de 
sua existência ou não.18

17  Trecho extraído da Introdução do Termo de referência: Reforma da Marquise ‘José 
Ermínio de Moraes’ - Parque Ibirapuera - São Paulo - SP - Prefeitura do Município de São Paulo - 
Secretaria do Verde e do meio Ambiente - Depave - Processo # 2008-0.290.471-4 (10/03/2009).
18  GUATELLI, Igor. A marquise do Parque Ibirapuera e manifestação do conceito derridiano 
‘entre’: arquitetura como suporte de ações. Arquitextos, São Paulo, 96.070, Vitruvius, mar 2006 
<http://vitruvius.es/revistas/read/arquitextos/06.070/371>
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237CONSIDERAÇÕES FINAIS

Projetar devia ser uma questão de organizar o material de tal modo 
que seu potencial fosse inteiramente explorado. Tudo o que fosse 
moldado deliberadamente deveria funcionar, i.e., deveria ser ajustado 
para fazer o que é esperado dele por pessoas diferentes em situações 
diferentes e em épocas diferentes. Em tudo que formos construir, 
devemos tentar não só ir ao encontro das exigências da função no 
sentido estrito, mas também fazer com que o objeto construído possa 
cumprir mais de um propósito, que possa representar tantos papéis 
quanto possível em benefício dos diversos usuários individuais. Cada 
usuário será capaz então de reagir a ele à sua própria maneira, 
interpretando-o de modo pessoal para integrá-lo a seu ambiente 
familiar.
Como as palavras e as frases, as formas dependem do modo como são 
‘lidas’ e das imagens que são capazes de suscitar para o ‘leitor’. Uma 
forma pode evocar imagens diferentes em pessoas diferentes e em 
situações diferentes e, deste modo, assumir um significado diferente, e 
esta experiência é a chave para uma consciência modificada da forma. 
Uma consciência que nos tornará capazes de fazer coisas que possam 
se adaptar melhor a mais situações.
A capacidade de absorver significados, e também de abandoná-los 
sem mudar essencialmente, faz da forma um portador potencial de 
significado - em suma, significável...1

O primeiro capítulo deste trabalho trata da construção do programa de 
atividades desenvolvido para as festividades do IV Centenário da cidade de São 
Paulo, através da análise dos documentos encontrados no fundo de mesmo 
nome, no Arquivo Municipal da cidade de São Paulo. O que realmente interessa 
destacar dessas informações, além de elucidar a organização da comissão em 
diversas disciplinas, esportes, cultura e arte, divulgação e propaganda etc., é o 
fato de este evento, antes de tudo, ter como objetivo a construção da ideia de 
futuro a ser oferecida à cidade de São Paulo. 

Todas as publicações, os monumentos, os concursos, os concertos, as feiras 
e exposições, tiveram este mesmo foco. Registraram a história do que havia 
passado nos últimos quatrocentos anos ao mesmo tempo em que projetaram 
um futuro para aquela sociedade. Esse espirito, presente nos organizadores, 
encabeçados por Francisco Matarazzo Sobrinho e em seus feitos, deixaram uma 
herança considerável para a cidade e seus habitantes.

O Parque Ibirapuera e seu conjunto edificado fazem parte dessa herança.

1  HERTZBERGER, Herman. Lições de arquitetura. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p.151.
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Foto aérea do Parque Ibirapuera 
(fonte: Google Earth/jan.2011)

O capítulo seguinte trata do desenvolvimento do projeto para este grande 
parque, desde a concepção e definição do partido, até a evolução do programa 
e as interferências sofridas. Elemento centralizador da maioria das atividades 
programadas para os festejos, principalmente os de caráter expositivos, sua 
importância é enorme na medida em que virou símbolo da ideia de força que 
ficou incorporada à imagem da cidade a partir do evento. 
 
Sua arquitetura se mostrou condizente com as vanguardas da época. E isso foi 
proposital, veio ao encontro dos anseios daquela Comissão. A obra de Oscar 
Niemeyer, já um arquiteto conhecido naquele momento e ainda mais no 
decorrer de sua carreira, seguiu esse mesmo caminho, sendo divulgada com 
imenso orgulho nacional e internacionalmente. 

Os pavilhões, refletindo o espirito futurista almejado pelos organizadores, 
traziam em seu bojo a conotação de um Estado forte e moderno. A arquitetura, 
demonstrando vigor e capacidade de abrigar evento de tal porte, se expressou 
em dois tipos de obras: as transitórias e as permanentes, que ficariam como 
legado após o término dos festejos. Elementos de volumetria pura, grandes 
invólucros dispostos a receber qualquer programa em seus interiores, essa foi a 
solução empregada. Mas a marca da autoria se fez presente quando Niemeyer, 
dentro de sua investigação plástica, propôs uma enorme marquise de ligação 
entre os edifícios permanentes. Não seria a primeira vez que ele utilizaria esse 
recurso compositivo, mas desta vez o resultado foi diferente. E esse artefato 
foi fundamental tanto paras as festividades como para a construção de uma 
identidade entre os usuários e o parque.

A forma livre junto à condição de estar aberta e sem programa, possibilitou 
sua utilização de diversas maneiras, e como um elemento público e coberto 
conquistou o imaginário dos paulistanos.

O terceiro e último capítulo se propôs ilustrar como este elemento, a grande 
Marquise do Ibirapuera, foi utilizada nos sessenta anos de experiência desde a 
inauguração em 1954.

O Parque Ibirapuera passou por momentos difíceis nos anos seguintes ao 
término das festividades do IV Centenário. Interesses políticos e dificuldades 
financeiras prejudicaram sua manutenção nos primeiros anos de vida.
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Yona Friedman em seu ensaio ‘Function follows form’ explica a genealogia 
do fluxograma no desenvolvimento de projeto: 

‘Function, mapped by a graph, can follow any form’.
(Fonte: In: HUGHES, Jonathan; SADLER, Simon. Non-plan: essays on 

freedom participation and change in modern architecture and urbanism. 
Oxford: Taylor & Francis Group, 2000, p.105.)
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Mas o parque, quando bem tratado, se mostrou como importante espaço 
público da cidade de São Paulo e cumpre sua missão, em escala metropolitana, 
demonstrando que o investimento inicial tem se revelado compensatório.   Os 
pavilhões aos poucos encontraram sua vocação. E, mais uma vez, a figura do 
Ciccilio Matarazzo como mecenas das Artes Modernas foi fundamental, pois a 
recorrência das Bienais de Arte e de Arquitetura, servindo de combustível para 
os pavilhões assumirem o carácter cultural que hoje desempenham tão bem.

E a marquise seguiu como um elemento de suporte, participando intensamente 
da vida dos usuários daquele sítio. Mas, com o passar dos anos, a marquise 
passou a ser ela mesma. Sem sair de onde estava, tornou-se independente.2

Diante do número alto e da diversidade da natureza das atividades que 
ocorreram sob sua sombra, esse elemento suportou bem tanto as atividades 
programadas, feiras e exposições, como atividades ocasionais relacionadas ao 
lazer e recreação, vocação principal do sítio onde está inserido.

Assim, podemos considerar que os objetivos da organização que imaginou o 
parque não só foi cumprido como as edificações tiveram êxito na construção de 
seu legado.

E que a grande Marquise, fruto da genialidade de seu autor, superou 
magnificamente seu programa inicial. Deixou de ser um elemento de ligação 
entre os pavilhões, abriu mão de sua funcionalidade e se tornou um verdadeiro 
espaço público coberto. Um enorme vazio qualificado.

Functional spaces, for architects, are points in a linkage scheme. 
To map a linkage scheme graphs are used: their nodes represent 
specialized equipment; their lines are the paths linking these specialized 
spaces.3

2  ZEIN, Ruth Verde. Memória sem monumento: comentários sobre a marquise do 
Ibirapuera. In: Revista AU # 226, São Paulo, 2013, p.27.
3  Espaços funcionais, para arquitetos, são pontos em um esquema de conexão. Para 
mapear um esquema deste são usados gráficos: os seus nós representam os equipamentos 
especializados, suas linhas são os caminhos que ligam esses espaços especializados (tradução do 
autor). FRIEDMAN, Yona. Function follows form. In. HUGHES, Jonathan; SADLER, Simon. Non-plan: 
essays on freedom participation and change in modern architecture and urbanism. Oxford: Taylor 
& Francis Group, 2000. P.104-115.
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Croquis de Lina Bo Bardi para o circo Piolin sob o vão livre do MASP 
(Fonte: Acervo ILBPMB, 1972).



243

Mas a vivência popular é como o ‘caminho natural’ que destroniza, 
modificado pela realidade, o projeto da prancheta.4

Ela não conduz mais as pessoas aos edifícios encontrados em suas pontas. E sim, 
como uma grande sombra, cria identidade e está aberta a atividades ocasionais, 
que se aproveitam de sua horizontalidade e de suas curvas. Os usos adaptam-
se às suas formas. É como um grande picadeiro onde diversas atividades são 
realizadas simultaneamente. Serve de suporte a vida.

A marquise enfim, se apresenta como um artefato onde a forma e o uso se 
mesclam, e, mesmo estando vazia, instiga a imaginação através de novas 
possibilidades.

E se realmente a ‘forma segue a função’, encontramos neste projeto um novo 
paradigma, que não foi determinado a priori na ação de seu autor, mas que 
supera este momento e aparentemente se apresenta como o espaço ‘entre’ os 
programas.

Um paradigma que suscita a indeterminação, uma arquitetura aberta a 
possibilidades. 

Podemos relacionar esta qualidade da marquise do Ibirapuera com outros 
projetos que buscam resultados semelhantes. O vão livre do Museu de Arte 
Moderna de São Paulo, por exemplo, se apresenta como um intervalo entre 
o programa construído do museu, se abre ao espaço público e oferece novas 
possibilidades de uso. Mas, mesmo assim, é diferente da marquise, pois este 
intervalo está contaminado pela intenção de seu autor, Lina Bo Bardi, que 
ilustrou claramente essas possibilidades em desenhos que acompanhavam seu 
projeto.

Por meio de seus desenhos, Bo Bardi explicitava seu lado autoral, 
demonstrado na idealidade das situações (mesmo que efêmeras) 
concebidas. Ela não se colocava como autora de uma forma plástica 
expressiva que configuraria rigorosamente um lugar, mas como uma 
pessoa capaz de proporcionar situações através de um conjunto de 
pequenos elementos. A arquiteta segue uma linha tênue entre a 

4  Comentário de Lina Bo Bardi sobre a ocupação da marquise do Ibirapuera pelo Museu 
de Arte Moderna. In: FERRAZ, Marcelo Carvalho. Lina Bo Bardi, São Paulo: Instituto Lina Bo e P. M. 
Bardi, 1996, p. 257.
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Increasing disorder in a dining table, by Sarah Wigglesworth and Jeremy Till 
(Fonte: < http://www.deconcrete.org/2010/02/17/dining-disorders/>).
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permissão ao acaso no interior da sua obra e a proposição de uma 
possibilidade de ocupação ideal. Portanto, há uma contradição positiva: 
Lina Bo Bardi não determina, para poder determinar após. Assim, 
durante sua trajetória, a arquiteta não questiona a noção de projeto, 
pois compreende a indeterminação como estratégia para que ocasiões 
possam ser concebidas por ela e pelas pessoas que ocupem sua 
arquitetura. Pode-se afirmar que Bo Bardi não se coloca como agente 
originalmente única, porém não abre mão de ser uma dessas agentes, 
o que a situa num grupo especifico e pouco comum de arquitetos cuja 
matriz de projeto tem como essência possibilitar experiências, incitando 
a imaginação daqueles que invadem os espaços por eles iniciados.5

Mas, claramente, a estratégia projetual é outra. Enquanto Bo Bardi depositava 
intenção ao construir o vazio do MASP, Niemeyer estava preocupado na 
composição plástica, formal de seu conjunto. Nunca depositou atenção ao 
acaso, sempre na sua condição de autor, atento ao seu ego. E mesmo durante 
seus sessenta anos de experiência, em nenhuma das dezenas de oportunidades 
que teve, ressaltou tais qualidades da marquise. Somente tinha interesse 
em terminar seu gesto inicial, preocupado somente em concluir a entrada 
monumental do conjunto do Ibirapuera. 

A marquise e sua condição de suporte ao uso indeterminado é fruto não só da 
superação de sua função inicial, é também resultado da relação deste espaço 
com seus usuários, da memória acumulada, das experiências ali realizadas, que 
possibilitam a construção do imaginário, do que está por vir.

Aos que nos contestavam, explicava pacientemente as razões da minha 
arquitetura, dizendo, por exemplo - para evitar discussões ociosas, que 
as curvas da marquise da Casa do Baile acompanhavam e protegiam as 
mesas localizadas junto à represa, quando na verdade eram apenas as 
curvas que me atraíam.6

5  BOSCH, Francesco Perrota. A Arquitetura dos intervalos. In: Serrote, #15, novembro de 
2013, p.23.
6  NIEMEYER, Oscar. A forma na arquitetura. Rio de Janeiro, Avenir Editora, 1978, p-36.
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Arquivo Histórico Municipal Washington Luis – Fundo IV Centenário:
_CAIXA 61: #411 de 1951

Proposta Comercial para Coordenação dos Trabalhos Urbanísticos e 
Arquitetônicos para os Festejos do IV Centenário de São Paulo, assinada pelos 
arquitetos Rino Levi, Oswaldo Arthur Bratke, Eduardo Kneese de Mello, Carlos 
Alberto Gomes Cardim Filho, Alfredo Giglio, Carlos Brasil Lodi, Roberto Cerqueira 
Cézar e Ícaro de Castro Mello, que viriam a tornar-se a Equipe de Planejamento.

28 de setembro de 1951.
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Arquivo Histórico Municipal Washington Luis – Fundo IV Centenário:
_CAIXA 184: #1540 de 1953

Edital para Concorrência pública - Execução da Marquise do Ibirapuera.

O documento não menciona data.
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Arquivo Histórico Municipal Washington Luis – Fundo IV Centenário:
_CAIXA 184: #1540 de 1953

Relatório sobre a quantidade de ferro gasto na execução da obra da marquise. 

22 de fevereiro de 1954.
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