
O texto que se segue não deve ser lido como mera resposta à matéria intitulada “O 
gênio abandonado” divulgada pela revista piauí. Ele procura, antes de mais nada, 
fornecer explicações definitivas e claras sobre a atuação do escritório Arquitetura 
Urbanismo Oscar Niemeyer, na perspectiva de deslegitimar, desautorizar, invalidar de 
uma vez por todas, em suma, de pôr fim a coisas ditas irresponsavelmente sobre nossa 
empresa e o próprio legado de Oscar Niemeyer. 
 
O escritório Ana Niemeyer Arquitetura, em sociedade de Ana Elisa e Jair Valera, foi 
constituído há cerca de quatro décadas, com o propósito de desenvolver, coordenar, 
fiscalizar obras do escritório Oscar Niemeyer e sempre atuou com total apoio e 
confiança desse arquiteto. 
 
Ao longo desse tempo, a Fundação ON nunca teve atuação em decisões, 
desenvolvimento de projetos e assessoria de obras; isso sempre foi realizado pelo 
escritório ON, independentemente de quem estivesse responsável por determinado 
trabalho. 
 
Após o falecimento do arquiteto, o escritório não firmou nenhum contrato de projeto 
novo de sua autoria, ao contrário do pronunciamento de integrantes da Fundação ON, 
apesar de esse assunto haver sido discutido em reunião. Todos os projetos e obras 
que o escritório atualmente desenvolve – convém frisar – são de autoria do arquiteto 
Oscar Niemeyer, e alguns em coautoria com o arquiteto  Jair Valera. 
 
Nosso escritório nunca projetou nem tampouco “brincou” de fazer projetos iguais aos 
de Oscar Niemeyer, como afirma o diretor atual da Fundação, que deve desconhecer 
totalmente a seriedade de nosso trabalho. 
 
As perdas, mencionadas por esse diretor, que dizem respeito ao contrato do seu 
acervo e ao ressarcimento do percentual destinado à Fundação por Oscar Niemeyer, 
não fazem sentido, por uma simples razão: não existem projetos novos de autoria de 
Oscar Niemeyer. 
 
Com relação à sede dessa Fundação – também comentada por seu diretor, com 
destaque para o seu estado precário – cabe registrar que foi elaborado um dos mais 
belos projetos de Niemeyer para a cidade de Niterói e construído pela Prefeitura com a 
finalidade de abrigar a sua nova sede. Esse projeto foi realizado exclusivamente para 
atender todas as necessidades que envolvem o acervo de Oscar Niemeyer. Depois de 
ser construído, a Fundação se negou a realizar a transferência para a cidade de 
Niterói. 



 
Independentemente de medidas judiciais virem a ser tomadas pela Fundação, não 
cabe a esta difamar e desrespeitar um escritório com tantos anos de trabalho 
dedicados ao Mestre Oscar Niemeyer. Conforme argumenta o pensador Jacques 
Rancière, a melhor maneira de resguardar o legado de um grande artista é, ao mesmo 
tempo, preservar a memória mais efetiva (verdadeira) de suas realizações e projetá-la, 
com todo o respeito, para as gerações futuras. 
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