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Sede das Nações Unidas

História

Erguida na costa leste de Manhattan, nas margens de East River 
que banha Nova Iorque, a sede das Nações Unidas tornou-se um 
símbolo da arquitetura modernista. A ambiciosa tentativa de pôr a 
obra em sintonia com o espírito de cooperação internacional das 
Nações Unidas, foi fruto de um esforço de colaboração de uma 
equipa multinacional de arquitetos de renome que incluíram, entre 
outros, Oscar Niemeyer e Le Corbusier.

A Organização da Nações Unidas foi oficialmente formada em 
Outubro de 1945, quando a segunda guerra mundial acabou.

Em Dezembro desse ano, o Congresso dos Estados Unidos decidiu 
por unanimidade convidar as Nações Unidas a estabelecer a sua 
sede permanente nos EUA. Após isso, um comité especial das 
Nações Unidas estudou as possíveis localizações em lugares 
como Filadélfia, Boston e São Francisco.

Enquanto eram consideradas áreas situadas a norte de Nova 
Iorque, Manhattan de grande densidade populacional não tinha 
sido seriamente estudada como possível candidata. Uma oferta 
de última hora no valor de 8,5 milhões de dólares feita por John 
D. Rockefeller, Jr., para a compra do local onde se situa a sede da 
ONU atualmente foi aceite pela maioria da Assembleia Geral em 
Dezembro de 1946.

O sítio escolhido pelas Nações Unidas era uma área degradada 
de matadouros, indústria leve e um local de desembarque de 

navios de transporte ferroviário. Uma vez acordado o sítio, a 
tarefa seguinte era projetar os Edifícios propriamente ditos. Os 
delegados decidiram que a sede das Nações Unidas seria um 
projeto conjunto liderado por arquitetos de muitos países. Wallace 
K. Harrison oriundo dos Estados Unidos foi eleito arquiteto-chefe 
e recebeu o título de Diretor de Planeamento. Uma comissão de 
dez consultores de projeto foi selecionada para o assistir, sendo 
a mesma composta por arquitetos nomeados pelos estados 
membros.

Os membros dessa comissão eram Nikolai G. Bassov (Comunidade 
dos Estados Independentes da ex-União Soviética); Gaston 
Brunfaut (Bélgica); Ernest Cormier (Canadá); Charles-Edouard 
Jeanneret, mais conhecido por Le Corbusier (França); Liang Seu-
Cheng (China); Sven Markelius (Suécia); Oscar Niemeyer (Brasil); 
Sir Howard Robertson (Reino Unido); G. A. Soilleux (Austrália); e 
Julio Vilamajo (Uruguai). O Diretor e a comissão de consultores 
começaram o seu trabalho no início de 1947 a partir de um 
escritório situado no Centro Rockefeller. Foram criados, analisados 
e voltados a trabalhar 50 projetos básicos. Os autores dos projetos 
tiveram de ter em conta a estrutura das Nações Unidas com a sua 
Assembleia Geral, os três Conselhos principais e o Secretariado 
permanente.
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Dos 50 projetos avaliados pela comissão de consultores, o modelo 
32 apresentado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, foi inicialmente 
selecionado como sendo o projeto mais interessante.

A ideia original de Niemeyer para o local incluía 3 estruturas livres, 
com uma quarta situada atrás num plano inferior ao longo da 
margem do rio. Ele decidiu separar os conselhos da Assembleia 
Geral, criando para o efeito uma praça pública entre as duas áreas.

O único membro da comissão que não se deixou convencer 
totalmente pela estrutura elegantemente articulada de Niemeyer 
foi o Suíço Le Corbusier. O seu projeto, o modelo número 23, 
propunha um bloco único no centro do local contendo a sala da 
Assembleia e os diferentes conselhos.

Le Corbusier propôs a Niemeyer reposicionar a Assembleia Geral 
para o centro da área destinada ao projeto. Apesar de isto ir 
radicalmente alterar a ideia de um grande largo público, Niemeyer 
aceitou a modificação e os dois arquitetos voltaram a submeter 

Projeto e Construção

um projeto conjunto, que é o complexo de edifícios que pode ser 
visto atualmente.

O orçamento original para o projeto foi inicialmente estimado em 
85 milhões de dólares, mas com economias e reestruturação do 
projeto fizeram reduzir o montante para 65 milhões de dólares. O 
Governo dos Estados Unidos disponibilizou um empréstimo livre 
de impostos para a totalidade do montante para cobrir os custos 
de construção.

Com os projetos aprovados e as questões financeiras resolvidas, 
a ação para a concretização foi rapidamente empreendida. 
Dezanove meses mais tarde, a 21 de Agosto de 1950, os primeiros 
funcionários do Secretariado ocuparam os seus novos escritórios.

Como o local escolhido era relativamente pequeno, delimitado por 
um lado pela avenida East River Drive (mais tarde designada de 
Franklin D. Roosevelt East River Drive) e pelo outro pelo próprio 
East River, era óbvio que seria necessário um edifício alto para 
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alojar os escritórios. O edifício do Secretariado de 39 andares de 
Niemeyer era controverso na altura, mas tornou-se desde então 
um ícone para o estilo modernista do complexo.

As fachadas exteriores do edifício do Secretariado de 167,6 m de 
altura foram feitas exclusivamente em alumínio, vidro e mármore. 
As vastas áreas de vidro em tom verde mantiveram o seu aspeto 
de linhas continuas que não sofreram quebra apesar de terem sido 
usadas reentrâncias tradicionais. Para fazer contraste, as fachadas 
de norte e sul sem janelas do edifício foram cobertas com 2000 
toneladas de mármore de Vermont.

Para manter o carácter internacional da Organização, foram 
selecionados materiais oriundos de muitos países. A pedra calcária 

para as fachadas da Assembleia e edifícios de conferências veio 
do Reino Unido, o mármore de Itália, o mobiliário de escritório e 
prateleiras de França, as cadeiras e tecidos da Checoslováquia 
(agora República Checa e República Eslovaca) e Grécia e, os 
tapetes de Inglaterra, França e Escócia. Para além disso, as mesas 
foram compradas na Suíça, e várias madeiras de acabamento de 
interiores vieram da Bélgica, Canadá, Cuba, Guatemala, Filipinas, 
Noruega e Zaire (agora República Democrática do Congo).
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Ao longo dos anos, os interiores dos edifícios foram alterados 
para acomodar os muitos estados que se juntaram às Nações 
Unidas desde a sua fundação. Em 1947, quando foram esboçados 
os planos de construção, existiam 57 estados membros, e foram 
tomadas providências para um aumento até 70 membros.

Este aumento antecipado era já excedido em 1955, e em 1964 
foi concluído um programa de expansão para alargamento a 126 
estados membros.

A renovação mais ambiciosa até à data foi iniciada com uma 
cerimónia em Maio de 2008, marcando o início dos cinco anos 
necessários à conclusão da reformulação do complexo histórico 
da ONU no valor de 1,9 mil milhões de dólares. Quando concluído, 
espera-se que o complexo seja mais eficiente no uso de energia e 
tenha uma segurança acrescida considerável. A instalação de uma 
nova fachada de vidro no edifício do Secretariado foi concluída em 
2012. Mantém o aspeto da fachada original, mas é mais eficiente 
na utilização de energia. O primeiro regresso de funcionários da 
ONU ao novo edifício renovado teve lugar em Julho de 2012.

De 1951 aos dias de hoje
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[Eu não sou atraído por 
ângulos retos ou por linhas 
retas, rígidas e inflexíveis, 
criadas pelo homem.
Eu sou atraído por curvas 
sensuais, de livre curso.]
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Oscar Niemeyer
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Apesar do projeto do complexo de edifícios das Nações Unidas 
ter sido oficialmente resultado de um esforço de colaboração 
de uma equipa multinacional de arquitetos liderada por Wallace 
K. Harrison, é convicção geral de que a elegância arquitetónica 
resultou da visão de um homem, Oscar Niemeyer.

Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares Filho nasceu na cidade 
do Rio de Janeiro a 15 de Dezembro de 1907. Licenciou-se em 
arquitetura pela Escola Nacional de Belas Artes, da mesma cidade, 
em 1934 e começou a trabalhar sem remuneração num gabinete 
de arquitetura local. Em 1936, Niemeyer conheceu Le Corbusier, 
que se tornou sua grande influência e professor. Em 1939, Niemeyer 
chefiava uma equipa que tinha sido encarregada de criar o 
primeiro arranha-céus modernista financiado pelo estado.

O reconhecimento mundial de Niemeyer foi confirmado em 1947, 
quando o então arquiteto de 40 anos foi convidado a fazer parte da 
equipa de trabalho no projeto de construção da sede das Nações 
Unidas. Em meados dos anos 50, Niemeyer participou num dos 
maiores e mais complicados trabalhos: o projeto da nova cidade 
capital do Brasil, Brasília. Niemeyer usaria este projeto para testar 
novos conceitos sobre planeamento urbano.

O Arquiteto
(1907 - 2012)

Visto como um dos maiores símbolos do Modernismo, Niemeyer 
ficou famoso pelo seu uso de formas abstratas e curvas. Os 
seus edifícios são caracterizados por uma elegância e harmonia, 
frequentemente tornada possível pelo seu trabalho pioneiro com 
betão reforçado.
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Factos e citações

As bandeiras dos 193 estados membros  
das Nações Unidas dão uma aparência  
curva e colorida de 152,4 m de largura  
dos edifícios-sede da ONU.

A biblioteca Dag Hammarskjöld contém 
aproximadamente 400 000 volumes na sua 
coleção geral e, para além disso, tem diversos 
milhões de documentos das Nações Unidas.

A sala da Assembleia Geral acomoda  
193 delegações. Cada delegação tem  
seis assentos.

O edifício da Assembleia Geral é uma estrutura 
inclinada com lados côncavos, 115,8 metros de 
comprimento e 48,7 metros de largura, encimado 
por uma cúpula em forma de concha.

Para reduzir os custos foi reduzida a altura 
original do edifício do Secretariado de 45 para 
39 andares.

O vidro na estrutura de alumínio das janelas 
no edifício do Secretariado é especialmente 
concebido para deixar reter o calor solar.
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Localização:  .........................  Manhattan, cidade de Nova Iorque, NY
Arquitetos  ..............................  Equipa internacional, l 

iderada por Wallace K. Harrison, 
incluindo entre outros Le Corbusier  
e Oscar Niemeyer

Estilo:  ........................................  Modernista, Estilo Internacional
Materiais:  ...............................  Alumínio, vidro e mármore de Vermont
Data de construção:  .......  Início 24/10/1947 (pedra ângular 

colocada em 24/10/1949)
Área ocupada:  ....................  69.000 m2

Altura:  .......................................  167,6 m (edifício do Secretariado)
Andares:  .................................  39 acima do solo,  

edifício do Secretariado

Factos sobre a Sede das Nações Unidas

©
 w

ik
ip

ed
ia



Customer Service
Kundenservice
Service Consommateurs
Servicio Al Consumidor
www.lego.com/service or dial

00800 5346 5555 :
1-800-422-5346 :

7

A sede icónica das Nações Unidas em Nova Iorque é um famoso 
exemplo do estilo internacional e o primeiro monumento do 
modernismo pós-guerra. O complexo é dominado pelo edifício do 
Secretariado extremamente delgado, cujas proporções também 
serviram de ponto de partida para o projeto do modelo LEGO®.

A forma ilusoriamente simples da Torre é conseguida no modelo 
LEGO com o uso de técnicas de construção complexas, tais como 
uma transição quase contínua de um eixo com oito espigas de 
largura LEGO para um topo do edifício de nove espigas de largura, 
que inclui mesmo algumas das peças invertidas.

O edifício da Assembleia Geral em posição inclinada é mais 
escultural e contrasta com a forma retangular e racional da torre 
austera. As delicadas curvas das suas fachadas concavas oriental 
e ocidental são acentuadas com offset, o que permite pequenos 
aumentos de apenas metade da profundidade de uma base 
LEGO. O projeto original dos arquitetos ficou concluído com o 
edifício de Conferências que liga os edifícios do Secretariado e 
da Assembleia Geral, apresentando ainda uma arcada sobre a 

avenida que se prolonga ao longo da margem do rio. O traçado 
ligeiramente trapezóide do edifício exigiu um sofisticado design 
LEGO, que esperemos se traduza numa construção divertida.

O modelo da sede das Nações Unidas foi criado em estreita 
colaboração com a equipa de design LEGO. Eles olham para o 
modelo numa perspetiva de construção LEGO e garantem que 
o processo de construção é simples, lógico e também uma 
experiência positiva para o utilizador.

Uma Palavra do Artista

A linha “Modelo em Escala Reduzida”  
– a linha LEGO® Architecture nos anos 60

A história da atual série LEGO Architecture pode ser reencontrada 
no início dos anos 60, altura em que a popularidade da peça 
LEGO estava em forte ascensão. Godtfred Kirk Christiansen, o 
então proprietário da empresa, começou a procurar formas 
para expandir o sistema LEGO, e pediu aos seus designers para 
desenvolverem um conjunto de componentes que acrescentasse 
uma nova dimensão à construção LEGO.
A resposta daqueles foi tão simples quanto revolucionária: cinco 
elementos que combinavam as existentes peças e que tinham 
apenas um terço da altura. Estas novas “bases” de construção 
tornaram possível construir modelos mais pormenorizados do que 
antes.
Esta maior flexibilidade LEGO parecia adequar-se ao espírito da  
época; os arquitetos modernistas estavam a redefinir o aspeto das  
casas, e as pessoas participavam ativamente na elaboração do  

projeto da casa dos seus sonhos. Foram estas tendências que 
conduziram à introdução do “Modelo em Escala Reduzida” LEGO 
no início de 1962.
O nome era uma ligação direta à forma como os arquitetos e 
engenheiros trabalhavam, e esperava-se que eles e os outros 
construíssem os seus projetos “em escala reduzida” com elementos 
LEGO. À semelhança do que acontece com a LEGO Architecture de 
hoje, os conjuntos originais foram concebidos para se diferenciarem 
das normais caixas muito coloridas LEGO, e também incluíam “Um 
Livro de Arquitetura” para inspiração.
Apesar dos cinco elementos continuarem a fazer parte integrante 
do sistema de construção LEGO, a linha “Modelo em Escala 
Reduzida” foi gradualmente abandonada em 1965. Muitos dos 
princípios da série voltariam a emergir 40 anos mais tarde na série 
LEGO Architecture.
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A sede icónica das Nações Unidas em Nova Iorque é um famoso 
exemplo do estilo internacional e o primeiro monumento do 
modernismo pós-guerra. O complexo é dominado pelo edifício do 
Secretariado extremamente delgado, cujas proporções também 
serviram de ponto de partida para o projeto do modelo LEGO®.

A forma ilusoriamente simples da Torre é conseguida no modelo 
LEGO com o uso de técnicas de construção complexas, tais como 
uma transição quase contínua de um eixo com oito espigas de 
largura LEGO para um topo do edifício de nove espigas de largura, 
que inclui mesmo algumas das peças invertidas.

O edifício da Assembleia Geral em posição inclinada é mais 
escultural e contrasta com a forma retangular e racional da torre 
austera. As delicadas curvas das suas fachadas concavas oriental 
e ocidental são acentuadas com offset, o que permite pequenos 
aumentos de apenas metade da profundidade de uma base 
LEGO. O projeto original dos arquitetos ficou concluído com o 

edifício de Conferências que liga os edifícios do Secretariado e 
da Assembleia Geral, apresentando ainda uma arcada sobre a 
avenida que se prolonga ao longo da margem do rio. O traçado 
ligeiramente trapezóide do edifício exigiu um sofisticado design 
LEGO, que esperemos se traduza numa construção divertida.

O modelo da sede das Nações Unidas foi criado em estreita 
colaboração com a equipa de design LEGO. Eles olham para o 
modelo numa perspetiva de construção LEGO e garantem que 
o processo de construção é simples, lógico e também uma 
experiência positiva para o utilizador.

Uma Palavra do Artista

A linha “Modelo em Escala Reduzida”  
– a linha LEGO® Architecture nos anos 60

A história da atual série LEGO Architecture pode ser reencontrada 
no início dos anos 60, altura em que a popularidade da peça 
LEGO estava em forte ascensão. Godtfred Kirk Christiansen, o 
então proprietário da empresa, começou a procurar formas 
para expandir o sistema LEGO, e pediu aos seus designers para 
desenvolverem um conjunto de componentes que acrescentasse 
uma nova dimensão à construção LEGO.

A resposta daqueles foi tão simples quanto revolucionária: cinco 
elementos que combinavam as existentes peças e que tinham 
apenas um terço da altura. Estas novas “bases” de construção 
tornaram possível construir modelos mais pormenorizados do que 
antes.

Esta maior flexibilidade LEGO parecia adequar-se ao espírito da  
época; os arquitetos modernistas estavam a redefinir o aspeto das  
casas, e as pessoas participavam ativamente na elaboração do  

projeto da casa dos seus sonhos. Foram estas tendências que 
conduziram à introdução do “Modelo em Escala Reduzida” LEGO 
no início de 1962.

O nome era uma ligação direta à forma como os arquitetos e 
engenheiros trabalhavam, e esperava-se que eles e os outros 
construíssem os seus projetos “em escala reduzida” com elementos 
LEGO. À semelhança do que acontece com a LEGO Architecture de 
hoje, os conjuntos originais foram concebidos para se diferenciarem 
das normais caixas muito coloridas LEGO, e também incluíam “Um 
Livro de Arquitetura” para inspiração.

Apesar dos cinco elementos continuarem a fazer parte integrante 
do sistema de construção LEGO, a linha “Modelo em Escala 
Reduzida” foi gradualmente abandonada em 1965. Muitos dos 
princípios da série voltariam a emergir 40 anos mais tarde na série 
LEGO Architecture.
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