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Apresentação

Quando criança, nunca me imaginei arquiteto. Mas no ano de 2003,
ainda com 17 anos de idade, matriculei-me na Uniritter e na UFRGS para cursar Arquitetura e Urbanismo sem saber bem o que estava fazendo. Nesse mesmo ano, ingressei na Faculdade Ritter dos Reis no citado curso. O primeiro
semestre modificou a minha perspectiva de mundo. Logo entendi que a arquitetura seria minha companheira para a vida e que, se eu não havia sonhado
com isso até aquele momento, dali por diante ela participaria dos meus sonhos
recorrentemente.
A partir de então, meu estudo e minha atuação na arquitetura transitaram mais intensamente no campo da prática projetual do que no da pesquisa
e da crítica escrita. Até o ano de 2018, eu nunca havia escrito um artigo, não
fosse para alguma disciplina ainda na época da graduação. Apesar disso, no
mesmo ano, com a entrada no Programa de Pós Graduação em Arquitetura da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PROPAR-UFRGS), me dei conta
que, mais que um desafio, a ideia de escrever era um prazer, uma prática que
queria adquirir como hábito, assim como a prática de projeto, para o resto da
vida.
Assim como tudo que fazemos pela primeira vez, não foi fácil trilhar
o caminho para conceber o texto dessa dissertação. Mas, posso dizer que foi
prazeroso, e espero que assim possa ser também o caminho da leitura para os
que dedicarem atenção a este volume.
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“(...) o sentido das coisas não é nunca uma certeza ou
uma premissa: é uma hipótese, algo que se formula
por aproximações.”

Sophia Telles a respeito dos discursos arquitetônicos de Paulo Mendes da Rocha.
TELLES, Sophia da Silva. A Casa do Atlântico. A&U - Arquitetura e Urbanismo ,
Ed. Pini Ltda - SP, v. 60, p. 69-71, 1995.
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Resumo

Parte da força dos projetos de Paulo Mendes da Rocha reside numa
relação de tensão com os lugares e os terrenos onde se inserem, implantando
o projeto de tal forma que o lote e o solo se tornam artefatos inseparáveis da
composição. Se olharmos os projetos de PMdR e imaginarmos a remoção dos
edifícios dos lotes onde estão inseridos, notaremos que, inúmeras vezes, esta
deixaria cicatrizes bastante significativas na topografia, e talvez, pedaços da
construção em si. Entretanto, essa experiência imaginativa resulta completamente diferente em grande parte dos edifícios modernos, cuja remoção deixaria praticamente intacta a paisagem na qual estão inseridos.
Mesmo havendo, nos últimos anos, exaustivos e muito competentes
estudos a respeito da obra de Mendes da Rocha, a atenção lançada por diversos
autores ao tema proposto – a relação do edifício com o solo – ainda admite
novas abordagens quanto aos reflexos espaciais e às recorrências de certas atitudes nas tomadas de partido. Pretende-se por meio desse estudo dar mais atenção ao tema específico sem jamais reduzir as obras do arquiteto a essa questão.
Tendo em vista o amplo número de obras produzidas por PMdR e a impossibilidade de tratar do universo completo delas, no presente trabalho serão
analisadas, especificamente, a Casa Gaetano Miani 01 (1958), a Casa Lygia e
Newton Carneiro (1973) e a Casa Arlindo Carvalho Pinto (1974), que, apesar
da pequena escala (se comparadas aos museus e aos estádios), servem para elucidar como nas obras do arquiteto existe uma relação peculiar na forma como
o edifício e o terreno interagem.
A partir da análise específica dessas três obras residenciais, será lançado
um olhar panorâmico, buscando similaridades das atitudes projetuais identificadas
na descrição das obras específicas, com outros edifícios, também projetados por
PMdR, que tratem de forma análoga a relação do edifício com o terreno e o solo,
a fim de verificar se existe uma recorrência no tema do redesenho topográfico,
como forma de compor a arquitetura na obra do autor. Ciente da impossibilidade
do esgotamento do assunto, há neste trabalho o anseio claro de servir de base para
aprofundamentos e estudos futuros.
Palavras-chave: Paulo Mendes da Rocha; arquitetura moderna brasileira;
arquitetura moderna paulista; redesenho topográfico e do solo; chão.
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“ Uma visão poética sobre a forma ,que ultrapassa,
na sua dimensão humana, a estrita necessidade. A
arquitetura não deseja ser funcional, mas oportuna.”

ROCHA, Paulo Mendes da. ARTIGAS, Rosa(Org.). Paulo Mendes da Rocha.
São Paulo: Cosac et Naify; Associação Brasil 500 Anos Artes Visuais; Fundação
Bienal de São Paulo. 2 edição, 2002. P. 73.

pag. 19

1. Introdução

Há na produção arquitetônica de PMdR uma consistência que se manifesta quase que imediatamente à sua saída da universidade. Menos de cinco
anos depois de receber o título de arquiteto, Mendes da Rocha ganha o concurso de projeto para o Ginásio do Clube Atlético Paulistano (1958), edifício
com o qual é nomeado vencedor do Grande Prêmio Presidência da República
na 6ª Bienal Internacional de São Paulo (1961). Já naquela época, dava ênfase,
mediante seus projetos, a discursos que viria a praticar ao longo de toda sua
carreira. A técnica manifestada explicitamente na materialização de suas obras
discursa, para além da arquitetura, sobre um modo de ver o mundo e de pensar
a vida na cidade.
Sophia Telles apresenta, em um artigo intitulado A Casa do Atlântico1,
reflexões muito precisas a respeito da concisão da obra de PMdR, que condensa espaço, técnica e discurso em um único desenho: o corte. No mesmo
sentido, Annette Spiro comenta que quando se analisam os edifícios de Paulo
Mendes da Rocha sob essa ótica, podemos ver em seus primeiros croquis que
a concepção espacial pode ser explicada, acima de tudo, pelo corte2. Para
Daniele Pisani, pertencem inequivocamente à poética de Mendes da Rocha
a conexão com o solo e a fusão do espaço interno com o edificado. (...) mostrando uma propensão já marcada a pensar em corte3. E é nessa peça gráfica
que a relação do edifício com o terreno e o solo, mais especificamente, parece
ganhar intensidade.
1 TELLES, Sophia da Silva. A Casa do Atlântico. (São Paulo: A&U - Arquitetura e Ur-

banismo, Ed. Pini Ltda, v. 60, 1995), 69-81.
2 OTONDO, Catherine. “Você sempre entra por uma porta e sai pela outra.” Versão para
o português do texto de Annette Spiro. (São Paulo: Revista Pós, v.15, n.25, junho de
2009), 41.
3 PISANI, Daniele. Paulo Mendes da Rocha: obra completa. (São Paulo: Gustavo Gili,
2013) 33.
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Algo comum na arquitetura como um todo, o inevitável toque do edifício
no chão, adquire, nas criações de PMdR, recorrentemente, grande importância
como elemento de configuração espacial e morfológica.
Se fizermos um exercício imaginativo de remover dos lotes onde estão inseridos os edifícios projetados pelo arquiteto, notaremos que, inúmeras
vezes, tal remoção deixaria cicatrizes bastante significativas na topografia, e
talvez, pedaços da construção em si, fazendo com que a edificação perca sua
lógica existencial e compositiva. Obras como o MUBE (1986) e o Pavilhão
de Osaka (1969) deixam clara essa indissociabilidade entre a arquitetura e o
terreno. Se repetirmos essa experiência imaginativa com a Vila Savoye (1910),
de Le Corbusier ou com a Casa Farnsworth (1945), de Mies Van der Rohe, o
resultado seria completamente diferente, pois a remoção do edifício deixaria
praticamente intacta a paisagem na qual está inserida.
Porém, existem diversas obras menores que, apesar de não terem esta
relação de dependência com o solo tão explícita, ainda mantêm intensa relação
compositiva com ele. Tendo em vista o tempo disponível para esta pesquisa
e vastidão da obra de PMdR, pretendeu-se delimitar os estudos de caso tomando como base a dissertação produzida, no ano de 2000, por Ruth Verde
Zein, no PROPAR-UFRGS, que teve como propósito colaborar no sentido de
uma adequada qualificação do brutalismo paulista, de modo que dedicou uma
das partes do seu estudo à análise de 44 exemplares residenciais projetados
por PMdR4. Dessas 44 casas, optou-se por, neste estudo, selecionar três exemplares menos estudados por dois motivos: para que se comprove que, mesmo
em casos menos visitados do arquiteto, a inter-relação da modelagem do solo
com a edificação está presente; e para criar mais material sobre estes exemplares pouco examinados pela bibliografia e historiografia da arquitetura. Dentro
dessa perspectiva, foram selecionadas duas casas não construídas, sendo elas
a Casa Gaetano Miani 01 (1958) e a Casa Arlindo Carvalho Pinto (1974), e
uma construída, porém pouquíssimo visitada, a Casa Lygia e Newton Carneiro
(1973).
4 ZEIN, Ruth Verde. Arquitetura Brasileira, Escola Paulista e as casas de Paulo Mendes

da Rocha. (Porto Alegre, Dissertação de Mestrado, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, 2000)
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A Casa Gaetano Miani 01 foi escolhida por se tratar de uma obra do
princípio da carreira de PMdR, em que o aspecto da relação indissociável do
edifício com o solo já se apresenta, além do tema da multiplicidade de percursos e o da “fusão” entre os elementos de arquitetura. Como ressalta Ruth Verde
Zein, essa é uma casa que anuncia o que alguns anos depois virão a ser as Casas Tipo Apartamento Sobre Pilotis5, com sua estrutura principal apoiada em 4
pontos, deixando a maior parte do corpo da casa elevado do solo, praticamente
liberando o térreo, apesar de, nesse caso, este ainda estar ocupado com uma
área social e de serviço. A Casa Arlindo Carvalho Pinto trata de todos os temas
levantados no exemplar anterior, porém com uma relação com o solo um pouco
diferente. Essa relação se estabelece por meio de uma modelagem topográfica
que aproxima o terreno da construção da casa sem a tocar, utilizando-se desta
modelagem como um estágio intermediário entre o térreo livre e a Casa Tipo
Apartamento Sobre Pilotis. Nesse projeto, a modelagem do terreno é bastante
intensa e cria uma dinâmica muito relevante para a espacialidade.
Por fim, um capítulo à parte vai tratar da Casa Lygia e Newton Carneiro.
Projeto muito pouco publicado, apresenta uma série de características recorrentemente trabalhadas na obra de PMdR, tais como: o tema do plano horizontal de cobertura sombreando as transparências de um volume construído sob
ela –composição que se apresenta claramente caracterizada como pertencente
à Casa Tipo Apartamento Sobre Pilotis; a relação intensa com o terreno e com
o solo propriamente; e também o tema da multiplicidade de percursos. Para
essa casa, foram encontradas três diferentes versões: uma de anteprojeto, encontrado na tese de Catherine Otondo; uma de projeto executivo, encontrada
na dissertação de Ruth Verde Zein; e a versão efetivamente construída. A respeito dessa última, foram encontrados poucos registros: somente uma foto na
tese de Catherine Otondo; algumas fotos que pouco esclarecem o projeto, no
site do fotógrafo Leonardo Finotti, e algumas fotos mal tomadas no site de uma
imobiliária da cidade de São Paulo, no qual consta um anúncio dizendo:

5 ZEIN, Ruth Verde. Arquitetura Brasileira, Escola Paulista e as casas de Paulo Mendes

da Rocha. (Porto Alegre, Dissertação de Mestrado, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, 2000), 220.
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CASA ELEVADA NO BOLSÃO DE INTERLAGOS
Projeto Paulo Mendes da Rocha, Prof.
Arquiteto (FAU USP). Tem sob seu currículo
o projeto do MUBE (Museu Brasileiro da Escultura Marilisa Rathsam), situado a Av. Europa (Jardins) e a revitalização da Pinacoteca
de São Paulo, dentre muitos outros. Espaços
amplos e bem planejados. Toda mobília feita
sob encomenda de acordo com o projeto. Ensolarada, muito vidro, num terreno de 4.369
metros com muito verde. Rua tranquila. Aceita
permuta por imóveis industriais e comerciais.6
A partir desse anúncio, foi possível articular com o corretor de imóveis
e com o proprietário atual da residência uma visita a casa, viabilizando um
levantamento do projeto construído como se encontra hoje.
Esta casa tem, nas duas versões de projeto, diferentes maneiras de compor o edifício e o terreno, sendo que, nas duas, o partido toma o solo como
elemento fundamental, tornando-se peça-chave nesta pesquisa, na qual analisaremos o anteprojeto e o projeto construído efetivamente. Nas três versões,
notamos como o tema do continuum espacial se manifesta de forma intensa;
como o solo participa da composição; como o corte é peça fundamental para o
projeto e como a ideia de território e identidade americana participa, por mais
que indiretamente, dos partidos.
Essa relação do edifício com o solo não se apresenta apenas pela observação dos desenhos e fotos das obras de PMdR, mas também pela bibliografia que analisa, especificamente, a obra do arquiteto e que, diversas vezes,
aponta para o redesenho topográfico como ato significativo no lançamento dos
projetos. Carlos Eduardo Dias Comas explana a respeito de PMdR que assim como na própria casa de Niemeyer, a arquitetura (de Paulo Mendes da
6 Conteúdo retirado do site da imobiliária Bamberg. Fonte: https://www.bamberg.com.

br/imovel/sobrado-venda-sao-paulo--5dormitorios-3suites-20vagas-1879m2/BB32309/
Acessado em 21 de novembro de 2020.
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Rocha) começa com a criação de um solo artificial7. Sophia Telles ressalta a
relação da construção com o terreno e comenta a respeito do Museu Brasileiro
de Escultura (MUBE) que o partido como que condensa, por sobreposição, a
construção, o terreno, a implantação e o lote8. Maria Isabel Villac esclarece
que construir o território não é ocupá-lo, mas inventá-lo9; e Annette Spiro se
utiliza dessa frase para depois alegar que tal citação serve perfeitamente para
ilustrar a forma que o arquiteto lida com o terreno e a topografia10. Ruth Verde
Zein atenta para o redesenho topográfico presente na casa Gaetano Miani 01
(1958), elucidando que não é a casa que se acomoda ao terreno, mas este que
é artificialmente trabalhado para acomodá-la11. Helio Piñon ressalta a relação
de construção da paisagem e da tomada da geografia como ponto fundamental
na concepção dos partidos12.
Todas essas análises vêm contribuir para uma visão mais completa da
obra de PMdR, porém os olhares lançados sobre o tema da relação do edifício
com o solo e seus redesenhos topográficos são passageiros, diversas vezes ressaltados, contudo, de maneira geral, com análises pouco aprofundadas sobre a
questão. Por esse motivo, parece importante, mesmo depois de tão qualificados
estudos, lançarmos mais um olhar sobre a obra deste importante personagem
da arquitetura brasileira, no intuito de aprofundar algumas análises quanto a
essas relações entre edifício e terreno, cientes, todavia, da impossibilidade de
esgotar tão amplo assunto.
7 COMAS, Carlos Eduardo Dias. Paulo Mendes da Rocha: o prumo dos anos 90. (São

Paulo: A&U - Arquitetura e Urbanismo, n97, Editora Pini, ago/set 2001), 104.
8 TELLES, Sophia da Silva. O Museu da Escultura. (São Paulo: A&U - Arquitetura e
Urbanismo, Ed. Pini Ltda, v. 32, 1990), 44-51.
9 VILLAC, Maria Isabel. La construccíon de la mirada - Naturaleza, Ciudad y Discurso
en la Arquitectura de Paulo Mendes da Rocha. (Barcelona: Tese de Doutorado, 2002),
296.
10 VILLAC, Maria Isabel. La construccíon de la mirada - Naturaleza, Ciudad y Discurso
en la Arquitectura de Paulo Mendes da Rocha. (Barcelona: Tese de Doutorado, 2002), 19.
11 ZEIN, Ruth Verde. Arquitetura Brasileira, Escola Paulista e as casas de Paulo Mendes
da Rocha. (Porto Alegre, Dissertação de Mestrado, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, 2000), 181.
12 PIÑON, Helio. Paulo Mendes da Rocha. (São Paul: Romano Guerra, 2002), 7.
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2.1. O caminho a ser percorrido.

Este trabalho começa com uma breve apresentação sobre PMdR, expondo alguns eventos da sua infância em Vitória, no Espírito Santo, onde cresce
em meio à exuberante natureza e à engenhosidade do porto da cidade. Logo
após, apresenta-se a convivência com os empreendimentos familiares, como
as construções de pontes e açudes, além das visitas às serrarias e pedreiras de
seus tios. Em seguida, são mostradas a sua formação técnica, a sua entrada na
universidade e sua graduação como arquiteto, para, finalmente, elencar alguns
prêmios que acumulou ao longo dos anos.
Uma segunda etapa é a passagem pela bibliografia, fazendo um levantamento de obras significativas que tratam sobre o pensamento, os discursos,
as obras e a carreira do arquiteto. O capítulo inicia pelos comentários a respeito
do texto escrito por Flávio Motta, no ano de 1967, na revista Acrópole13, e a
relevância desse escrito até hoje. Logo, são trazidas algumas referências ao
livro escrito por Yves Bruand sobre a arquitetura contemporânea no Brasil14,
publicado em 1981, que tem importância na disseminação internacional de
uma arquitetura produzida paralelamente ao eixo carioca no Brasil. Sophia Telles aparece com uma compilação dos artigos e publicações feitas sobre PMdR
até o ano de 1991, sendo essa, segundo Catherine Otondo15, naquela época,
a mais completa fonte de informações sobre a obra do arquiteto. Nos anos
seguintes, Sophia Telles escreve dois textos bastante significativos para a compreensão de aspectos na carreira de Mendes da Rocha, um intitulado A Casa
do Atlântico16 e o outro O Museu da Escultura17, ambos publicados na revista
A&U. A primeira bibliografia específica sobre a arquitetura paulista, encontrada no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura da UFRGS, é concebida
13 MOTTA, Flávio. Paulo Mendes da Rocha. (São Paulo: Acrópole. Ed. Max Gruenwald

& Cia., n.343. 1967), 17.
14 BRUAND, Yves. Arquitetura contemporânea no Brasil. (São Paulo: Perspectiva, 5ª
edição, 2010), 312.
15 OTONDO, Catherine. Desenho e espaço construído: relações entre pensar e fazer na
obra de Paulo Mendes da Rocha. (São Paulo: Tese de Doutoramento, USP Julho de 2013)
16TELLES, Sophia da Silva. A Casa do Atlântico. (São Paulo: A&U - Arquitetura e Urbanismo, Ed. Pini Ltda, v. 60, 1995), 69-81.
17 TELLES, Sophia da Silva. A Casa do Atlântico. (São Paulo: A&U - Arquitetura e
Urbanismo, Ed. Pini Ltda, v. 60, 1995), 69-81.
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por Maria Luiza Adams Sanvitto. Em sua dissertação de mestrado, no ano de
1994, a autora trata do chamado Brutalismo Paulista18, por meio de análises
de residências produzidas no período entre 1957 e 1972, fazendo uma análise gráfica de diversas residências, dentre elas quatro de PMdR19. Importante
também é a obra concebida por Josep Maria Montaner, juntamente com Maria
Isabel Villac, que compõe o primeiro catálogo da obra de PMdR publicado
no exterior no ano de 199620. Outro texto importante é o que Carlos Eduardo Dias Comas escreve para a revista A&U - Arquitetura e Urbanismo – um
interessante panorama sobre a obra do arquiteto nas décadas de 1980 e 1990,
intitulado O prumo dos 9021. Estudo significativo feito por um olhar estrangeiro é o produzido por Annette Spiro que traz, na abertura de sua monografia22, a
importância do desenho do corte na concepção das obras de PMdR. Para além
disso, ressalta a diferenciação da demonstração das conexões espaciais público-privadas, da relação com o terreno e do continuum espacial por este mesmo
desenho. Obra fundamental para este trabalho é a dissertação produzida por
Ruth Verde Zein23, que faz uma análise panorâmica da obra de Le Corbusier,
de Mies Van der Rohe e do brutalismo inglês, principalmente Peter e Alison
Smithson, no intuito de criar as bases para compreender o que pode ter sido a
arquitetura paulista brutalista24. Para melhor circunstanciar essa análise, a autora se detém nas obras residenciais de um dos principais agentes dessa escola:
PMdR. Zein analisa, especificamente, o que seriam as 44 casas produzidas até
o momento da dissertação25, que serviram de base para, neste trabalho, selecionarmos os três exemplares a serem mais profundamente analisados e descritos,
a fim de verificar a relação do edifício com o solo e suas interdependências
18 SANVITTO, Maria Luiza Adams. Brutalismo Paulista: Uma análise compositiva

de residências paulistanas entre 1957 e 1972. (Porto Alegre: Dissertação de Mestrado,
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul,1994)
19 Para evitar repetições demasiadamente longas, será utilizada a sigla PMdR para tratar
do arquiteto Paulo Mendes da Rocha.
20 MONTANER, Josep Maria; VILLAC, Maria Isabel. Mendes da Rocha. (Lisboa, Editora Blau, 1996), 95.
21 COMAS, Carlos Eduardo Dias. Paulo Mendes da Rocha: o prumo dos anos 90. (São
Paulo: A&U - Arquitetura e Urbanismo, n97, Editora Pini, ago/set 2001), 105.
22 SPIRO, Annette. Paulo Mendes da Rocha: bauten und projekte. (Zurich: Verlag Niggli
AG Sulgen, 2002), 13.
23 ZEIN, Ruth Verde. Arquitetura Brasileira, Escola Paulista e as casas de Paulo Mendes
da Rocha. (Porto Alegre: Dissertação de Mestrado, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, 2000)
24 Ibd., 167.
25 Ruth Verde Zein apresenta, além dessas 44 residências, algumas outras em sua
listagem geral das obras, que não são analisadas devido ao fato de não haver material
suficiente disponível para análise aprofundada e consistente.
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compositivas. Outro livro, este organizado por Rosa Artigas26, no ano de 2002,
teve as obras selecionadas pelo próprio arquiteto tema do estudo. Ao modo
de uma monografia, cada capítulo é aberto por um texto do próprio arquiteto,
sendo os memoriais de projetos confeccionados pelo competente historiador
e arquiteto Guilherme Wisnik. Também no ano de 2002, Helio Piñon publica
um livro27 no qual apresenta, além de algumas fotos e croquis de projetos do
arquiteto PMdR, uma compilação das passagens mais significativas de cinco
entrevistas feitas por Luis Espallargas Gimenez com o arquiteto e um texto
intitulado Quando o projeto revela a geografia oculta. Guilherme Wisnik, dez
anos depois de escrever os memoriais para o livro organizado por Rosa Artigas, organiza uma compilação primorosa de entrevistas, memoriais de projeto
e textos escritos por PMdR, fonte precisa para a investigação da genealogia do
pensamento do arquiteto. Outra pesquisa, desenvolvida junto ao PROPAR da
UFRGS, ocorre no ano de 2010 pela arquiteta Ana Elisa Moraes, que escreve
uma tese tratando da relação do projeto arquitetônico com o lugar nas obras de
PMdR28. A autora analisa diversas obras do arquiteto relacionando-as a “atitudes projetuais constantes”. Dentre as treze atitudes listadas pela arquiteta, uma
delas é intitulada Topografia: aproveitamento ou manipulação, tema pertinente
ao presente trabalho. Um estudo bastante significativo e sensível é feito por
Catherine Otondo em sua tese29 (2013); nela, explora a obra de PMdR a partir
de um olhar atento aos desenhos, que atuam como forma de discursar e não
somente de representar. Por fim, o livro escrito por Daniele Pisani sobre a obra
de Mendes da Rocha, intitulado Paulo Mendes da Rocha: obra completa30, que
apesar do nome, faz um grande panorama da produção do arquiteto sem esgo26 ARTIGAS, Rosa (Org.). Paulo Mendes da Rocha. (São Paulo: Cosac et Naify; Asso-

ciação Brasil 500 Anos Artes Visuais; Fundação Bienal de São Paulo. 2. edição, 2002)
27 PIÑON, Helio. Paulo Mendes da Rocha. (São Paulo: Romano Guerra, 2002)
28 MORAES, Ana Elisa. Projeto arquitetônico e a relação com o lugar nas obras de
Paulo Mendes da Rocha. 1958-2000. (Porto Alegre: Dissertação de Mestrado, Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, 2010)
29 OTONDO, Catherine. Desenho e espaço construído: relações entre pensar e fazer
na obra de Paulo Mendes da Rocha. (São Paulo: Tese de Doutoramento, USP Julho de
2013)
30 PISANI, Daniele. Paulo Mendes da Rocha: obra completa. (São Paulo: Gustavo Gili,
2013)
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tar as obras por ele produzidas. Fonte muito boa para compreender a biografia
de PMdR, nesse livro, há um entrelaçamento dos projetos e da história de vida
do próprio arquiteto criador, analisando aspectos decorrentes das situações vividas e nuances importantes de serem notadas para a compreensão geral de sua
produção.
Antes de entrar nas análises projetuais especificamente, há um capítulo
em que será apresentado um referencial teórico tomando ideias propostas por
Gottfried Semper em seu livro Os quatro elementos da arquitetura31 (1851).
A obra propõe que as alterações de quatro motivos básicos, na composição
da arquitetura, moldaram as diferentes possibilidades compositivas apreciadas
até aquele momento da história da arquitetura. Semper coloca que um dos elementos fundamentais da reunião humana é o fogo e o considera o germe, ou o
embrião, de todas as instituições sociais32. Portanto, apresenta a lareira como
o primeiro e fundamental dos quatro que irá propor em seu ensaio, e que, em
decorrência deste, outros três são propostos: uma plataforma para afastar o
fogo da umidade do solo; uma cobertura para protegê-lo do mal tempo e fechamentos verticais para sua proteção contra os ventos. O estabelecimento desse
elemento tão fundamental, suporte do edifício como um dos quatro básicos da
arquitetura, abre espaço para a especulação a respeito dos diversos modos de se
operar com ele, de maneira que, assim como a partir dos romanos, a parede dá
a impressão de se fundir à cobertura por meio dos arcos e abóbadas. Veremos
que, com a evolução da arquitetura, o terreno poderá ser também fundido às
paredes, à cobertura e à composição do edifício como um todo.
Logo após esse referencial teórico, um panorama histórico sobre modos
diversos de operar com o terreno na constituição da arquitetura será apresentado. Cavernas como as de Sassi de Matera ou como as localizadas na Capadócia, compõem a arquitetura com o terreno, de maneira indissociável, gerando
unidades urbanas dignas do título de Patrimônio Mundial da UNESCO. Uma
31 SEMPER, Gottfried. The four elements of Architecture and other writings. Tradução

de MALLGRAVE, Harry Francis e HERRMANN, Wolfgang. (Cambridge: Cambridge
University Press, 2010).
32 MALLGRAVE, Harry Francis. Gottfried Semper: Architecture of the nineteenth century. (New Haven, London: Yale University Press, 1996), 180.
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breve passagem pelas grutas de Mogao, na China, e pelos buracos de bugre, no
Brasil, elucida como o terreno serviu como parte fundamental da arquitetura,
desde os tempos em que esta não se chamava propriamente arquitetura. Dentro do mesmo panorama, seguimos por uma análise breve sobre composições
arquitetônicas e sua relação com o solo na Acrópole de Atenas. Devido a sua
inserção em um terreno alto e irregular, obriga os edifícios lá construídos a
serem planejados com diferentes posturas, decorrentes da necessidade de lidar
com a topografia para serem assentados, portanto, recebem atenção a morfologia edificada e o diálogo que estabelecem com o terreno e seus desníveis.
Depois deste panorama amplo, será feita a análise de alguns casos da
arquitetura moderna, a começar por Frank Lloyd Wright e a relação intensa que
suas obras estabelecem com as paisagens nas quais se inserem, valorizando o
desenho do corte como mecanismo de projeto que intensifica essas relações.
Após Wright, veremos como Le Corbusier, com seus cinco pontos da arquitetura, fundamenta uma série de possibilidades criativas das quais PMdR se
apropria para logo reinventá-las a seu modo. Depois, em Mies Van der Rohe,
veremos a grande variedade de maneiras de lidar com a questão do toque do
edifício no solo; e como irá inserir suas obras de acordo com as diferentes
situações topográficas e de paisagem que encontra, atuando de modo a dinamizar a paisagem e a arquitetura – variedade presente também em Mendes da
Rocha.
Feito esse panorama moderno internacional, daremos uma mirada breve em dois ícones do cenário nacional da arquitetura moderna brasileira: Oscar
Niemeyer e Affonso Eduardo Reidy. Oscar Niemeyer possibilita para o Brasil
um prestígio internacional que versa sobre os princípios da arquitetura moderna. Porém, adiciona um tempero nacional aos temas propostos por Le Corbusier, reinventando-os. Já Affonso Eduardo Reidy atua como referência mais direta e literal na obra de Mendes da Rocha. Os temas da arquitetura tratados por
meio de uma atenção e uma intenção de compor o território, reinventando-o; o
tema da estrutura exposta no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, com
seus pórticos de concreto e seus tirantes metálicos expostos e o pensamento em
corte presente na concepção desta obra exemplificam bem a relação clara que
se estabelece entre os dois arquitetos.
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Todas essas análises históricas servirão para gerar correlações com certas obras de PMdR, de modo a criar arquétipos comuns entre ele, Niemeyer e
Reidy, sem nunca insinuar que haja, necessariamente, relação direta de influência. Segundo Sophia Telles, PMdR nos lembra que uma vontade individual
carrega consigo toda a memória do engenho humano, a história de suas formas e construções, e, portanto, parece pertinente a retomada desses momentos
históricos tão diversos, servindo de amparo como construção de um imaginário
projetual e construtivo, histórico e mundial.
Apesar de haver na obra de PMdR edifícios icônicos que serviriam
plenamente para mostrar a força existente na relação que o edifício estabelece
com o solo, como o Pavilhão de Osaka (1970), o MUBE (1986) e até mesmo
a casa do arquiteto, no Butantã (1964), optou-se por não olhar para edifícios
que têm nessa relação uma potência tão explícita, buscando exemplares residenciais menos visitados. Optou-se por selecionar exemplos pouco analisados,
mas que servem para elucidar tal característica na obra do arquiteto, sendo
eles: a primeira versão de projeto para a Casa Gaetano Miani (1958); a Casa
Arlindo Carvalho Pinto (1974) e a Casa Lygia e Newton Carneiro (1973); três
residências que preservam uma relação bastante especial com o terreno e o
chão. Assim, além de fazer claro o ponto de vista a que se pretende dar luz nesta dissertação, será produzido material para pesquisas futuras a respeito dessas
casas que têm projetos tão significativos e tão pouco material de pesquisa disponível.
Definitivamente, o tema residencial não se encerra em si, mas se expande compositivamente como armação de partido arquitetônico semelhante a
outros temas, como ginásios de esportes, museus, clubes, entre outros. Quanto
a esse transbordamento das características compositivas, independentemente
dos limites temáticos, é importante lembrar que para PMdR a arquitetura é,
em primeira instância, uma e única, e só em segunda instância se articula
e se diferencia para satisfazer exigências diversas33. Daniele Pisani comenta
que na obra do arquiteto a tensão que existe entre a especificidade dos temas
arquitetônicos que ele enfrenta (a casa, a escola, o museu…) e a vontade de
33 PISANI, Daniele. O Museu na obra de Paulo Mendes da Rocha. (São Paulo: PROJE-

TO & DESIGN, Ed 395. Janeiro de 2013), 4.
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não traçar um limite entre eles, considerando essa fronteira como um limiar
permeável34 fazem-se recorrentemente presentes, e possibilitam que temas diversos sejam tratados por meio de um mesmo modo de ver e compor a arquitetura. Dessa maneira, analisar um pequeno espectro do universo da produção
residencial de Mendes da Rocha pode permitir uma extensão de alguns modi
operandi a outros temas arquitetônicos diversos do residencial, o que fortalece
a possibilidade de selecionar um recorte da obra desse arquiteto.
Porém, mesmo havendo nesta dissertação um foco nesse recorte, parece
importante que haja correlações dessas análises específicas com edifícios outros que apresentem modos de operar a topografia semelhantes aos modos tratados nas residências selecionadas. Portanto, como um capítulo prévio à conclusão, será feito um apanhado de obras diversas que elucidem esse modo de
compor a arquitetura juntamente com o solo, que transcende o tema programático, configurando um discurso arquitetônico materializado nas construções.
Para o estudo específico das casas, um roteiro básico de análise irá conduzir o percurso, tanto para a compreensão dos edifícios e das relações que
estabelecem com o local onde se inserem quanto das partes que os compõem.
Para isso, a análise descritiva começa dando atenção ao terreno onde se insere
o projeto, suas dimensões, sua orientação magnética, sua relação com a rua (ou
as ruas) com que o lote faz divisa, com a topografia que o compõe, possíveis
preexistências no lote e, quando pertinente ao projeto, considerações quanto
ao entorno imediato. A partir do terreno, será analisada a implantação geral do
partido, sua morfologia, suas relações com as divisas e as dimensões básicas
do edifício. Tendo estabelecidas as relações básicas do partido com o terreno
e dos condicionantes naturais e edificados do entorno, pode-se passar a uma
análise da distribuição funcional da residência, observando as relações que
os espaços internos mantêm com os espaços externos, notando, a partir dessa
relação do interior com o exterior, os graus de conexão que instauram entre si
e com o espaço público. Análises dos cortes se fazem fundamentais devido à
concisão que PMdR demonstra nesses desenhos; técnica, estrutura, espacialidade, relações do interior com o exterior, transposição das distâncias verticais,
entre outros fatores podem ser vistos no corte, e é através dele que uma série de
34 Ibiden, 4.
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conclusões serão geradas. Alguns possíveis paralelos com outros projetos poderão ser citados ao longo da análise, a fim de demonstrar como o pensamento
do arquiteto se reflete continuamente em sua própria obra; de certa forma, uma
autorreferência. A ordem desses tópicos de análises pode variar conforme a
pertinência na criação da narrativa descritiva e também nas tomadas de partido
de cada questão específica com relação ao projeto.
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2.2. Paulo Mendes da Rocha
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“Fui formado com a certeza de que os homens
transformam uma beleza original, a natureza, em
virtudes desejadas e necessárias para que a vida se
instale nos recintos urbanos. Uma ideia de natureza
não contemplativa pois se revela e coincide com os
projetos que se têm em mente de habitações, estradas,
cais de encostamento de embarcações. Quando o
homem olha a natureza já a vê como parte de seu
projeto das transformações que fará.”

ROCHA, Paulo Mendes da. ARTIGAS, Rosa(Org.). Paulo Mendes da Rocha.
São Paulo: Cosac et Naify; Associação Brasil 500 Anos Artes Visuais; Fundação
Bienal de São Paulo. 2 edição, 2002. P. 69 e 70..
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2.2.1. Breve biografia

Paulo Archias Mendes da Rocha nasce em Vitória, Espírito Santo, no
ano de 1928 e passa sua infância entre o Rio de Janeiro e o estado capixaba.
Ingressa para cursar arquitetura na então recém-criada Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie35, no ano de 1950, e quatro anos
depois adquire o título de arquiteto (1954). No ano de 1960, é convidado por
Vilanova Artigas para ser seu professor assistente na FAU-USP, onde leciona
até o ano de 1969, quando é afastado por motivos políticos. Somente em 1980,
devido à anistia, volta a lecionar na faculdade. Para além da sua atuação docente na USP e da atuação como projetista, Mendes da Rocha proferiu palestras,
participou de workshops, seminários e conferências em diversas universidades
do mundo.
A relevância de PMdR para a arquitetura moderna brasileira e mundial é
reafirmada não só pelos diversos concursos e prêmios que ganhou ao longo de
sua carreira, mas também pelos vários estudos feitos a respeito de sua obra dentro e fora do Brasil. Dentre todos os arquitetos brasileiros, somente ele e Oscar
Niemeyer receberam o Prêmio Pritzker, considerado o Nobel da arquitetura.
O reconhecimento da excelência do conjunto da obra do arquiteto, mediante
essa premiação, reafirmou a relevância que tem para além do cenário nacional,
ressaltando o uso ousado de materiais simples, a profunda compreensão da
poética do espaço, além da maneira de aproveitar e reconciliar a natureza e
a arquitetura como forças congruentes36. Além deste, outros prêmios enalteceram a consistente carreira do arquiteto: dois prêmios Mies Van der Rohe de
Arquitetura Latino Americana – o primeiro pela obra do MUBE (1999) e o segundo pelo projeto para a Pinacoteca do Estado de São Paulo (2000); um Leão
35 O curso da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Mackenzie foi criado no ano de

1947.
36 Anúncio da nomeação de Paulo Mendes da Rocha como vencedor do Prêmio Pritzker.
https://www.pritzkerprize.com/laureates/2006.

Figura 01 - Enseada do Suá, Vitória, ES. Fonte: https://www.opetroleo.com.br/trabalhadores-do-porto-de-vitoria-temem-perder-o-emprego/
Acessado em 13 de Janeiro de 2020.
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de Ouro da Bienal de Arquitetura de Veneza, sendo ressaltado que o atributo
mais marcante de sua arquitetura é a atemporalidade; a Medalha de Ouro Real
do Royal Institute of British Architects (RIBA), dada em reconhecimento ao
trabalho de uma vida. Também ganhou prêmios em algumas bienais de arquitetura no Brasil, na América Latina e na Europa, além de honrarias com o título
de doutor honoris causa em diversas universidades do mundo.
Parece, contudo, que tão importante quanto essa parte de seu currículo
é o momento prévio aos estudos e à prática da arquitetura, pois sua formação
não foi dada exclusivamente pela universidade. A construção do seu discurso
sugere raízes bem mais profundas, que remontam a sua infância, quando, rodeado pela exuberante natureza brasileira, conviveu com as empreitadas que
seus familiares executavam Brasil a fora. Seu avô, Francisco Mendes da Rocha, dirigiu o serviço de navegação do Rio São Francisco, falecendo, porém,
antes mesmo de PMdR nascer. Deixou a seu filho, Paulo de Menezes Mendes
da Rocha (pai de PMdR), o exemplo de uma prática que fomentava o crescimento do país, da tecnologia e da ciência. Crescido, Paulo de Menezes se torna
Engenheiro e trabalha construindo pontes no Rio de Janeiro e no Espírito Santo
e açudes no Nordeste, atuando junto ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas
(IPT). Por volta de 1937, estabelece-se em São Paulo para dar aulas na Escola
Politécnica da Universidade de São Paulo, ministrando uma disciplina relacionada à engenharia de portos e vias navegáveis, assumindo, logo depois, o cargo
de diretor na mesma Escola.
Nas empreitadas do pai, o então menino Paulo, observava e aprendia a
riqueza do trabalho humano, da aplicação das tecnologias e da ciência na modificação da natureza e em benefício da ocupação humana. Além de observar
as obras de seu pai, PMdR visitava, eventualmente, a pedreira de seu tio, onde
apreciava canteiros repletos de grandes máquinas a serviço do homem e trabalhando para extrair enormes blocos de pedra, que depois seriam utilizados para
as mais diversas construções. Outro dos seus tios tinha uma serraria, na qual
via a madeira ser beneficiada para se tornar matéria-prima para a construção
civil ou para a exportação. Suas tias lhe mostraram o valor da manufatura, dos
serviços executados por mãos atentas, ao costurar fantasias para o Carnaval.
Enfim, cresce em meio a realizações tanto de grande quanto de pequeno porte,
que iam desde tarefas que necessitavam máquinas de altíssima tecnologia até
Figura 02- Foto de Paulo Mendes da Rocha. Fonte: Revista TRIP.
https://revistatrip.uol.com.br/trip/entrevista-com-arquiteto-e-urbanista-paulo-mendes-da-rocha
Acessado em 28 de setembro de 2019.
Figura 03- Croqui de Paulo Mendes da Rocha. Bicicleta à vela. Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural.
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra70661/bicicleta-a-vela
Acessado em 28 de setembro de 2019

pag. 40

pag. 41

as confecções de mãos delicadas como as das suas tias37. Essas experiências
que permeiam toda a infância do futuro arquiteto demonstram a ele a possibilidade da realização, por meio da tecnologia e da técnica, das ideias que temos
como projetos de um futuro.
O cenário geográfico em que se desenvolve o jovem Mendes da Rocha
não é menos importante. Passa sua infância entre a cidade de Vitória, no Espírito Santo, e a ilha de Paquetá, na Baía da Guanabara, Rio de Janeiro. Em
Vitória, impressiona-se com as façanhas do homem junto da natureza, com a
possibilidade da chegada e da saída de cargas e de pessoas, fomentando a vida
no porto daquela cidade. É declarada a forte influência que essa cidade exerceu
sobre o futuro arquiteto, com sua paisagem fundindo natureza exuberante e
engenho humano: o porto, repleto de grandes navios, produtos, insumos, marinheiros e viajantes. Esses elementos criaram para a cidade, já naquela época,
uma dinâmica decorrente dessa relação do homem com a água e com as possibilidades que essa relação de transformação da natureza – por meio do porto e
suas infraestruturas – materializando em uma nova paisagem, mais propícia à
ocupação e evolução humanas.
Antes de estudar arquitetura, PMdR cursou, no Rio de Janeiro, dois
anos de engenharia naval, o que, definitivamente, se relaciona com a intensa
propensão do futuro arquiteto em se expressar por meio da técnica e da ciência,
criando discursos mediante concepções espaciais. Ingressa na FAU Mackenzie
em 28 de fevereiro de 1950; uma faculdade instituída como desdobramento
do curso de engenharia e, assim como a FAU-USP, formada por um corpo
docente repleto de bons engenheiros. Porém, diferente da universidade federal
(FAU-US), tinha o ensino estruturado no modelo das beaux-arts implantado
pelo então diretor decano Cristiano Stockler das Neves, que seguiu princípios
aprendidos em sua formação, na década de 1910, nos Estados Unidos. Simul37 Pode-se pensar que, na Casa Butantã (1964), os feitos do avô, do pai e dos tios de

Mendes da Rocha o levaram a entender as lógicas construtivas de como fazer estruturas
robustas, ousadas e bem executadas. Mas, os requintes dos sistemas de fechamento das
janelas, maçanetas, tubulações de cano/aquecedores de toalha, parecem ter mais a ver
com uma sensibilidade artesã, mais ligada às manufaturas de suas tias. Ver depoimento
do arquiteto no fim deste capítulo.
Figura 04- Elevação Pavilhão de Osaka. Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/624060/
classicos-da-arquitetura-pavilhao-do-brasil-em-osaka-paulo-mendes-da-rocha-e-equipe
Acessado em 16 de outubro de 2020.
Figura 05- Pavilhão de Osaka. Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/624060/classicos-da-arquitetura-pavilhao-do-brasil-em-osaka-paulo-mendes-da-rocha-e-equipe
Acessado em 16 de outubro de 2020.
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taneamente à formação acadêmica, PMdR segue frequentando o Instituto de
Pesquisa e Tecnologia (IPT), local onde seu pai desenvolveu uma série de trabalhos, além de comparecer, por dois anos, todos os sábados, aos laboratórios
do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). Em 1954, PMdR
conclui os estudos acadêmicos em arquitetura e logo começa uma produção
autoral.
É notável, ao se observar a obra e o discurso de PMdR, que a ideia de
projeto é inseparável da ideia do modo de realização. Essa compreensão parece ter sido construída pelos feitos familiares, pela observação dos processos
portuários, pelo envolvimento em pesquisas tecnológicas e industriais, entre
outros fatores imponderáveis. Parece, também, que esse processo de desenvolvimento pessoal é fundamental na constituição do que virá a ser seu modus
operandi arquitetônico, em que a manifestação de um discurso, por meio de
concisões técnicas, é materializada pelos sintéticos, engenhosos e esclarecedores desenhos (principalmente os cortes), que viabilizam discursos sobre como,
aos olhos do arquiteto, a cidade e a humanidade podem vir a ser.

Figura 06- MUBE. Foto: Leonardo Finotti.
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“Me eduquei, me acostumei, eu imagino, compreendendo que
os homens providenciam e constroem coisas: tiram madeira no
mato, exportam pelo porto. Vivi sempre ligado a essa questão
da engenharia: meu pai sempre me levava para ver obras de
construção, obras em alto-mar, tubulões pneumáticos. Os irmãos
da minha mãe eram engenheiros: tinham pedreiras, serraria,
exportavam madeiras. Vivi sempre no meio de construtores.
O tempo todo da minha infância e da minha adolescência
constituiu uma educação quanto à questão dos empreendimentos,
dos artefatos, dos engenhos que transformam as coisas. Uma
formação constituída de observação e gozo dos resultados desses
empreendimentos humanos.
Também pode ter sido uma felicidade que pudesse ter visto tudo
isso por diversos ângulos, inclusive o da biologia. Meu tio, irmão
da minha mãe era médico e me fez acompanhá-lo em barcos
para atender gente pelas ilhas. Este tio e outros eram também
caçadores: caçavam garças depois as empalhavam, na varanda
da casa da minha avó, para o carnaval.
As minhas tias costuravam as fantasias. Portanto, eu via cortar
panos, cortar vidrilhos, empalhar garças, construir cais,
dinamitar pedreiras, soldar calandras, embarcar [...] Eu acho
que isso fez pra mim uma base de formação [...] que mostra
que [...] nós somos providências e fruto de uma possibilidade de
habitar, viver. Mesmo as coisas prosaicas como cantar, dançar,
amar, a partir de uma engenhosidade que constrói, constitui —
nós constituímos — nosso próprio habitat.
[...] E assim, quando eu entrei numa faculdade de arquitetura —
que eu decidi lá pelas tantas —, o que eu vi foram confirmações,
de uma forma erudita e organizada, do que eu já sabia, ao invés
de estar diante de uma novidade total. Eu tenho a impressão que
a minha formação é, basicamente esta”.
ROCHA, Paulo Mendes da. A construção do olhar de Paulo Mendes da Rocha. Depoimento a
Maria Isabel Villac – São Paulo, março de 1995 e maio de 2007. In: ROCHA, Paulo Mendes da;
VILLAC, Maria Isabel (org.). América, cidade, natureza.São Paulo, Estação Liberdade, 2012, p.
27-28.
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2.2.2. Passagem pela Bibliografia

Ao longo do tempo, uma série de publicações, artigos, dissertações
e teses foram produzidas a respeito de Paulo Mendes da Rocha e sua obra.
Nomes como Flávio Motta, Yves Bruand, Francesco Dal Co, Sophia Telles,
Maria Isabel Villac, Josep Maria Montaner, Maria Luiza Adams Sanvitto, Carlos Eduardo Dias Comas, Ruth Verde Zein, Helio Piñon, Edson Mahfuz, Rosa
Artigas, Guilherme Wisnik, Catherine Otondo, Daniele Pisani, entre tantos outros, lançaram luz sobre a obra desse arquiteto, analisando diferentes questões.
Segundo Catherine Otondo, mais de 200 artigos foram veiculados em revistas
e jornais no Brasil e 100 no estrangeiro; além de 18 livros terem sido publicados1. Uma breve revisão bibliográfica auxiliará a montar um panorama do interesse mundial na obra do arquiteto e das diferentes perspectivas de abordagem
e análises de sua produção.
Um dos textos fundamentais sobre Paulo Mendes da Rocha foi escrito
no ano de 1967, pelo então colega de docência Flávio Motta, como abertura
da edição da revista Acrópole, que comemora os 10 anos de atividade do escritório que PMdR mantinha junto com João Eduardo de Gennaro2. O referido
texto comenta que Mendes da Rocha parece ter achado em Niemeyer a tônica
do confronto Arquitetura-Natureza, e, em Artigas, Arquitetura-Sociedade3 sem
resumir sua obra a isso4. Discute o quanto a obra de PMdR é referenciada mais
1 OTONDO, Catherine. Desenho e espaço construído: relações entre pensar e fazer na

obra de Paulo Mendes da Rocha. Tese de Doutoramento, USP julho de 2013. Pag. 21.
2 MOTTA, Flávio. Paulo Mendes da Rocha. (São Paulo: Acrópole, Ed. Max Gruenwald
& Cia., n.343, 1967), 17.
3 Ibidem 17.
4 A “influência” de Artigas sobre Paulo Mendes da Rocha, contestada futuramente por
outros autores, conforme veremos, já surge aqui sob um prisma crítico, quando Flávio
Motta coloca: Nesse ponto (no espaço como projeto social), vale reconhecer as sintonias
com as obras de Artigas, inclusive para deixar de lado certos paralelismos formais,
sempre impregnados de transitoriedade no discípulo.

Figura 07 - Reprodução da capa da Revista Acrópole 343.
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na geografia que na história – acrescento que mais na ciência e na técnica do
que no estritamente lúdico e estético. Tal fato é importante se observarmos que,
nos discursos de Mendes da Rocha, até hoje, as referências históricas ou de rememoração de uma figura, ou de um tempo passado, como parte da montagem
do discurso de projeto, são raras. Quando aparecem, servem de metáfora de linguagem, nunca de referência direta. É nesse mesmo texto que surge a reflexão
que será lembrada diversas vezes, no futuro, por outros autores que ressaltam
que há espaços profundamente significativos, sem nome5.
Quatorze anos depois (1981), Yves Bruand apresenta, em seu icônico
estudo intitulado Arquitetura Contemporânea no Brasil, diversas obras modernas brasileiras, abarcando também algumas obras da cena paulista. Com relação a PMdR, refere a brutalidade virulenta6 presente nas obras concebidas juntamente com João Eduardo de Gennaro. Traz também o tema da continuidade
espacial em Mendes da Rocha, seja ela do interior com o exterior, no Ginásio
para o Clube Paulistano, seja por intermédio de um mezanino interno, unindo
os diversos níveis da Casa Gaetano Miani 2, ou do não toque das paredes na
laje de forro da Casa Butantã. Outro tema que Bruand acaba por abordar, sem
o ressaltar tão intensamente, como Sophia Telles o fará no futuro, é o da fusão
de alguns elementos de arquitetura, como no caso das fachadas sudeste e noroeste da casa do arquiteto, que abrigam estratégicas aberturas em saliências,
que parecem vigorosas gárgulas e formam um só corpo com essas paredes cujo
material retomam7. Questões como a preocupação com os processos de industrialização e a reflexão sobre a vida em comunidade e na cidade são descritas
como sendo materializadas em atitudes de projeto pela dupla Paulo Mendes da
Rocha e João de Gennaro.
Sophia Telles já vinha estudando as obras de PMdR havia alguns anos,
porém o acesso a publicações e obras era mais escasso que atualmente. Entre
os anos de 1989 e 1991, a pesquisadora conseguiu juntar um total de 150 artigos publicados a respeito do arquiteto e transformá-los em dois volumes que,
provavelmente, consistiam na mais completa compilação de obras de PMdR
5 Ibidem 17.
6 BRUAND, Yves. Arquitetura contemporânea no Brasil. (São Paulo: Perspectiva, 5.
edição, 2010), 312.
7 Ibidem. Pag. 314.
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até o momento. Enquanto selecionava esses artigos, Sophia Telles escreveu
um texto para a revista A&U sobre o Museu Brasileiro de Escultura e que,
definitivamente, tem enorme relevância na análise crítica do museu até hoje8.
Alguns anos depois, a pesquisadora e crítica publica, na mesma revista, outro
texto intitulado A Casa do Atlântico9. Esse talvez seja tão importante quanto
o de Flávio Motta, e com certeza mais completo devido à distância temporal
e maior número de obras concluídas por PMdR. Nele, a autora apresenta reflexões fundamentais a respeito da concisão da obra de PMdR que condensa
espaço, técnica e discurso em um único desenho: o corte. O inevitável pensamento a respeito do toque do edifício no solo, potencializado pelo pensamento
em corte, é ressaltado pela autora: A chave do seu partido é a implantação,
uma delicada operação de escalas que mantém uma proximidade quase física
entre os dois planos: a construção e o terreno.10
No ano de 1994, Maria Luiza Adams Sanvitto apresenta sua dissertação de mestrado ao Programa de Pós-Graduação em Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tratando do chamado Brutalismo Paulista11. Nela, Sanvitto analisa obras residenciais produzidas por esta corrente,
fazendo uma análise compositiva das mesmas. Dentre as casas selecionadas
para a análise específica, quatro são de autoria de PMdR: a Casa do arquiteto
(1964), a Casa Masetti (1968), a Casa Millan (1970) e a Casa James Francis
King (1972). A análise é bem completa, apresentando desenhos feitos a próprio
punho pela arquiteta e parece anunciar o aprofundamento que será feito quase
dez anos depois por Ruth Verde Zein em sua dissertação.
Josep Maria Montaner e Maria Isabel Villac montam o primeiro catálogo da obra de PMdR publicado no exterior no ano de 199612. Nele, dois
8 TELLES, Sophia da Silva. O Museu da Escultura. (São Paulo: A&U - Arquitetura e
Urbanismo, Ed. Pini Ltda, v. 32, 1990), 44-51.
9 TELLES, Sophia da Silva. A Casa do Atlântico. (São Paulo: A&U - Arquitetura e
Urbanismo, Ed. Pini Ltda, v. 60, 1995), 69-81.
10 Ibdem, P 81.
11 SANVITTO, Maria Luiza Adams. Brutalismo Paulista: Uma análise compositiva
de residências paulistanas entre 1957 e 1972. (Porto Alegre, Dissertação de Mestrado,
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, 1994)
12 MONTANER, Josep Maria; VILLAC, Maria Isabel. Mendes da Rocha. (Lisboa:
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textos de abertura, um de cada organizador, amparam a apresentação dos trabalhos descritos por memoriais de projeto escritos pelo próprio PMdR. Montaner aproxima a produção de Mendes da Rocha das obras de Tadao Ando,
por ele classificadas como minimalistas, porém, nega a aproximação ao termo
brutalista associado aos ingleses Peter e Alison Smithson, aproximando a obra
do arquiteto brasileiro à de Le Corbusier e também à de Mies Van der Rohe.
Comenta a autonomia do volume projetado como um paralelo entre as obras de
Oscar Niemeyer, Vilanova Artigas e Paulo Mendes da Rocha, contudo distancia os paulistas do carioca, colocando a obra deles como decorrente de maior
racionalidade, sistematização, essencialidade e redução; além de situar a obra
do carioca como contraposta à busca paulista por uma similitude com as obras
de volumes pesados e carregadas de massa, como as de Le Corbusier. Maria
Isabel Villac valoriza a forma como PMdR situa o sujeito no centro da experiência perceptiva13, inserindo o projeto não como inventário de formas14, mas
como experiência do espaço, distanciando-se de uma concepção do espaço
a priori, e se integrando organicamente à cidade, de forma a dinamizar seu
projeto15.
Carlos Eduardo Dias Comas escreve para a revista A&U - Arquitetura
e urbanismo um interessante panorama sobre a obra do arquiteto PMdR, nas
décadas de 1980 e 1990, intitulado O prumo dos 9016. Nele, ao descrever algumas obras desse período, ressalta a maneira como Mendes da Rocha atenta
para a atuação no terreno a ser edificado. Pode-se dar ênfase ao caso da Capela
de São Pedro: O projeto começa pela construção do terreno: duas esplanadas
flanqueando um muro. Este compreende dois trechos paralelos, mas defasados, e uma concavidade intermediária17. Para além da rebuscada e poética desEditora Blau, 1996)
13 Ibden P 21.
14 ROCHA, Paulo Mendes da. Trajetória pessoal e modernidade. (São Paulo: A&U Arquitetura e Urbanismo, n. 8, Editora Pini out/nov 1996)
15 MONTANER, Josep Maria; VILLAC, Maria Isabel. Mendes da Rocha. (Lisboa:
Editora Blau, 1996), 21.
16 COMAS, Carlos Eduardo Dias. Paulo Mendes da Rocha: o prumo dos anos 90. (São
Paulo: A&U - Arquitetura e Urbanismo, n. 97, Editora Pini, Ago/Set 2001), 102-109.
17 Ibden P 105.

pag. 52

crição dos projetos, Comas traz, na conclusão do artigo, considerações muito
aguçadas a respeito das operações de PMdR, não exclusivamente nas décadas
que aborda, mas de uma maneira geral. Discute sobre a preocupação do arquiteto:
com a caracterização de invariantes atemporais, que tem
no arquétipo o seu material primário, é seletiva em termos de sintaxe e vocabulário, insiste em unidade na composição e reporta a
renovação iconográfica a fontes eruditas, sem isentá-la de matizes
vernaculares. E completa: a jogada é ser moderno e eterno ao
mesmo tempo.18
Frase que parece resumir a atuação de Mendes da Rocha como arquiteto e sua importância para o panorama histórico da arquitetura mundial.
Assim como Sophia Telles, Annette Spiro traz, na abertura de sua monografia19, o tema da importância do corte na concepção das obras de PMdR,
ressaltando as conexões espaciais público-privadas criadas por um continuum
espacial, por meio desse desenho. Apoiada em leituras de Colin Rowe20, comentando o trabalho do arquiteto, sugere que o uso clássico de cânones formais
é estranho a ele. Todavia, a noção de “clássico” aqui é inevitável. Ela surge,
porém, menos como uma reflexão analítica e mais como exorbitante sensação,
uma rara harmonia entre geometria e proporção21. Ademais, sustenta que o
espaço sem nome, anteriormente sugerido por Flávio Motta, surge da relação
que a construção estabelece com o terreno no qual se instala. Geralmente, é por
intermédio desse espaço que é feita a recepção dos que irão adentrar o edifício,
de tal modo que, dependendo do ponto de vista, esse espaço pode tanto parecer parte da construção quanto do lugar no qual se insere22. E assim, ressalta a
18 Ibden P 109.
19 SPIRO, Annette. Paulo Mendes da Rocha: bauten und projekte. (Zurich: VErlag Nig-

gli AG Sulgen, 2002) 13.
20 OTONDO, Catherine. “Você sempre entra por uma porta e sai pela outra.” Versão
para o português do texto de Annette Spiro. (São Paulo: Revista Pós, v.15, n.25, junho de
2009), 34-53.
21 SPIRO, Annette. Paulo Mendes da Rocha: bauten und projekte.(Zurich: VErlag Niggli AG Sulgen, 2002), 39.
22 “(...) a criação de espaços de difícil apreensão, com papel fundamental em sua obra,
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interdependência do edifício em associação ao solo, salientando a relação indissociável que é criada por PMdR em grande parte de seus projetos. Para além
da abertura da autora, o livro conta com um texto escrito por Luigi Snozzi e
outro por Maria Isabel Villac. No livro, Spiro apresenta projetos diversos com
memoriais escritos pelo próprio arquiteto – preciosa fonte primária.
Ruth Verde Zein, em sua dissertação23, faz uma análise panorâmica
da obra de Le Corbusier, de Mies Van der Rohe e do brutalismo inglês, principalmente de Peter e Alison Smithson, no intuito de criar as bases para compreender o que pode ter sido a arquitetura paulista brutalista24. Para melhor
circunstanciar tais bases, essa análise se detém, especificamente, nas obras
residenciais de um dos agentes dessa escola, PMdR. Zein investiga, especificamente, o que seriam as 44 casas do arquiteto produzidas até o momento da
dissertação25, almejando identificar características que auxiliem a determinar a
obra de PMdR como participante da corrente de arquitetura paulista brutalista,
e embasando o que futuramente será aprofundado em sua tese: o tema do brupodendo ser chamados de “invenções”; espaços “não-construídos”, mas não por isso
abandonados; ao contrário, são lugares que ficam entre o terreno e a construção, podem ser simplesmente vistos ou atravessados. Esses espaços intersticiais não são, de
fato, construídos, mas surgem unicamente quando o volume da casa encontra o terreno.
Dependendo do ponto de vista, você sente que faz parte da casa ou do terreno, é um lugar
extremamente comunicativo, capaz de conectar as esferas pública e privada.” SPIRO,
Annette. Em OTONDO, Catherine. “Você sempre entra por uma porta e sai pela outra.”
Versão para o português do texto de Annette Spiro. Revista Pós, São Paulo, v.15, n.25, p
34 a 53. junho de 2009.
23 ZEIN, Ruth Verde. Arquitetura Brasileira, Escola Paulista e as casas de Paulo Mendes
da Rocha. (Porto Alegre, Dissertação de Mestrado, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, 2000)
24 Ibdem. P 167.
25 Ruth Verde Zein apresenta algumas casas, em sua listagem geral das obras, que não
são analisadas, afirmando não haver suficiente material disponível para análise. A casa
Gerber, única casa projetada por PMdR, no Rio de Janeiro, construída em Angra dos
Reis, nos anos de 1973-1974, é publicada no livro de Daniele Pisani, no ano de 2012, no
qual constava como uma das que não tinha material no escritório de Mendes da Rocha.
No ano de 2015, a casa foi publicada na revista Projeto e Design 423 jul./2015 com uma
série de fotos e material gráfico obtido junto aos proprietários da casa.
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talismo na produção paulista entre 1953 e 197326. Para o estudo das casas referidas, Zein apresenta redesenhos que contribuem muito para a compreensão
e registro dos projetos, além de enquadrá-los, de alguma forma, em categorias
de operações recorrentes, e/ou com traços em comum. A autora chama atenção
para a importância dada à manipulação topográfica e à forma como, em alguns
casos, não é a casa que se acomoda no terreno, mas este que é artificialmente
trabalhado para acomodá-la27 nas composições residenciais de PMdR, sem se
deter alargadamente no tema, mas enaltecendo a impossibilidade de dissociação entre edifício e solo na obra do autor.
O livro organizado por Rosa Artigas, no ano de 200228, teve as obras
selecionadas pelo próprio arquiteto tema do estudo. Ao modo de uma monografia, o livro organizado por Rosa Artigas, no ano de 2002, teve as obras selecionadas pelo próprio arquiteto tema do estudo, que também escreveu os textos
que abrem cada capítulo, sendo os memoriais de projetos confeccionados pelo
competente historiador e arquiteto Guilherme Wisnik. A compilação de projetos mostra um conjunto gráfico que possibilita uma compreensão bastante clara
das criações por meio de cortes, croquis, plantas, maquetes e fotografias dos
projetos. Os textos redigidos por PMdR são balizadores, de modo que servem
para que possamos nos aproximar da compreensão do arquiteto do que é, para
ele, a arquitetura. São eles: América, arquitetura e natureza; Genealogia da
imaginação; e A cidade para todos. A partir desses textos, são agrupados os
projetos conforme suas correlações com os temas tratados por PMdR na abertura.
Também no ano de 2002, Helio Piñon publica um livro em que apresenta, além de algumas fotos e croquis de projetos de PMdR, uma compilação
das passagens mais significativas de cinco entrevistas feitas por Luis Espallargas Gimenez. Traz, também, um texto intitulado Quando o projeto revela a
geografia oculta, no qual Helio Piñon enaltece a obra de PMdR, afirmando
26 ZEIN, Ruth Verde. A Arquitetura da Escola Paulista Brutalista 1953-1973. (São Paulo
e Porto Alegre: Tese de Doutoramento, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Rio
Grande do Sul, 2005)
27 Ibdem., 224 e 181 respectivamente.
28 ARTIGAS, Rosa (Org.). Paulo Mendes da Rocha. (São Paulo: Cosac et Naify; Associação Brasil 500 Anos Artes Visuais; Fundação Bienal de São Paulo. 2. edição, 2002).
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que esta assume com precisão pouco habitual as condições específicas, físicas
e culturais de que suas obras emergem29; e que as referências do projeto, (...)
não são as construções vizinhas, nem a história do lugar, mas a “casca” da
terra, um fragmento de geografia sobre o qual a ação do projeto deixa sua
marca30. Ao fim desse texto, Piñon deixa clara sua posição enfaticamente contrária à caracterização da arquitetura de Mendes da Rocha como participante
de um brutalismo e/ou de um minimalismo31, afirmando que a aproximação
dessas correntes é superficial e parece não ver que se relacionam, no primeiro
caso, com uma tradição construtiva brasileira e, no segundo caso, com a adoção de um dos critérios fundamentais da concepção moderna: o princípio da
economia32.
Edson Mahfuz, arquiteto e professor do PROPAR - UFRGS, escreve,
em 2006, um artigo intitulado Transparência e Sombra: o plano horizontal na
arquitetura paulista33, que contribuiu para a compreensão de paralelos com
relação às obras de Vilanova Artigas e Paulo Mendes da Rocha, e as estratégias
formais e estruturais utilizadas por Mies Van der Rohe e Frank Lloyd Wright. Para além desses paralelos, Mahfuz afirma que os arquitetos brasileiros
se apropriaram das estruturas horizontais das coberturas, para criar a sombra
que o clima brasileiro necessitava para a implementação da transparência dos
volumes envidraçados modernos.
Dez anos depois de escrever os memoriais para o livro organizado por
Rosa Artigas, Guilherme Wisnik organiza uma compilação primorosa de entrevistas, memoriais de projeto e textos escritos por PMdR 34, fonte precisa
para a investigação da genealogia do pensamento do arquiteto. Sustenta, em
29 PIÑON, Helio. Paulo Mendes da Rocha. (São Paul: Romano Guerra, 2002), 7.
30Ibden P 10.
31 Talvez uma crítica a considerações feitas por Josep Maria Montaner em: MONTA-

NER, Josep Maria; VILLAC, Maria Isabel. Mendes da Rocha. Lisboa, Editora Blau,
1996.
32 PIÑON, Helio. Paulo Mendes da Rocha. (São Paul: Romano Guerra, 2002), 13.
33 MAHFUZ, Edson da Cunha. Tipo, projeto e método, construção disciplinar: quatro
partidos em debate; 1960/2000. (Porto Alegre, Ed. Marca Visual, 2011)
34 WISNICK, Guilherme (Org.). Paulo Mendes da Rocha. Encontros. (Rio de Janeiro:
Beco do Azougue, 2012)
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seu texto de abertura, a importância do território para o arquiteto, e a forma
como se posiciona com uma visão fenomênica da natureza, e não bucólica,
de modo a atuar nela com obras territoriais que contrastam com a natureza,
potencializando-a35.
No ano de 2010, Ana Elisa Moraes escreve uma tese que trata da relação do projeto arquitetônico com o lugar, nas obras de PMdR 36, analisando
diversas obras do arquiteto e relacionando-as a atitudes projetuais constantes.
Dentre as treze atitudes listadas pela arquiteta, há uma intitulada Topografia:
aproveitamento ou manipulação; porém, a abordagem quanto ao tema não é
realmente aprofundada, ocupando-se mais com uma descrição dos projetos do
que, efetivamente, dando atenção à relação que estes estabelecem com o terreno e as decorrências dessa relação na espacialidade concebida por Mendes
da Rocha.
Também no ano de 2010, Ruth Verde Zein publica, na revista Arqtexto, do PROPAR (Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura da
UFRGS), um texto que trata do Pavilhão do Brasil na Exposição Internacional de Osaka37. O texto é precioso e auxilia a entender questões importantes
sobre o território, ressaltando que o arquiteto cria uma grande praça pública
coberta por um plano horizontal monumental, através de um gesto simbólico
de integração espacial38, e que esse plano horizontal parece descarregar seu
peso em três pontos, diretamente nas fundações, aproximando-se do chão e
com ele criando uma forte relação39. Além disso, faz um paralelo com relação
à teoria de transformação dos materiais de Gottfried Semper, dizendo que se
pode considerar, no caso do pavilhão de Osaka, uma renovação da teoria da
transformação material de Gottfried Semper, em referência às construções em

35 Ibidem. P 10.
36 MORAES, Ana Elisa. Projeto arquitetônico e a relação com o lugar nas obras de

Paulo Mendes da Rocha. 1958-2000. (Porto Alegre: Dissertação de Mestrado, Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, 2010)
37 ZEIN, Ruth Verde. A Feira Mundial de Osaka de 1970: o Pavilhão Brasileiro. (Porto
Alegre: Arqtexto, n.16, 2010), 108-127.
38 Ibden P 124.
39 Ibden P 122.
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madeira e pedra40, afirmação que vai servir para refletirmos ao longo do trabalho, aprofundando essa questão.
Maria Isabel Villac organiza, em 2012, um livro que compila depoimentos, entrevistas, aulas e memórias de projeto, elementos esses escritos ou
proferidos por PMdR 41. Essa reunião de textos representa um conjunto que
auxilia muito a compreender o pensamento de Mendes da Rocha e seus discursos. Há, como prefácio do livro, um texto de Eduardo Subirats, no qual
faz uma condensada reflexão a respeito da obra do arquiteto capixaba, asseverando que esta pode ser dividida em três momentos básicos: um primeiro,
que ele intitula de brutalismo caboclo42, contemplando as obras até 1980; um
segundo abarcando as obras de 1980 a 1990, marcadas, segundo ele, por uma
concentração “budista” no elementar, uma poética das formas puras, e o hermetismo43; e, por fim, o momento nitidamente intelectual, sobre o qual Subirats
expõe que conheceu poucos escritores no Brasil e em qualquer outro lugar
que tivessem tão brilhante, tão veemente, tão radical capacidade de articular
com sua presença um discurso crítico sobre a arquitetura, a cidade e a humanidade.44. Ressalto, principalmente, essa última consideração do filósofo, por
entender que é fundamental a leitura dos artigos, das entrevistas, das palestras,
dos memoriais do arquiteto, para os interessados em compreender a obra de
PMdR mais plenamente; sem tais leituras, alguns aspectos da obra do arquiteto
40 Ibden P 121.
41 VILLAC, Maria Isabel. América, natureza e cidade/ Paulo Mendes da Rocha. (São

Paulo, Estação Liberdade, 2012).
42 Termo advindo do texto Nova Arquitetura de Sérgio Ferro, reutilizado por Marlene
Acayaba no seu artigo Brutalismo caboclo e as residências paulistas, e, finalmente, criticado por Ruth Verde Zein em seu artigo Brutalismo, Escola Paulista: entre o ser e o não
ser. Opta-se aqui por não aceitar o termo, pois tal discussão não é o foco da dissertação.
Para mais informações, ver: FERRO, Sérgio. Arquitetura Nova [in] Arte em Revista, nº 4.
Centro de Estudos de Arte Contemporânea. São Paulo, agosto 1980, p. 89-94. Texto original de 1968. ACAYABA, Marlene Milan. Brutalismo caboclo e as residências paulistas.
Projeto nº73, março 1985, p.46-48. ZEIN, Ruth Verde. Brutalismo, Escola Paulista: entre
o ser e o não ser. Arqtexto, n.2. Porto Alegre, 2002. P 6 a 31.
43 SUBIRATS, Eduardo em: VILLAC, Maria Isabel. América, natureza e cidade/ Paulo
Mendes da Rocha. (São Paulo, Estação Liberdade, 2012),15.
44 Ibden. p 17.
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podem passar despercebidos. Assim como o exemplar de Villac, o livro Futuro
Desenhado: textos escolhidos de Paulo Mendes da Rocha, editado por João
Carmo Simões, Daniela Sá e Guilherme Wisnik, compila uma série de textos e
entrevistas, que auxiliam muito a compreender a obra do arquiteto.
Um estudo bastante significativo e sensível é feito por Catherine Otondo em sua tese (2013)45, na qual explora a obra de PMdR a partir de um olhar
atento aos desenhos, que atuam como forma de discursar e não somente de
representar. Otondo aborda, mais especificamente, os projetos do Ginásio do
Clube Atlético Paulistano (1958), a casa Butantã (1964), a casa Milan (1970),
a Casa Junqueira (1976), o Poupatempo Itaquera (1999), o Cais das Artes em
Vitória (2007) e o Museu Nacional dos Coches em Lisboa (2015), sendo esses
exemplares utilizados para tratar dos temas dos desenhos do edifício, do lote,
da cidade e do território. Apesar de serem apresentados exemplificando, especificamente, cada um dos temas, esses projetos se entrecruzam por participarem do complexo imaginário que compõe os pensamentos de PMdR. O texto
de Catherine Otondo se apresenta com perspicaz olhar, voltando-se para questões bastante significativas quanto ao método com que PMdR atua, mediante
suas sínteses projetuais nos croquis – principalmente do corte.
Daniele Pisani publica, no mesmo ano que Otondo defende sua tese,
um livro sobre a obra de Mendes da Rocha, intitulado Obra Completa, que
apesar do nome, e de fazer um grande panorama da produção do arquiteto, não
esgota as obras por ele produzidas46. Há, nessa publicação, um conjunto muito
interessante de desenhos originais, que fazem ver a fonte primária dos projetos, seus esquemas, suas plantas, seus cortes, seus croquis etc. Pisani articula a
narrativa de modo a encadear os projetos diversamente da maioria das outras
obras, que têm textos de abertura, e depois as analisam , uma a uma. Nessa
publicação, o autor cria um entrelaçamento dos projetos e da história de vida
do próprio arquiteto criador, analisando aspectos decorrentes das situações vividas e nuances importantes de serem notadas para a compreensão geral de sua
produção. Além dos desenhos originais, algumas axonométricas produzidas
45 OTONDO, Catherine. Desenho e espaço construído: relações entre pensar e fazer na

obra de Paulo Mendes da Rocha. (São Paulo: Tese de Doutoramento, USP Julho de 2013)
46 PISANI, Daniele. Paulo Mendes da Rocha: obra completa. São Paulo: Gustavo Gili,
2013.
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para a publicação auxiliam a dar luz aos projetos, que contam com algumas
fotografias do arquivo de PMdR e outras tiradas pelo fotógrafo Leonardo Finotti. Em meio às narrativas, Pisani ressalta a relação intensa que a arquitetura
de PMdR estabelece com o lote que a ampara, atentando para o redesenho do
perfil do terreno47. Informa, também, que há em Mendes da Rocha uma concepção de projeto claramente topográfica48, e vai além alegando que pertencem, inequivocamente, à poética de Mendes da Rocha a conexão com o solo e
a fusão do espaço interno com o edificado49.
Em entrevista realizada, no ano de 2015, pelo arquiteto e professor
do PROPAR, Sérgio Marques, juntamente com Cecília Obiol, Mendes da Rocha é conduzido pelos entrevistadores a fazer um recorrido por sua trajetória
de formação, passando pelas oportunidades que teve e apresentando reflexões
profundas, como de costume, com relação à cidade e à arquitetura que sintetizam uma série de elementos de seus discursos arquitetônicos. PMdR fala
que, na sua infância, seu aprendizado teve sempre ligação com a virtude da
construção do espaço e informa que a natureza sempre representou (...) mais
do que uma simples paisagem50, ressaltando a presença desta na sua compreensão de mundo como relação de fenômenos. Destaca, também, que a arte, a
ciência e a técnica participam de suas criações como elementos coexistentes51.
Paulo Mendes da Rocha exalta, nessa entrevista, uma reflexão a respeito de
uma possível continuidade entre as escolas paulista e carioca, contrariamente
a considerações que as tratem como antagonistas, colocando Vilanova Artigas
e Affonso Eduardo Reidy como pares coerentes em termos de reflexões e produções arquitetônicas; diz que a genealogia da imaginação é comum entre os
dois. No próximo capítulo, veremos como esta aproximação entre o pensamento de Afonso Eduardo Reidy e Vilanova Artigas é compartilhada também pela
obra de Paulo Mendes da Rocha.52
47 Ibidem. P 77.
48 Ibidem. P 96.
49 Ibidem. P 33.
50 ROCHA, Paulo Mendes da. MARQUES, Sérgio e OBIOL, Cecilia. Words With

Architects: 12 notes towards the reconstruction of the discipline. FERRATER, Carlos,
PEÑIN, Alberto e OBIOL, Cecilia. Palimpsesto Editorial, 2015. P 33.
51 Ibiden. P 34.
52 Um livro que ficou fora da bibliografia foi PISANI, Daniele: Uma genealogia da imaFigura 08 - Reprodução da capa do livro Paulo Mendes da Rocha: Obra completa
de Daniele Pisani.
Figura 09 - Paulo Mendes da Rcoha e Sérgio Marques em entrevista
Foto do arquivo do entrevistador.

pag. 60

pag. 61

3. Uma retomada história necessária
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Minha arquitetura sempre foi inspirada por idéias,
não evoca modelos de palácios ou de castelos mas
habilidade do homem transformar o lugar que
habita(...)

ROCHA, Paulo Mendes da. ARTIGAS, Rosa(Org.). Paulo Mendes da Rocha.
São Paulo: Cosac et Naify; Associação Brasil 500 Anos Artes Visuais; Fundação
Bienal de São Paulo. 2 edição, 2002. P. 72.
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Apesar de não haver nos discursos de Paulo Mendes da
Rocha nenhuma referências histórica que influencie o partido
arquitetônico diretamente, há sim uma evocação de um saber
decorrente da experiência humana, e portanto é relevante uma
passagem breve por alguns episódios da história da ocupação
do homem na terra e sobre a forma como construíram seus
edifícios e suas cidades. Façamos, então, uma pausa no tema
específico desta dissertação para dar atenção a alguns edifícios
que estabeleceram vínculos significativos com o solo criando
reflexos na composição espacial em momentos diversos da
história do homem.
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3.1. Breve panorama histórico,
e intercruzamentos análogos
a obra de Paulo Mendes da Rocha
A arquitetura, de um modo geral, trabalha inevitavelmente com o terreno, a terra, o solo, pois, sendo composta de matéria, assenta-se gravitacionalmente em algum lugar que a ampara1. Como abertura de um artigo, no qual
analisa o terreno em algumas obras de Oscar Niemeyer, Carlos Eduardo Dias
Comas escreve que:
topografia, segundo o dicionário, é a configuração de um
terreno com a posição de todos os seus acidentes naturais e artificiais. Não se faz jardim, praça ou edifício sem modificação de
terreno existente, implicando reforma (se enfatizarmos os traços
que persistem) ou recriação (se enfatizarmos os traços que emergem); em qualquer caso, o terreno vira artefato, uma topografia
projetada mesmo se oculta sob construção ou aparecendo como
mero pavimento ao ar livre.2
Por essa inevitável relação de reforma ou recriação do solo, as construções humanas tiveram, em diversos momentos da história, um subsídio técnico, criativo, funcional e estético importante. Especificamente em Paulo Mendes da Rocha (PMdR), parece que a ideia de recriação é mais intensa do que a
de reforma, fato que iremos verificar ao longo do texto.
Tendo em vista que o presente trabalho está observando aspectos específicos da obra de PMdR, a questão da técnica acaba tendo de ser ressaltada
devido à proeminência que assume nas tomadas de decisão projetuais e nos
discursos do arquiteto. Tratando desse tema, André Lemos nos lembra que o
desenvolvimento técnico sempre nos coloca na vertigem do futuro e na ur1 Salvo construções flutuantes, casas em árvores e outras derivações construídas em

número menos expressivo do que as suportadas pelo solo.
2 COMAS, Eduardo Dias, e ALMEIDA, Marcos. Niemeyer Reconsiderado. O terreno
como artefato. (Porto Alegre: Anais do VI Seminário Docomomo Sul: o moderno e reformado. Marcavisual, 2019), 313.
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gência do presente, criando utopias e distopias (...). Devemos diagnosticar o
presente e tencioná-lo com o passado para pensar o futuro.3 Dessa forma, um
breve panorama de algumas construções que atuam e se relacionam com o solo
se faz pertinente. Não por fazerem parte do discurso de possíveis referências
diretas às obras de PMdR, mas por fazerem parte de um discurso indireto, que
o arquiteto, por diversas vezes, evoca falando sobre a experiência humana, o
engenho humano e o saber tecnológico. Portanto, uma análise de experiências
históricas, por mais sucinta que seja, enriquece a discussão, já que tais experiências participam de um imaginário coletivo do conhecimento humano e,
indiretamente, constroem o saber que o arquiteto rememora.
Começaremos por um panorama de teorias concebidas ao longo dos
séculos XVIII e XIX, na busca pelas raízes das composições clássicas e seus
desenvolvimentos. Marc-Antoine Laugier sugere, assim como Vitrúvio, a aceitação da cabana primitiva como a origem da arquitetura. Mais ao final do século XVIII, Quatremère de Quincy elabora uma teoria que tem a ver com a evolução de três tipos: a caverna, a tenda e a cabana. Segundo Marta Peixoto, Para
ele (Quatremère de Quincy) a forma arquitetônica não é fruto de um princípio
universal e autônomo, mas de condições históricas e geográficas específicas4.
Sendo assim, trata da arquitetura mais como decorrência de uma constante
transformação histórica de tipos arquitetônicos, do que como um princípio universal e autônomo5 conforme sugerido pela cabana primitiva de Laugier.
Também contraposta à ideia da inspiração formal baseada na cabana
primitiva, Gottfried Semper propôs, em seu livro Os quatro elementos da arquitetura (1851), que as alterações de quatro motivos básicos moldaram as
diferentes possibilidades compositivas, apreciadas ao longo da história até o
momento de sua teoria. Em seu ensaio, Semper analisa as alterações arquitetônicas, considerando que as renovações eram decorrentes dos efeitos culturais e
naturais que envolviam as diferentes sociedades; estabelece que, apesar dessas
diferenças, o fogo é o elemento fundamental para a reunião humana, seja pela
3 LEMOS, André e LÉVY, Pierre. O futuro da internet. Em direção a uma ciberdemocra-

cia planetária. (São Paulo: Paulus, 2010), 21.
4 PEIXOTO, Marta. A sala bem temperada. Interior moderno e sensibilidade eclética.
(Porto Alegre: Tese de Doutoramento, UFRGS, agosto de 2006), 17.
5 Ibden, 17.
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luz, seja pelos ritos religiosos, seja para cozinhar. Uma vez que considera o
fogo como o germe ou o embrião de todas as instituições sociais6, Semper
coloca a lareira como o primeiro e fundamental elemento dos quatro propostos
em seu ensaio, servindo os outros para proteção do fogo dessa lareira: uma plataforma que afasta a chama da umidade do solo, uma cobertura para proteger
o fogo do mal tempo e fechamentos verticais para proteção contra os ventos.
A compreensão de continuidade histórica é comum a Semper e Quatremère de Quincy, sendo por intermédio dela que Semper discorre sobre a
alteração dos quatro elementos ao longo da História, dizendo que:
(...) a policromia antiga perdeu sua base histórica quando
a matéria e a técnica construtiva da parede foram reveladas pelos
romanos. As características subordinadas de material e construção não estavam mais escondidas atrás de uma parede divisória (Scheerwand), meramente servindo; eles começaram a criar
a forma, ou pelo menos a influenciá-la, um direito que o telhado
já havia desfrutado desde o início das artes. Desde que a parede
começou a infringir sobre o domínio do telhado por meio do uso
do arco e da abóbada, até mesmo este antigo símbolo de sacralidade, o telhado, foi roubado de seu domínio e significado. Ou pelo
menos teve o domínio disputado.7
É interessante destacar como tal consideração sugere uma fusão entre
dois dos quatro elementos básicos da arquitetura. Cobertura (telhado) e fechamento (parede) começam a se confundir, a se unificar por meio de uma continuidade gerada pelo uso de arcos e abóbadas8.
O estabelecimento da base do edifício como um dos quatro elementos
básicos da arquitetura abre espaço para a especulação a respeito dos diversos
6 MALLGRAVE, Harry Francis. Gottfried Semper: Architecture of the nineteenth cen-

tury. (New Haven, London: Yale University Press, 1996), 180.
7 SEMPER, Gottfried. The four elements of Architecture and other writings. Tradução
de MALLGRAVE, Harry Francis e HERRMANN, Wolfgang. (Cambridge, UK. Cambridge University Press, 2010), 126. Tradução do autor.
8 Coisa que, mesmo anteriormente, na civilização romana, já ocorria; para evocar
somente um entre vários exemplos, podemos citar o caso da civilização minoica e as
construções chamadas de túmulos tolos, que veremos logo adiante.

Figura 10- Panteon, Roma, Itália.
Fonte :https://www.audioguiaroma.com/panteon-roma.php
Acessado em 29 de setembro de 2019.
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modos de operar o toque do edifício no solo; e se, a partir dos romanos, a parede começa a ser “fundida” à cobertura, em algum momento o terreno também
poderá infringir sob o domínio das paredes, e consequentemente sob a cobertura. É nessa possibilidade de fusão dos diversos elementos construtivos do
projeto que reside a relevância da apresentação de Semper neste capítulo. É
notável como a questão da fusão entre elementos, conforme observa Semper,
ocorre em algumas obras romanas, chegando até a arquitetura moderna como
possibilidade de reposicionamentos quanto à forma de perceber o edifício e
projetá-lo. A respeito do projeto do MUBE (1986), concebido por PMdR, Sophia Telles comenta que:
(...) as coberturas dos espaços inferiores são, na realida-
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de, áreas que o visitante percorre para chegar às zonas de exposição ao ar livre (...); superfície concebida para ser habitada
que, como acontece com frequência na arquitetura de Mendes da
Rocha, adquire a condição de casca artificial da terra, produto da
transformação de sua geografia.9
Sendo assim, PMdR reconfigura o terreno e sua geografia, fundindo arquitetura, natureza e cidade. Mesmo que se identifiquem os diversos elementos
que compõem a arquitetura, eles fazem parte de um todo não mais dissociável.
O projeto se desloca de uma lógica cartesiana e racional, que entende o todo
através da soma das partes, para uma lógica mais sistêmica, em que o todo do
conjunto não pode ser desfeito sem que suas partes – lajes, pisos, paredes –
percam o sentido inicial10.
Tal fusão entre edifício e solo remonta a algo ainda mais ancestral. As
cavernas, por exemplo, serviram de abrigo ao homem em diversos momentos
da história. Cavernas como a Grotte du Vallonnet11, localizada na França, e o
sistema de cavernas de Zhoukoudian, próximo a Beijing, na China, apresentam vestígios de ocupação hominídea que datam de 750.000 a 1.200.000 anos.
As cavernas em Sassi de Matera, na Itália, que datam do período paleolítico,
apresentam indícios de uma ocupação diversificada quanto ao uso, porém continuam, até os dias de hoje, muito semelhantes às construções da Capadócia
na Turquia12. Esses dois conjuntos construídos criam uma unidade quase in9 PIÑON, Helio. Paulo Mendes da Rocha. (São Paul: Romano Guerra, 2002), 9.
10 Um pouco mais sobre a lógica cartesiana pode ser encontrado em: DESCARTES,

René. Discurso do Método. São Paulo: Martin Claret, 2012. Sobre o pensamento sistêmico, ler: KAPRA, Fritjof. A visão sistêmica da vida: uma concepção unificada e suas
implicações filosóficas, políticas, sociais e econômicas. São Paulo: Cultrix, 2014.
11 MICHEL,Véronique , SHEN, Chuan-Chou. New dating evidence of the early presence
of hominins in Southern Europe. (Scientific Reports, volume 7, abril de 2017), https://
www.nature.com/articles/s41598-017-10178-4.
12 As duas se tornaram patrimônio mundial pela UNESCO. Sassi de Matera pela relevância histórica e pela “harmoniosa integração com o terreno natural e ecossistema”.
Tradução livre. Fonte: site da UNESCO. https://whc.unesco.org/en/list/670. E Capadócio
pelo conjunto e pela capacidade dos construtores de criar “arquitetura pela remoção de
material, em vez de juntá-la para formar os elementos de um edifício”. Tradução livre.
Fonte: site da UNESCO. https://whc.unesco.org/en/list/357/. Acessado em 13 de setemFigura 11 - Sassi de Matera.
Fonte: https://blog.edestinos.com.br/2018/08/o-que-fazer-em-matera-na-italia/
Acessado em 16 de outubro de 2020.
Figura 12 - MUBE, SP. Foto: Nelson Kon
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dissociável entre as formações rochosas naturais e a arquitetura propriamente;
talvez um ensaio da fusão observada por Semper. Diferentemente, quanto à
maneira de intervir na paisagem e ocupar o solo, as Grutas de Mogao13, na
província de Gansu, na China, foram esculpidas para atender as demandas funcionais que iriam abrigar. Construções indígenas na Ásia setentrional, que se
repetem também na América do norte, desde o Alasca até a borda oriental da
Groenlândia, são configuradas como trincheiras conformadas por escavações
verticais, utilizando a terra como elemento isolante térmico, resolvendo, então,
com o solo o problema do frio intenso. Muito semelhantes às construções e
ocupações do solo dos povos ainos, no Brasil, os buracos de Bugre, comuns
desde o planalto rio-grandense, ao longo da Serra do Mar, até o sudeste de Minas Gerais, na divisa com o Rio de Janeiro, manifestam uma cultura indígena
que, preocupada com a questão térmica, também se utilizava do terreno para a
concepção de suas construções14.
Esses exemplos servem para demonstrar como, naturalmente, dentro
do processo de concepção e construção dos edifícios, ao longo da História
(mesmo distantes dos meios acadêmicos ou das formulações clássicas), o terreno participou diversas vezes de forma fundamental na composição estética
e espacial da arquitetura – característica que aparece também em um número
significativo de obras da arquitetura moderna e contemporânea.
Olhando para a Casa Millan (1970), projetada por PMdR, podemos
observar aspectos que se assemelham a diversas características descritas nesses últimos parágrafos. A construção da casa escava o terreno para, de alguma
forma, reconfigurá-lo por meio de um prisma de concreto, criando uma nova e
marcante morfologia, semienterrada no solo. O acesso de serviço é feito através de um caminho entre arrimos, quase ao modo de um dromo micênico15. Ao
bro de 2020.
13 JINSHI, Fan. The Art of Mogao Grottoes in Dunhuang: A Journey Into China’s Buddhist Shrine. (Homa & Sekey Books; primeira edição, 2009)
14 WEIMER, Günter. Arquitetura indígena: sua evolução desde suas origens asiáticas.
(Edigal, Porto Alegre, 2018), 34.
15 Construções erguidas entre os séculos XVI e XII a.C. Túmulos executados em pedras
entalhadas que rasgam o relevo em aclive e se inserem criando um acesso chamado
dromo – espaço construído, porém aberto, que faz a recepção dos que acessam o local –
para depois adentrar o túmulo propriamente, uma estrutura de falsa abóbada igualmente
Figura 12 - Montagem feita pelo autor. Corte Casa Milan.
Fonte: https: <?> ZEIN, Ruth Verde. Arquitetura Brasileira, Escola Paulista e as
casa de Paulo Mendes da Rocha. São Paulo: Dissertação de Mestrado; 2000.
Foto Casa Milan.
Fonte : https://twitter.com/speedmaster72/status/973184443501473792?lang=gu
Acessado em 16 de outubro de 2020.
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se entrar na casa, o ambiente se apresenta de certo modo cavernoso e surpreendente, com baixa iluminação sob a laje do mezanino e farta iluminação zenital
banhando o átrio central – um pouco de Agamenon, um pouco de buraco de
bugre, um pouco de caverna. Porém, nenhuma dessas analogias tem relação
direta com a obra. Todas carregam em si lógicas que o engenho humano interpretou adequadas para as situações em que foram aplicadas; e isso parece ser
algo que integra o pensamento de PMdR, a compreensão de que os engenhos
humanos se inventam e reinventam por meio das possibilidades dadas pela
matéria e pela física na técnica; nunca uma referência direta e metafórica, mas
sim uma razão existencial lógica.
A antiguidade clássica deve, por certo, ser lembrada em sua maneira
de lidar com o terreno. Os pódios, ou estereóbatas, para além de um aspecto
compositivo e estético, serviam para o amparo do edifício, mediante uma regularização do terreno natural e sua topografia. Porém, mesmo na antiguidade
clássica, essa não foi a única estratégia técnica e compositiva de lidar com
a questão. Na Acrópole de Atenas, por exemplo, devido a sua inserção em
um terreno alto e irregular, os edifícios lá construídos foram planejados com
diferentes posturas decorrentes da necessidade de lidar com a topografia que
encontravam para seu assentamento. O Partenon fica inserido sobre um pódio,
que planifica a superfície irregular e natural do terreno, em uma situação que o
insere como um objeto em destaque. Elevado pelo estereóbata16, coloca-se em
evidência tanto para os que o avistam da Acrópole, quanto para os que estão
na cidade baixa, apresentando-se como o edifício mais proeminente e distinto
dentro do conjunto. O Erecteion, também na Acrópole de Atenas, é um edifício
bastante atípico para a tipologia dos templos, pois está inserido em uma topografia bastante acidentada e sem possibilidade de planificação, provavelmente
por questões econômicas17, de modo que o arquiteto-construtor é obrigado a
construída em pedra e posteriormente recoberta por terra. O percurso se faz importante
como uma promenade que cria expectativa ao ser percorrida e surpresa ao se adentrar o
túmulo efetivamente, operação essa que acompanha diversas obras de arquitetura da antiguidade até a atualidade. O túmulo tolo mais primoroso encontrado até hoje é o “Túmulo
de Agamenon”.
16 Ver item 13. Apesar de D.S. Robertson não recomendar o uso destes termos, acabamos por utilizá-los devido à falta de outro mais adequado.
17 ROBERTSON, D. S. Arquitetura Grega e Romana. (São Paulo: Martins Fontes, 1997),
142.

Figura 13 - Desenho retirado de Histoire de l’Architecture (1899), de Auguste Choisy.
Figura 14 - Reconstrução em imagem do Erecteion. Fonte: https://www.alamy.es/foto-reconstruccion-del-erecteion-o-erechtheum-un-antiguo-templo-griego-en-el-lado-norte-de-la-acropolis-de-atenas-en-grecia-75339671.html Acessado em 29 de setembro de 2019.
Figura 15 - Elevação Erecteion.
Fonte : https://i.pinimg.com/originals/97/fc/a8/97fca8cbd13859d095255ceab54efa7d.jpg
Acessado em 29 de setembro de 2019.
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Figura 13

Figura 14

Figura 15
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negociar com a topografia na busca pela harmonia compositiva clássica. Nesse
exemplar, a natureza contribuiu para a criação de uma composição dinâmica e
especial dentre os paradigmas gregos.
É interessante notar como, desde a Antiguidade Clássica, com todas as
regras compositivas e de proporções geométricas, a necessidade de lidar com
terrenos irregulares gerava resultados diversos na materialização dos edifícios.
Em um mesmo ambiente urbano, a Acrópole especial e atípica, exceção frente
à generalidade da conformação da cidade baixa, foram criados edifícios com
variadas morfologias e funcionalidades, ao lidar, no mesmo sítio, com diferentes condicionantes, e, portanto, amplificando a diversidade compositiva.
Pertinente se faz a consideração a respeito das negociações da arquitetura com as situações específicas que se impõe em cada projeto. Seja a topografia, seja a condição econômica, seja a importância do edifício no conjunto,
sempre há uma negociação projetual e criativa. Desse modo, o projeto pode
ser entendido como uma balança que vai equilibrando os condicionantes e as
soluções na busca pela harmonia. É importante notar que tais reflexões não são
de hoje e não vêm com a arquitetura moderna. São muito mais antigas, passam pela Antiguidade Clássica e vão até as construções ditas primitivas. Tais
negociações fazem parte das inquietações humanas e, portanto, também das
construções humanas. Na obra do arquiteto PMdR não é diferente. Há sempre
uma inquietação muito presente e posta por ele como um problema a ser resolvido, que acaba ficando plasmada na arquitetura em si, desde o desenho até a
realidade construída.
O problema proposto para a o Cais das Artes, em Vitória, era o de possibilitar que, mesmo com a presença do museu na orla, as vistas para a baía não
fossem bloqueadas, preservando o desfile permanente de navios, rebocadores,
máquinas e engenhos de construção naval, uma vez que o recinto já tem um
caráter museológico muito grande18. Assim, as tomadas de decisões do projeto caminham na direção da solução do dito problema, ao mesmo tempo que
o desenho é enriquecido com outras questões. Ainda no projeto do Cais das
Artes, a inadequação de aberturas de vãos nos muros/vigas estruturais laterais
18 Tudo é Projeto. Direção: Joana Mendes da Rocha e Patricia Rubano. Produção: Olé

Produções. Brasil, 2017.

Figura 16- Corte longitudinal parcial, Cais das Artes.
Fonte: https://revistaprojeto.com.br/acervo/paulo-mendes-rocha-museu-teatro-30-03-2011/
Acessado em 16 de outubro de 2020.
Figura 17 - Foto obra Cais das Artes.
Fonte https://metroarquitetos.com.br/projeto/cais-das-artes-metro-arquitetos-paulo-mendes-da-rocha/
Acessado em 16 de outubro de 2020.
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se resolve com aberturas em planos inclinados de vidro direcionados ao solo,
beneficiando o interior das exposições com uma iluminação por reflexão da
incidência solar no piso, criando uma condição museográfica mais adequada.
Vamos avançar, temporalmente, na análise dos exemplares arquitetônicos, chegando, então, ao século XX. Como aproximação sintética a respeito
da boa arquitetura praticada neste século, podemos invocar um comentário de
Helio Piñon dizendo que a arquitetura moderna atende ao lugar igualmente a
forma como assume a construção ou a estabilidade de um edifício, como uma
condição do programa que sua configuração específica deve incorporar com
o fim de que a obra adquira uma unidade genuína19. E continua afirmando que
a arquitetura, para ser condizente ou respeitosa com o lugar, não precisa submeter-se a ele, buscando maneiras de se mimetizar ou repetir seus elementos,
ressaltando que o equilíbrio não se alcança por harmonia, senão por equilíbrio dos distintos elementos que intervêm no episódio arquitetônico20. Assim,
me parece ser por meio desse equilíbrio que o arquiteto permite que o lugar,
com sua insolação, sua vegetação, seu entorno urbano, seu terreno com topografia própria, entre como subsídio de projeto. Nos bons projetos modernos,
este equilíbrio sempre está como condicionante significativo, de alguma forma
orquestrando o diálogo entre o que o lugar era e o que passa a ser, por mais que
em uma mirada superficial não se veja explicitamente.
Comecemos por Frank Lloyd Wright que expressa, em toda a sua obra,
uma sensibilidade potente com relação às paisagens em que interfere. Um número muito significativo de suas obras dialoga diretamente com o terreno, de
forma que parecem ser derivadas dele, quase brotando do solo onde se assentam. Na primeira década do século XX, Frank Lloyd Wright projetou mais de
cem casas, conjunto conhecido como Prairie Houses (Casas da Pradaria), por
se inserirem na pradaria e de certo modo assumirem, assim como a geografia
do entorno, formas mais alongadas e horizontalizadas. A Robie House (1908) é
um dos mais significativos exemplares desta produção. Aparenta ser uma construção bastante horizontal, apesar dos três pavimentos que utiliza para abrigar
seu programa. A esse respeito, Westson informa que a construção exigia três
19 GUIRAO, Cristina Gastón. Mies: el proyecto como revelación del lugar. (Barcelona:

Fundación Caja de Arquitectos, 2005), 12.
20 Ibdem. Página 12.

Figura 18 - Corte Robie House, 1908-1910.
Fonte: https://thespaces.com/frank-lloyd-wrights-robie-house-has-reopened-to-the-public/
Acessado em 29 de setembro de 2019.
Figura 19 - Robie House, 1908-1910.
Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/01-94257/classicos-da-arquitetura-frederick-c-robie-house-slash-frank-lloyd-wright?ad_medium=gallery
Acessado em 29 de setembro de 2019.
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andares de acomodação, em vez dos habituais dois, mas à primeira vista a
Robie House parece ter um nível único e elevado, com uma pequena adição
emergindo dos telhados suspensos. Na verdade, há também um piso térreo
invisível, como um porão acima do solo21. Tal estratégia aparenta ser resultado de um pensamento do projeto em corte. É por meio dele que se sutiliza a
verticalidade do edifício que “brota” do solo de forma branda, a se manifestar,
gradualmente, em uma crescente de altura com a qual os planos inclinados do
telhado também dialogam. Tal situação decorre igualmente das relações que
estabelece com a paisagem na qual se insere, ao conversar, por meio de seus
planos alongados, seus telhados baixos e seus grandes e longos tijolos maciços
com a linearidade do horizonte da pradaria.
A Casa da Cascata (1939) é outro exemplar que dialoga diretamente
com o sítio onde está inserida, de modo que mantém uma relação quase indissociável do lugar específico. A inevitável alteração da natureza, solicitada pela
instalação do projeto, neste caso, é tratada buscando, em certa instância, por
uma mimese, que segundo Comas:
(...) evoca e estende a paisagem singular e praticamente
intocada em que cresce. As massas verticais de alvenaria ecoam
as árvores, os balcões espelham o plano horizontal rochoso sobre
o qual flutuam. A continuidade entre natureza e construção é enfática, e sua fusão cria uma arquitetura embasada literalmente na
natureza.22
Se compararmos esta relação de mimese que ocorre na obra de Frank
Lloyd Wright com algumas obras de PMdR, notamos uma divergência importante. O arquiteto brasileiro, diversas vezes, ressalta a alteração do ambiente
natural para a instalação do homem e, assim, busca conceber novas possibilidades de configuração para a paisagem. Segundo PMdR, o território orienta o
projeto, o projeto humaniza a natureza. Claro que, em algumas obras, pode-se
notar uma composição de maior concordância com a paisagem do local, mas
tal situação é sempre carregada de intenções mais profundas do que um aspecto
21 WESTSON, Richard. Plans Sections and elevations: key buildings of the twentieth

century. (Londres: Laurence King Publishing Ltd, 2004), 34.
22 COMAS, Eduardo Dias. Niemeyer Inatural. (Lisboa: Em Palcos da arquitetura. 2,
Academia de Escolas de Arquitetura e Urbanismo de Língua Portuguesa, 2012) 461-466.
Figura 20 - Falling Water House.
Fonte: https://fallingwater.org/media-resources/fallingwater-facts/
Acessado em 29 de setembro de 2019.
Figura 21- Pavilhão de Osaka. Fonte: arquivo.arq.br
Acessado em 29 de setembro de 2019.
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compositivo de efeito estético.
Ao olharmos para o Pavilhão de Osaka (1969), podemos notar uma
continuidade do piso do parque de exposições que se amolda para amparar um
programa sob ele, criando uma concordância da intervenção com a paisagem
da exposição. Mas a ideia tem menos a ver com um efeito de concordância
paisagística, e mais a ver com um discurso de visão de cidade, de continuidade espacial e liberdade de ocupação social. A mesma coisa pode ser dita do
MUBE (1986), cuja ideia de sua concepção não tem nada a ver com um efeito
estético de esconder o edifício e mimetizá-lo ao terreno, tem a ver com a ideia
de criar uma praça expositiva, um jardim para a cidade. O edifício enterrado é,
na realidade, uma consequência disso, da praça, não da vontade de esconder o
edifício. Trata-se, então, de discursos enraizados em uma visão engenhosa da
cidade que se pretende fazer a partir daquele objeto projetado e construído. Porém, é interessante notar que o desenho que sintetiza e articula os dois projetos
de PMdR acima citados é o corte, situação que o aproxima de Wright.

Figura 20

Figura 21
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De Le Corbusier, para esta dissertação, mais importante que analisar
os projetos é acentuar a importância de suas considerações teóricas e seus paradigmas arquitetônicos, que finalmente se materializaram em obras, mas que,
para além delas, serviram para fundamentar uma série de reflexões posteriores
concebidas por diversos arquitetos modernos. A proposta do sistema Dom-ino
e dos cinco pontos traziam uma reinvenção com relação aos paradigmas acadêmicos e práticos vigentes no momento de sua concepção, que se via materializada não como um método de se fazer arquitetura, mas como uma possibilidade. Para Cairo Albuquerque:
Le Corbusier investigou as possibilidades de uma Nova
Arquitetura e se negava a professar os preceitos acadêmicos hegemônicos da sua época, a sua sistemática não diz como a arquitetura deve ser, demonstra possibilidades; não obriga, faculta;
não a considera como a única direção a ser seguida, mas como
aquela que permite o vislumbre de um novo caminho, pleno de
possibilidades.23
Os cinco pontos listados por Le Corbusier respectivamente como: pilotis, terraço jardim, planta livre, janela alongada e fachada livre; abrem um
flanco de independência entre estrutura e fechamento, que ampliam as relações
possíveis de se estabelecer, tanto no edifício com ele próprio (em seu leiaute
interno, em suas formas de compartimentação, em sua fachada) quanto na
relação que estabelece com a cidade, ao permitir, por intermédio da elevação
da edificação sobre os pilotis, a liberação do pavimento térreo como possibilidade para o livre acontecimento dos eventos urbanos. Nesse sentido, Ruth
Verde Zein ressalta que a ordem da exposição dos cinco pontos elencados por
Le Corbusier não é casual, colocando que não seguem uma ordem das razões
cartesianamente baseada num enfoque meramente construtivo ou de desenvolvimento gradual do raciocínio de tipo científico: nesse sentido os cinco
pontos são mais retoricamente reiterativos e redundantes que progressivos
e geométricos.24 O ordenamento se estrutura do urbano para o arquitetônico,
23 SILVA, Cairo Albuquerque da. Os quatro tipos de Composições em Le Corbusier: o

resgate da Composição Clássico/Modernista. Em: CANNEZ, Anna Paula (org). Composição, partido e Programa uma revisão crítica de conceitos em mutação. (Porto Alegre:
Editora Uniritter, 2015), 72.
24 ZEIN, Ruth Verde. Arquitetura Brasileira, Escola Paulista e as casas de Paulo Mendes
da Rocha. (Porto Alegre, Dissertação de Mestrado, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, 2000), 54.

Figura 22 - Croqui de Le Corbusier. Cinco pontos da Arquitetura.
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considerando primeiramente os pilotis e o terraço jardim, elementos presentes
no plano urbanístico da Ville Contemporaine, o que demonstra a importância
do pensamento do arquiteto para além da edificação em si.
Diversos são os projetos que realizam a liberação do térreo por meio
da utilização dos pilotis. Para elencar dois dos mais conhecidos, a Villa Savoye
(1929) e a Unidade de Habitação de Marselha (1945) são exemplos icônicos
disso. Ambos possibilitam a mínima ocupação do térreo com programas fechados e definidos e liberam o restante para a livre ocupação humana. A utilização
dos pilotis permite também a visualização do que acontece “atrás” do edifício,
admitindo a livre circulação no nível da cidade, ao modo de um parque, como
proposto na Ville Radieuse (1924). Tais situações geram para a cidade a oportunidade de eliminar os limites do que antes era exclusivamente privado, desmaterializando barreiras construídas ao longo de séculos e que, de certa forma,
segregam o público e o privado.
Definitivamente, esta característica de pensar o urbano mesmo projetando o privado acompanha PMdR por toda sua obra. Ao se analisar, por
exemplo, a Casa Masetti (1968), percebe-se, na fachada frontal, o notável desenrolar da rua para dentro do lote, que pelo desdobramento do asfalto, como
continuidade do pavimento da rua, passa por baixo do volume edificado que
abriga o programa fechado da casa, apoiado sobre quatro pilares, parecendo
flutuar efetivamente sobre o solo da cidade25.
Nos projetos de Le Corbusier, o telhado jardim surge como motivo
para apropriação social; devolve a área ocupada pelo edifício, em projeção no
térreo, como possibilidade de sol pleno na cobertura, quase como uma nova
fração da natureza na laje superior da construção. Cria, nesses ambientes, volumes que dinamizam a oportunidade de se estar ao ar livre. Em Marselha, Le
Corbusier insere, na cobertura do edifício, construções que fomentam e suportam o uso do espaço, como uma creche, um auditório e uma piscina, trazendo
para este recinto atividades que poderiam estar dispostas e soltas pela cidade.
Desse modo, recria na cobertura, um ambiente urbano que transcende a mera
ativação espacial, e que acaba por mimetizar as construções com as formações
25 Nos anos de 2015 e 2020, visitei a Casa Masetti e a experiência narrada no parágrafo

reflete uma perspectiva efetivamente vivida.

Figura 23 - Unidade de Habitação de Marselha. Foto: Richard Pare.
Foto 24 - Casa Masetti. Foto Leonardo Finotti.
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rochosas do horizonte, gerando na edificação, a uma altura próxima dos 50 metros do solo, uma relação intensa com as atividades urbanas e com a paisagem
natural local.
Antes de especular sobre a genealogia do pensamento de PMdR ou a
influência de Le Corbusier sobre o arquiteto brasileiro, para esta dissertação,
o importante é compreender a sintonia do discurso do arquiteto brasileiro com
discursos de arquitetos internacionalmente relevantes, que já ocupavam o cenário arquitetônico mundial há algumas décadas. Porém, é importante notar
como algumas de suas obras se alteram com relação ao modo de tratar o pavimento dos pilotis, elemento da composição moderna de certa forma dinamizado na obra do brasileiro. Annette Spiro elucida tal situação propondo uma
pertinente experiência imaginativa:
Podemos nos lembrar da Villa Savoye, de Le Corbusier, e
retirá-la de seu entorno, e com um pequeno esforço de imaginação veremos o terreno natural como era antes de a casa existir.
Nesse exercício intelectual, tanto o edifício como o terreno continuam relativamente ilesos. Esse não é o caso com a obra de Paulo
Mendes da Rocha. Ao tentar remover o edifício do terreno, não só
se deixa uma cicatriz, como o edifício se desmancha em fragmentos, porque a relação entre edifício e terreno é, sobretudo, uma
relação espacial.26
Para esclarecer essa citação, basta olharmos, brevemente, para o projeto do Museu Brasileiro da Escultura (MUBE - 1986) que se removido do local
onde se assenta, perde todo o seu sentido. Para além da Villa Savoye, o caso
da Unidade de Habitação de Marselha, apesar da relação que estabelece com
a paisagem natural do horizonte, poderia ser removida do local onde se insere
sem deixar grandes cicatrizes. Não diferente, é o caso do terraço jardim que
veremos ser reinventado de diversas formas, como recriação do solo urbano no
ar ou como prolongamento da cidade acima de construção subterrânea (como
no caso do MUBE). Enfim, são atitudes modernas já apropriadas pela arqui26 SPIRO, Annette. “Você sempre entra por uma porta e sai pela outra.” Versão para o

português do texto de Annette Spiro. OTONDO, Catherine. “Você sempre entra por uma
porta e sai pela outra.” Versão para o português do texto de Annette Spiro. (São Paulo:
Revista Pós, v.15, n.25, junho de 2009), 34-53.
Figura 25 - Vila Savoie.
Fonte: https://kronoshomes.com/blog/2017/06/22/racionalismo-el-triunfo-de-lo-esencial/
Acessado em 29 de setembro de 2019.
Figura 26 - MUBE.
Foto: Leonardo Finotti
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tetura modernista brasileira desde a década de 1930 e que se perpetuam ao se
reinventarem.
Outro projeto de suma importância para a Arquitetura Moderna mundial, que vem contribuir para observação das sutilezas no manejo dos projetos
arquitetônicos, nos lugares específicos onde se assentam, é o do Pavilhão da
Alemanha, na Exposição Internacional de Barcelona (1928), projetado por Ludwig Mies Van der Rohe e construído em 1929. Mies propõe a instalação do
pavilhão em um local um pouco retirado do eixo central do parque, junto de
uma passagem que liga a exposição e uma rua secundária que leva ao Montjuic. Para isso, estabelece como estratégia projetual a criação de um pódio que
eleva o pavilhão com relação à praça, colocando em destaque a composição
moderna. Entretanto, este pódio se manifesta unicamente na face leste do pavilhão, no contato com a praça. Nas faces restantes, o pódio se “desmaterializa”,
acabando logo após sua mudança de sentido na fachada (do eixo norte-sul para
o eixo leste-oeste), criando um “dente” que transpassa e morde as paredes que
cerram as fachadas norte e sul, ficando ali então embutido, escondido pelo
revestimento que desce das paredes. Acaba por caracterizar-se como um pódio
figurativo, que apesar de efetivo como nivelador de uma topografia, manifesta-se aparente apenas na fachada leste, sem compor base regular plena sob o
edifício, conectando-se ao platô da escada que desce da rua lateral em nível27.
O visitante do pavilhão tende a desmaterializar a noção de interior e
exterior. Às vezes, encontra-se na plataforma em um ambiente exterior e exposto às intempéries; outras vezes, delas coberto e ainda no exterior, observa o
tênue limite que o separa do interior. Quando no interior, o vidro lhe revela o
exterior em relação franca e o convida novamente a caminhar. Enfim, o pódio
é o unificador do percurso que permite fluir e desfrutar da espacialidade do
27 GUIRAO, Cristina Gastón. Mies: el proyecto como revelación del lugar. (Barcelona:

Fundación Caja de Arquitectos, 2005)

Figura 27 -Detalhe do Pavilhão de Barcelona, mostrando a escada
que auxilia a armar o partido arquitetônico.
Recorte da imagem de Wokjeck Gurak.
Figura 28 - Imagem de satélite Google Earth.
Acessado em 05 de outubro de 2019.
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Sítio escolhido pro Mies Van
der Rohe para a implantação do Pavilhão Alemão em

Sítio sugerido inicialmente pela
organização da feira para a
implantação do pavilhão.
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pavilhão como um todo; que permite destacar o pavilhão perante a praça, até
que este se dissolva na topografia junto à escadaria. Nessa interação espacial,
reside um ponto interessante de ser ressaltado: a ideia do continuum espacial
materializado pelo pódio que é também um desdobramento da topografia, um
elemento que articula o lugar e a arquitetura, fazendo dessa topografia artefato28. A plataforma permite que a circulação ocorra de forma contínua e diversa,
sem possíveis cul de sacs, mais ao modo de uma fita möbius ou um looping.
Aqui vale retomarmos brevemente a obra de PMdR. Podemos observar que essa atitude de multiplicação dos percursos por meio da articulação da
plataforma com a topografia é recorrente em sua obra. São muitos os projetos
em que o autor cria diversos elementos de transposição vertical – sejam escadas, sejam rampas – a fim de fomentar a multiplicidade de percursos dentro do
projeto. Esse fato enriquece a experiência espacial, tornando mais dinâmica e
menos repetitiva a forma de circular entre o edifício e o terreno, entre plataforma edificada e topografia, quase confundindo, aos olhos do usuário, os dois
elementos. Se olharmos para a Casa Arlindo Carvalho Pinto (1971 – não construída), notamos como a articulação de um pódio, que se desdobra da cota da
topografia, diversifica as possibilidades de relação com o objeto construído e
também de circulação pelo projeto. É importante ressaltar a ideia do continuum
espacial, pois é notável a vontade do arquiteto de multiplicar os percursos, que,
pela criação de sete escadas e duas rampas, amplia as possibilidades de deslocamento entre terreno e edifício, articulando estes ao modo de uma fita möbius.
Não se pretende dizer que tais decisões projetuais e recorrências na obra do
arquiteto brasileiro tenham alguma relação direta com a obra de Mies van der
Rohe, mas sim que fazem parte de uma mesma maneira de articular os espaços,
mesmo com maior complexidade em PMdR.
Outro projeto icônico da obra de Mies é a New National Gallery (1962)
em Berlin. Um pódio elevado da avenida principal é criado de modo que se
expõe mais intensamente conforme o terreno baixa em declive ao sul, valorizando, na parte superior do platô, uma cobertura quadrada de metal que descansa sobre 8 pilares, dois em cada face do perímetro, todos recuados das ex28 COMAS, Eduardo Dias, e ALMEIDA, Marcos. Niemeyer Reconsiderado. O terreno

como artefato. (Porto Alegre: Anais do VI Seminário Docomomo Sul: o moderno e reformado. Marcavisual, 2019), 313.

Figura 29 - Desenhos do Estudo Preliminar da Casa Carvalho Pinto retirados dao Livro PISANI,
Daniele. Mendes da Rocha: Construção de um horizonte discursivo no início da carreira do arquiteto. Revista Projeto/Design, ed 405. Novembro de 2013.
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tremidades, abrigando a sala de exposição temporária do museu. Esse pódio
assume uma função de praça pública e se manifesta como “fundo” para essa
galeria de exposições temporárias, dando a ela uma posição de proeminência
na composição do conjunto. Ao mesmo tempo, o pódio abriga, no seu interior,
espaços de serviços, infraestruturas, foyers, além de outras galerias, estratégia
essa que não ocorre somente no caso da New National Gallery. No Seagram
Building (1954), a maneira de se apropriar da base regular para articular a topografia e, simultaneamente, servir de abrigo para parte do programa, também
é adotada. Se olharmos para as obras de PMdR, notaremos que o arquiteto, diversas vezes, adota estratégia similar, como se vê no Pavilhão de Osaka (1969),
no MUBE (1986), na Casa Masetti (1968), na Casa Arlindo Carvalho Pinto
(1971) e na Casa Francis King (1972). Porém, para o brasileiro, o pódio não
se manifesta nunca como base regular, sempre se amolda às necessidades do
programa, da especificidade topográfica, da condição da inserção urbana, ao
ponto de dissolver a percepção literal do pódio.
A Casa Farnsworth (1945) também é um caso significativo de se retomar no presente estudo. A existência de um rio, como limite em uma das
arestas do terreno, é algo marcante na paisagem, seja no sentido visual, seja no
sentido material. Este se eleva a cerca de 3 metros nas épocas de chuva, o que
acaba por inundar grandes extensões de terra na área. Apesar dessas condições,
Mies opta por locar a casa em uma clareira de árvores a 30 metros da orla, em
uma área de alagamentos. Adota para o piso da casa a cota de 1,6m, permitindo
que o plano horizontal inferior (o “novo solo”) se alinhe na perspectiva do observador, por vezes, com a linha do horizonte, pois se situa próximo da altura
dos olhos. A vida na casa acontece no plano do horizonte do pedestre que chega para visitá-la. Aqui, a plataforma de Semper é reinventada, não mais bloco
denso, mas agora plano leve29.
29 “A teoria da transformação de material [Stoffwechseltheorie], que Semper desenvol-

veu em Der Stil, serve para explicar estas relações cruzadas entre materiais e técnicas,
mais particularmente, explicar a transposição de certos valores visuais de uma técnica à
outra, estes valores tomando o estatuto de valores simbólicos. A este fenômeno, Semper
dá diferentes nomes: interdependência, transições, transformação, transformações sucessivas, associação, relação, metamorfose, metamorfoses materiais, influência, e “transformação de material” [Stoffwechsel].” Extraído de AMARAL, Izabel. Reatualizando
Gottfried Semper: entre exposições universais, concursos e teoria do projeto. (São Paulo:
Projetar 2009: IV Seminário sobre ensino e pesquisa em projeto de arquitetura. Universidade Mackenzie, 2009).

Figura 30 - Montagem com cortes e imagens feita pelo autor.
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Nota-se, portanto, que ao criar o “novo solo” que irá amparar a vida na
casa, Mies estabelece com o terreno, com a paisagem e com o solo existente
uma relação fundamental para a composição da arquitetura. Sem o terreno que
a ampara, todas as lógicas compositivas se desamarram e o projeto perde sua
potência. Desse modo, Mies vincula a casa Farnsworth ao lugar e ao terreno
que a amparam, sem almejar dialogar figurativamente com a natureza. A respeito disso, Comas escreve:
Mies concebe a sua casa como “quase nada”, a versão “high-tech” de uma cabana primitiva. Uma gaiola de vidro sobre estacas,
é tão horizontal e abstrata como o terreno alagadiço sobre o qual
se pousa. Entretanto, como um navio no porto, ela não pertence
especificamente ao sítio e contrasta com a massa de árvores à sua
volta. A arquitetura se constrói minimizando ao máximo o contato
com a natureza.30
Nesse ponto, cabe olharmos novamente para Paulo Mendes, que atua em várias de suas obras de forma semelhante e diversa simultaneamente. Com clareza, o arquiteto capixaba projeta distinguindo-se de uma natureza original, tanto
pelo discurso, quanto pela composição morfológica, sempre com ângulos e
retas, muito excepcionalmente com curvas. Segundo Guilherme Wisnik, “(...)
a arquitetura deveria se dedicar, em sua opinião (opinião de PMdR), a conceber obras de consolidação do lugar, isto é, obras territoriais que contrastam
com a natureza, potencializando-a.”31 Porém, por intermédio da estereotomia
do concreto e da passagem do tempo que se imprimem no material, este assume uma característica rochosa que, mesmo involuntariamente, se direciona a
uma mimese com o elemento natural, talvez a concretização involuntária da
segunda natureza, tantas vezes lembrada pelo próprio autor ou, aos amantes da
cultura oriental, um wabi sabi32.
30 COMAS, Eduardo Dias, e ALMEIDA, Marcos. Niemeyer Reconsiderado. O terreno

como artefato. (Porto Alegre: Anais do VI Seminário Docomomo Sul: o moderno e reformado. Marcavisual, 2019), 313.
31 WISNIK, Guilherme (Org.). Paulo Mendes da Rocha. Encontros. (Rio de Janeiro:
Beco do Azougue, 2012), 10.
32 Wabi-sabi representa uma abrangente visão de mundo à japonesa, uma abordagem estética centrada na aceitação da transitoriedade e imperfeição. Fonte: https://pt.wikipedia.
org/wiki/Wabi-sabi. Acessado em 15 de setembro de 2020.
Figura 31 - Casa Farnsworth.
Foto: Pete Sieger.
Figura 32 - Planta Baixa.
Fonte: Arquivo on line Moma. https://www.moma.org
Acessado em 05 de outubro de 2019.
Figura 33 - Casa Farnsworth. Foto Tim Brown. Intervenção do autor.
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Fica claro que a estratégia de pensar a arquitetura e o território são indissociáveis, tanto para Mies, quanto para Mendes. Se o pódio não é respeitado
literalmente é porque ele sustenta sua razão existencial em outro diálogo que
não o histórico ou o clássico, mas o local, o funcional, e por vezes, o estético
– por mais que não declaradamente. O pódio abriga funções, acomoda o solo,
conecta-se ao entorno, cria plataforma regular para a composição do edifício e
enaltece a edificação assentada sobre ele, todas características que serão trabalhadas em obras diversas do arquiteto brasileiro. Além disso, a questão da diminuição das distâncias verticais, por meio da criação de platôs, pódios e plataformas, e a tomada do ponto de vista do observador como algo importante a
ser trabalhado, quando se compõem os níveis dos pisos na edificação, também
serão temas compositivos trabalhados na obra de PMdR conforme veremos.
Fundamental é voltar a mirada também para a produção nacional e,
assim sendo, é inevitável que olhemos para Oscar Niemeyer, sem dúvida um
ponto de inflexão na história da arquitetura, não só brasileira, mas também
mundial. Seus projetos auxiliaram a alavancar a visibilidade da arquitetura moderna brasileira no âmbito mundial. Na época em que PMdR ganhava seu título de arquiteto (1954), Niemeyer já havia produzido um número razoável de
edifícios primorosos. A exposição Brazil Builds, no MOMA (1943), já havia
consagrado a arquitetura modernista brasileira no exterior – com maior destaque a produzida na então capital do Brasil, o Rio de Janeiro. Por esse motivo,
torna-se inegável o reflexo de suas obras em toda e qualquer produção a ele
posterior no Brasil e, de certa forma, no mundo.
Os discursos de Oscar Niemeyer são muito conhecidos pela eloquência
e referência figurativa, que se inspiram nas formas da natureza, ressaltando, diversas vezes, a lembrança das curvas da natureza e do corpo da mulher. Porém,
esses discursos que servem como alegoria não têm uma representatividade efetiva. Não é por agregar formas curvas e de desenho mais orgânico que suas
lógicas compositivas se embasam, de fato, em elementos da natureza – inclusive por terem aspectos bastante diversos quanto à materialidade; esta, quando
contraposta ao verde da natureza, por exemplo, salta aos olhos com seus tons
claros. A esse respeito, Comas afirma que:
(...) em qualquer escala, a expressividade da obra do ar-

Figura 34 -Casa das Canoas. Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/01-14512/classicos-da-arquitetura-casa-das-canoas-oscar-niemeyer
Acessado em 05 de outubro de 2019.
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quiteto brasileiro não se contém tão facilmente em limites líricos
e naturistas, como corretamente insinua Roberto Fernandez. De
fato, é o estranhamento da natureza que a obra ressalta, com uma
ambivalência que inclui tanto a melancolia que convém a uma
situação de desterro e dépaysement, quanto a arrogância que uma
ocasião de conquista pede, o fascínio e a desconfiança que assinalam uma condição americana de relevância universal. É de cultura que afinal se trata e a discriminação importa, quer na leitura
da intervenção passada, quer no preparo da intervenção futura.33
Ao apreciar a Casa das Canoas (1952), a terceira construída por Niemeyer para sua família, situada no meio da Floresta da Tijuca, notamos que a
expressividade da laje orgânica que cobre o ambiente social da casa, e que faz
a transição entre interior e exterior, flutuando sobre a plataforma regular edificada, tem protagonismo na composição da arquitetura quase que por oposição
ao verde do entorno. Não é por ter formas não ortogonais que a marquise se
assemelha, de fato, à natureza. A presença desta é mais imaginativa, criada pela
liberdade do traço que configura o perímetro laje, e representativa, talvez, de
33 COMAS, Eduardo Dias. Niemeyer Inatural. (Lisboa: Em Palcos da arquitetura. 2,

Academia de Escolas de Arquitetura e Urbanismo de Língua Portuguesa, 2012) 461-466.
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uma possível identidade brasileira, afastando-se de uma representação literal
ou de mimese. Segundo Comas:
(...) em qualquer caso, para o arquiteto, não é de fundir
arquitetura e natureza que se trata, mas de ressaltar a distância
entre as duas, de insistir em sua recíproca exterioridade. A ideia
de fusão entre arquitetura e natureza na obra de Niemeyer é lugar
comum decididamente equívoco, como o mostra a própria casa
do arquiteto.34
Comparando a Casa das Canoas, de Niemeyer, a Casa Farnsworth, de
Mies e a Casa da Cascata, de Wright (todas inseridas em contextos com natureza exuberante), Comas ressalta que
(...) a Casa das Canoas é tão dependente do sítio como a
Casa da Cascata, descontraída, expansiva, arejada e sensual, enquanto a casa Farnsworth é tensa, contida, monumental, cerebral,
impessoal e genérica. Contudo, Niemeyer não comparte a preocupação de Wright com massas em expansão. Sua casa parece
também “quase nada”: não uma cabana primitiva, mas um toldo
petrificado sob o sol subtropical, o vidro transparente e os pilotis
escuros indistintos na sombra da cobertura plana.35
Refletir sobre a forma como a natureza participa dos discursos de Niemeyer e comparar com a forma como a natureza é evocada por PMdR auxilia a
entender a diferença nas produções arquitetônicas dos dois autores. Enquanto
Niemeyer evoca a natureza para dar lírica ao discurso de suas formas quase
científicas36, Mendes a evoca como ciência e hostilidade. Em palestra proferida
na UFRGS, no ano de 2002, destaca que a arquitetura:
(..)agora mais do que nunca, diante desse quadro, vê com
clareza que sua demanda fundamental é a transformação da natureza a ponto de torná-la habitável. Por si a natureza não é nada
34 Ibden
35 Ibden.
36 Científicas, pois diversas vezes suas curvas representam uma lógica estrutural bastante

significativa, como no caso da Oca do Ibirapuera, por exemplo, ou na estrutura da cobertura da Catedral de Brasília.

Figura 35 - Casa Canoas. Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/01-14512/classicos-da-arquitetura-casa-das-canoas-oscar-niemeyer. Acessado em 05 de outubro de 2019.
Figura 36 - Plantas baixas da Casa das Canoas. Acima Térreo, abaixo subsolo.
Figura 37 - Casa das Canoas. Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/01-14512/classicos-da-arquitetura-casa-das-canoas-oscar-niemeyer
Acessado em 05 de outubro de 2019.
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Figura 35

Figura 36

Figura 37
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gentil. A natureza é qualquer coisa horrível, se quiserem, no sentido lírico, literário da palavra; um horror, um espanto, e temos
que vê-la não como paisagem, mas na sua dimensão fenomenológica de força da gravidade, mecânica celeste, de estabilidade das
construções dentro dessa extraordinária e monumental situação
da nossa presença no universo. É uma questão fantástica.37.
Há em Mendes a invocação da natureza como saber e simultaneamente
adversidade. Para ele, a natureza é algo que deve ser modificado para amparar
a vida humana, deve ser observada para que haja construção de conhecimento.
Segundo Mendes, fica claro que para nós a grande questão é considerar a
natureza e a transformação da natureza como o produto fundamental das nossas ações.38. Guilherme Wisnik sintetiza dizendo que Paulo Mendes tem uma
visão fenomênica da natureza, e não bucólica. Para ele natureza é fenômeno,
e arquitetura é coisa, assim como a linguagem também é.39
Ainda sobre a Casa das Canoas, pode-se observar que existe um redesenho do perfil do solo no intuito de regularizar o desnível topográfico e amparar a marquise dominóica40. Nessa regularização, discretamente está abrigado o
programa mais privado e, naturalmente, mais denso da casa: os quartos, os banheiros e uma sala íntima. Segundo Comas e Peixoto, O partido se compreende como uma operação de corte e aterro, em que a plataforma se assenta parte
no terreno parcialmente aterrado, parte em paredes para além da projeção
dos apoios superiores, sobre terreno parcialmente escavado.41. Esse artifício
utilizado diversas vezes, na arquitetura moderna, vem a calhar para potencia37 ROCHA, Paulo Mendes da. Paulo Mendes da Rocha em Porto Alegre. (Porto Alegre:

Arqtexto, nº 9, 2006), 6.
38 Ibden.
39 WISNIK, Guilherme (Org.). Paulo Mendes da Rocha. Encontros. (Rio de Janeiro:
Beco do Azougue, 2012), 10.
40 Termo que se refere ao sistema DOMINO proposto por LE Corbusier. BAHIMA,
Carlos Fernando Silva. De placa e grelha: transformações dominóicas em terra brasileira.
(Porto Alegre: Dissertação de Mestrado, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Rio
Grande do Sul, 2015), 385.
41 COMAS, Eduardo Dias. PEIXOTO, Marta Silveira. SONHOS AMERICANOS: As
casas Canoas, de Oscar Niemeyer, e Cueva, de Juan O’Gorman. (Salvador: 13 Docomomo Brasil. O Modernismo como cultura, 2019)
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lizar a pureza e a translucidez de um volume marcante e proeminente dentro
da composição. Semelhante a essa tomada de partido, as considerações feitas a
respeito dos pódios de Mies Van der Rohe e, brevemente, sobre algumas obras
de PMdR, acabam por demonstrar que, de alguma forma, há atitudes de projeto
análogas no tratamento do solo, que, apesar disso, não necessariamente se referenciam umas nas outras, mas que participam de um arquétipo construtivo ou
um imaginário coletivo (construtivo e projetual-mundial), no qual plataformas
com aterros e/ou escavações são criadas para regularizar o terreno e, por vezes,
ainda abrigar funções programáticas.
A respeito da relação da arquitetura com o solo, na obra de Oscar Niemeyer, Comas e Almeida escrevem um artigo que trata dos projetos do Ministério da Educação e Saúde (1936), do Pavilhão Brasileiro na Feira Mundial de
Nova York (1938), do Grande Hotel de Ouro Preto (1940) e do Conjunto da
Pampulha (1941). Nesse artigo, os autores comentam que:
(...) nos quatro casos em questão, a topografia projetada
define um pódio ou plataforma, seja de altura mínima, desenvolvido em baixo relevo, em terrenos planos, seja constituindo volumes
contidos por muro de arrimo ou terminando em talude, desenvolvido em médio ou alto relevo. A interpenetração entre exterior e
interior é recorrente, com ou sem porosidade. Mas ela não se dá
entre arquitetura e natureza intocada, como Mies propõe na Casa
Farnsworth. Envolve a transformação do terreno em artefato e um
espaço de mediação ao ar livre.
Ressaltam também que:
(...) no entre guerras e durante a guerra, no âmbito da arquitetura dita moderna é incomum que uma topografia projetada
junto com edifício público constitua elemento ativo de composição construída. Uma das exceções é a obra inicial de Oscar Niemeyer. Ela enfatiza as relações de afinidade formal entre a topografia projetada e o edifício que nela se assenta, como no jardim
francês, sem excluir notas de oposição entre essa topografia e esse
edifício, como no jardim inglês. Recorda a primazia que Gottfried
Semper deu à elevação do chão ao definir os quatro elementos da
arte de construir, junto com a vedação, a cobertura e o fogo.
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A transformação do terreno em artefato é, portanto, uma questão imbricada na raiz da arquitetura modernista brasileira, e o modo como PMdR se
apropria do solo em diversos projetos, amoldando edifício e terreno de modo a
fundi-los, não é mera casualidade.
Um projeto não tratado no artigo escrito por Comas e Almeida, provavelmente por se tratar de um período diverso, é o do Congresso Nacional
(1958), mas que tem também, no manejo da relação estabelecida entre o solo
e o edifício, um elemento articulador. O projeto parte de uma estratégia urbanística para definição do partido edificado, em que a liberação dos visuais da
cidade para a Praça dos Três Poderes, da qual o edifício participa, juntamente
com o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, é o fio que conduz a
composição como um todo. Para isso, Niemeyer estabelece, na cota das avenidas do Eixão, uma praça composta por um plano branco que ampara duas
cúpulas, local onde se situam as plenárias do congresso, sendo uma com a boca
virada para o céu e outra para a terra. Abaixo dessa praça, estão os acessos principais com o grande hall, as salas de imprensa, os acessos para as plenárias e as
plenárias. Todas essas funções, dispostas sob a praça, encontram-se abaixo do
nível de quem avista o congresso pelo Eixão, a oeste, em torno de 8m, e vence
tamanho desnível através de uma suave e longa rampa de 250m de comprimento. Ao leste, um espelho d’água e o edifício anexo que abriga os escritórios são
compostos por duas barras verticais muito próximas, que porém não se tocam.
Nesse ponto, a cota de nível do espelho d’água se conecta em nível com a
Praça dos Três Poderes, devido a um desnível topográfico presente no Eixão.
Toda a composição do projeto trata de um gerenciamento das cotas de
níveis para a obtenção da estratégia urbanística e arquitetônica pretendida pelo
arquiteto. Há, apesar dos grandes desníveis existentes entre o Eixão a oeste
e a cota do térreo semienterrado abaixo da praça, uma sutileza que atenua a
compreensão da existência desses grandes desníveis, tornando a grande escavação necessária para a composição do edifício, uma ação que passa quase
despercebida.
Dentro da mesma ótica, insere-se a Catedral de Brasília, porém adotando estratégia diversa. Esta, encontra-se pousada sobre a cota do Eixão: uma
Figura 38 - Congresso Nacional. Fonte: http://cbgdp2019.igdp.org.br/atrativos-turisticos/ Acessado
em 11 de Janeiro de 2020.
Figura 39 - Vista aérea do Congresso Nacional e da Parça dos Três Poderes.
Fonte: https://mapio.net/pic/p-3562912/ Acessado em 11 de Janeiro de 2020.
Figura 40- Croqui de Oscar Niemeyer, Catedral Metropolitana de Brasília. Fonte: MULLER, Fábio. CATEDRAL DE BRASÍLIA, 1958-70: REDUÇÃO E REDENÇÃO. Cadernos de Arquitetura
e Urbanismo, Belo Horizonte, v. 10, n. 11, p. 9-33, dez. 2003
Figura 41 - Acesso da Catedral Metropolitana de Brasília.
Fonte: https://guia.melhoresdestinos.com.br/catedral-metropolitana-de-brasilia-57-1264-l.html
Acessado em 11 de Janeiro de 2020.
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série de dezesseis arcos parabólicos dispostos circularmente, apoiados, cada
um, em um ponto no chão e autotravados por uma cinta cilíndrica, que os une
em um ponto intermediário elevado. Esses arcos servem de estrutura ao mesmo
tempo que moldam a morfologia do edifício. Porém, a cota em que se assentam
não é a mesma do piso da nave circular da catedral, que se apresenta rebaixada
e conectada à rua por meio de uma rampa. Há, na cinética dos usuários, um
fator compositivo importante, fato que se concretiza mediante a movimentação topográfica, permitindo ao usuário mergulhar na terra, passando por um
escuro corredor para, depois, chegar na nave clara, ampla e semienterrada,
porém repleta de luz. Nesse antagonismo entre claro e escuro, criado ao longo
do percurso, reside uma característica fundamental: a apropriação do terreno
como elemento de projeto, uma movimentação de terra que acaba por compor
arquitetura. Há nisso, conforme já visto, algo em comum com diversos projetos
de PMdR: a estratégia de definir o partido compondo com o solo, o que auxilia
tanto na morfologia, quanto na fenomenologia e experiência do edifício. Porém, a estratégia de definição de percurso único para os visitantes, definindo
quase com exclusividade a perspectiva de acesso, parece contrária aos partidos geralmente adotados por PMdR. Se olharmos para a Capela de São Pedro
(1987), projeto anexo ao Palácio Boa Vista, em Campos do Jordão, mesmo que
o acesso principal da capela seja feito por uma cota superior nivelada com um
dos acessos do palácio, veremos que a multiplicidade de percursos permite aos
visitantes entrarem por essa cota superior e saírem em outra inferior, alinhada
com um jardim terraceado do palácio. Permite, ainda, que acessem pela cota
inferior e subam; ou até acessem por uma passagem subterrânea, que conecta
o palácio com a capela e dali tomem o percurso que lhes for conveniente. Tal
configuração trata da já comentada multiplicidade de percursos presente em
grande parte das obras do arquiteto capixaba.
Outro antagonismo existente entre os projetos é a relação que estabelecem com o solo e a topografia. O projeto da Capela de São Pedro parece
estender no ar a cota de terra do acesso do palácio, de modo a se fletir e escalonar, conformando uma arquibancada. Aparenta um fragmento do solo em
suspensão, a flutuar no ar, porém, ancorado lateralmente por um pilar de 3
metros de diâmetro, que emerge de um espelho d’água – o que amplifica ainda
mais a sensação de leveza da arquibancada. Tudo é contido por uma cobertura
de concreto com perímetro irregular apoiada, também, no pilar de 3 metros

Figura 42 - Corte Capela de São Pedro. Retirado de SPIRO, Annette. Paulo Mendes da Rocha:
bauten und projekte. Zurich: VErlag Niggli AG Sulgen, 2002.
Figura 43 - Vista da Arquibancada da Capela. Foto Leo Giantomasi.
Figura 44 - Vista lateral da Capela de São Pedro. Foto: Leonardo Finotti.
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de diâmetro. Acompanhando a cobertura de concreto, o vidro faceia as vigas
perimetrais, gerando a sensação de uma peça de cristal irregular sob a grande
cobertura de concreto – uma casca de cristal a sustentar o peso de uma pedra.
Essa arquibancada, que flutua por dentro do volume irregular acristalado, não
toca as extremidades e se configura com uma forma independente do perímetro, além do conceito de arquibancada propriamente dito; parece dizer que
ali todos sentam em uma tribuna mirando a cerimônia católica e o horizonte
montanhoso ao fundo.
Por esses exemplos, ficam claras algumas correspondências e algumas
divergências nos partidos adotados por Oscar Niemeyer e Paulo Mendes da
Rocha. Notável é que ambos arquitetos tiveram a habilidade de compreender o
movimento moderno concebido no exterior e dar a este um sabor brasileiro42,
singular no modo de produzir a arquitetura e o habitat.
Outro arquiteto fundamental para entender a obra de PMdR é Affonso
Eduardo Reidy, que pode ser considerado peça-chave no enlace entre a chamada escola carioca e a escola paulista de arquitetura. Se para Ruth Verde
Zein o arquiteto é sem dúvida muito mais influente nas maneiras e caminhos
da arquitetura paulista brutalista do que a arquitetura mainstream de Oscar
Niemeyer43, para PMdR ele é declaradamente uma referência:
Sempre me impressionou tanto um arquiteto desses pragmáticos europeus quanto um Affonso Eduardo Reidy na escola
Brasil-Paraguai. Coisas assim, porque são belíssimas realizações, engenhosas, transparentes (...), mais cristalinas, mais translúcidas, (...) mais parecidas com algo feito como uma palafita:
poucos apoios e muita coisa realizada. Grandes espaços, entretanto, aparentemente frágeis.44
42 COMAS, Carlos Eduardo Dias. Lucio Costa e a revolução na arquitetura brasileira

30/39. De lenda (s e) Le Corbusier. (Arquitexto. 022.01, ano 02, mar. 2002).
43 ZEIN, Ruth Verde. Arquitetura Brasileira, Escola Paulista e as casas de Paulo Mendes
da Rocha. (Porto Alegre, Dissertação de Mestrado, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, 2000), 53.
44 ROCHA, Paulo Mendes da, em ZEIN, Ruth Verde. Arquitetura Brasileira, Escola
Paulista e as casas de Paulo Mendes da Rocha. (Porto Alegre, Dissertação de Mestrado,
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, 2000), 57.

Figura 43 - Escola Brasil Paraguai. Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/775125/em-foco-affonso-eduardo-reidy. Acessado em 18 de outubro de 2020.
Figura 44 - Casa Butantã. Foto: Nelson Kon.
Figura 45 - Pavilhão de Osaka. Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/624060/classicos-da-arquitetura-pavilhao-do-brasil-em-osaka-paulo-mendes-da-rocha-e-equipe Acessado em 18 de outubro
de 2020.
Figura 46: MUBE. Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/875606/7-conselhos-de-grandes-arquitetos-para-jovens-arquitetos. Acessado em 18 de outubro de 2020.
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Nessa observação feita por PMdR a respeito da escola projetada por
Affonso Eduardo Reidy, fica clara a atenção dada aos apoios e à representatividade destes na composição que eleva os edifícios do solo, dando à cidade e
ao olhar a possibilidade de transpor o edifício ali materializado à lá Corbusier.
Paulo Mendes da Rocha irá utilizar essa estratégia, recorrentemente, mesmo
que sempre de maneira reinventada. Se observarmos a sua casa no Butantã
(1964), o Pavilhão do Brasil em Osaka (1969) e o MUBE (1986), notaremos
como o tema dos apoios é por ele trabalhado de modo similar, contudo, adotando para cada edifício uma solução de apoio específica: na casa Butantã, são
quatro apoios ao modo de uma palafita; no pavilhão, o território é amoldado
para apoiar em três pontos a cobertura, sendo auxiliado por uma coluna simbólica pontual; e, no caso do museu, o apoio da cobertura, que vence o vão de 60
metros e marca a presença do museu na cidade, são dois planos. Mesmo que
por vezes suas obras aparentem ter certo peso, há nelas uma intensa transparência decorrente dos vazios existentes entre o artefato suportado pelos apoios
e o chão (ver figuras na página anterior).
Podemos dizer que o projeto da escola Brasil-Paraguai (1952), citado
por PMdR, é o embrião do que virá a ser o Museu de Arte Moderna do Rio
de Janeiro (1953). Na escola, a estratégia morfológica e formal é definida no
desenho do corte – peça gráfica que sintetiza o partido, condensando técnica e
forma. No corte, desenha-se o pórtico estrutural que, repetido sequencialmente, define a forma e a construção do edifício. Olhando especificamente o caso
do MAM-RJ, o desenho da estrutura define a dinâmica espacial do edifício; o
aspecto morfológico externo é pensado simultaneamente à resolução dos mezaninos internos, tudo condensado na mesma peça gráfica.
Também no MAM-RJ, ocorre pela primeira vez (ou uma das primeiras) em uma obra pública brasileira significativa, o uso do concreto aparente
definindo quase a totalidade da obra, num momento em que isso era ainda
transgressão e novidade45. Segundo Ruth Verde Zein, é a primeira obra brasileira que vai abarcar, praticamente, a totalidade das características por ela
elencadas como pertencentes à arquitetura brutalista paulista, apesar de não
45 ZEIN, Ruth Verde. Arquitetura Brasileira, Escola Paulista e as casas de Paulo Mendes

da Rocha. (Porto Alegre, Dissertação de Mestrado, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, 2000), 87.

Figura 47 - MAM em construção. Fonte Centro de documentação e pesquisa do MAM.
Figura 48 - MAM em construção. Fonte Centro de documentação e pesquisa do MAM.
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ter sido projetada por um paulista nem construída em São Paulo. Aqui fica
claro o porquê do comentado enlace da escola carioca com a escola paulista.
Há no MAM-RJ um ensaio de uma série de características e temas que serão
desenvolvidos ao longo das próximas décadas por um grupo de arquitetos, em
São Paulo, incluindo Paulo Mendes da Rocha, que faz um elogio ao edifício e
sua inserção como peça importante na composição do território onde se insere:
O MAM (...) possui grandes espaços, grandes recintos (...)
suspensos sobre o horizonte do mar, com todo o nível da rua livre. Quer dizer, uma visão objetiva sobre as realizações espaciais,
como quem diz, “tire esse trambolho da minha frente”, e você
passa de um lado para o outro. (...) é uma obra muito particular,
com um perfil transverso maravilhoso enquanto estrutura. Se você
vem andando pelo chão da cidade em direção ao mar, lá pelas
tantas você vê o Pão de Açúcar cortado por aquele prédio, que é
um risco horizontal com poucos apoios. (...) Essa interface com
a paisagem, essa interlocução de qualquer coisa que você podia
chamar de impenetrabilidade da matéria, quer dizer aquela parede intransponível que, entretanto, se vê com uma visão cinematográfica, aquilo que era a paisagem original cortada pelo edifício
e depois inteira de novo do outro lado da paisagem(...)46
Eline Caixeta sugere que o edifício assume e representa, ao mesmo
tempo, o papel de pórtico de passagem entre a cidade cosmopolita e o parque47. Essa sugestão de pórtico pode ser transferida para o projeto do Cais das
Artes de PMdR, que cria, ao invés do acesso a um parque, o acesso à Baía de
Vitória (nesse caso, meio pórtico, meio moldura), um convite à contemplação
da paisagem animada pelo movimento dos navios.
Voltando ao caso do MAM-RJ, o território onde se assenta o museu é
também projeto de Affonso Eduardo Reidy, o Aterro do Flamengo48. O parque
46 ROCHA, Paulo Mendes da, em VILLAC, Maria Isabel. América, natureza e cidade/

Paulo Mendes da Rocha. (São Paulo, Estação Liberdade, 2012), 57.
47 CAIXETA, Eline Maria Moura Pereira. Uma Arquitetura para a Cidade: a obra de
Affonso Eduardo Reidy. (Porto Alegre: Arqtexto nº 2, 2002)
48 A ideia do aterro surge com o Plano Agache, de 1927-1930, no qual Affonso Eduardo
Reidy, ainda estudante de arquitetura, trabalhou como assistente de Alfred Agache, e vai
sendo maturado ao longo dos anos até a efetivação do projeto por parte de Reidy, tendo
sua inauguração em 1965.
Figura 49 - Construção do MAM.Fonte: https://mulheresnaarquiteturabrasileira.wordpress.
com/2014/04/02/carmen-portinho-e-a-construcao-do-mam-rj/. Acessado em 18 de outubro de 2020.
Figura 50 - Aterro do Flamengo . Foto Nelson Kon
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foi criado como parte do plano de qualificação da acessibilidade viária e como
infraestrutura urbana para a população que se concentrava cada vez mais na
região central. Esse parque altera a dinâmica da cidade ao tomar um trecho
do mar dotando de nova característica aquela paisagem urbana. Ao descrever
o projeto, Caixeta declara que o Aterro do Flamengo se tornou um espaço público representativo da modernidade dos anos 50/60, e que o parque altera a
paisagem europeia da cidade de Pereira Passos, tornando-se um modelo de
espaço público brasileiro49. Assumindo essa perspectiva, o projeto do parque
produz uma nova realidade para a identidade brasileira, ligada por continuidade à cidade colonial, porém diversa da visão colonialista e colonizada.
Podemos dizer que, nessa reinvenção da paisagem da cidade com acento brasileiro, residem mais algumas similitudes com os discursos de PMdR.
Diversas vezes, o arquiteto comenta a respeito da transformação da paisagem e
cita, em mais de uma entrevista, a engenhosidade do desmanche do Morro do
Castelo, no Rio de Janeiro, para criação de uma nova paisagem; usa a matéria
removida do desmonte, criando, então, um aterro para instalação do Aeroporto Santos Dumont. Essa reforma territorial altera a geografia existente e gera
condições para a constituição de novas características para o território. Sobre
a criação dessas novas paisagens e um possível encontro com uma identidade
menos colonial e mais americana, PMdR afirma:
Vemos, na Europa, a reconstrução de cidades destruídas por guerras infames, sempre as mesmas cidades. Nossos olhos se voltam
para a ideia de construir as cidades americanas, estabelecendo
novos raciocínios sobre o estado das águas, das planícies e das
montanhas, a espacialidade de um continente, novos horizontes
para nossa imaginação quanto à forma e o engenho das coisas
que haveremos de construir.50
Parece que o Aterro do Flamengo é um bom exemplo desses novos
horizontes. Mas assim como ele, o MAM-RJ (1953), o Pedregulho (1946) e
49 CAIXETA, Eline Maria Moura Pereira. Uma Arquitetura para a Cidade: a obra de

Affonso Eduardo Reidy. (Porto Alegre: Arqtexto nº 2, 2002)
50 ARTIGAS, Rosa (Org.). Paulo Mendes da Rocha. (São Paulo: Cosac et Naify; Associação Brasil 500 Anos Artes Visuais; Fundação Bienal de São Paulo. 2ª edição, 2002),
16 e 17.
Figura 51- Complexo do Pedregulho.
Fonte: https://vejario.abril.com.br/cidades/um-dos-simbolos-de-sao-cristovao-comemora-o-fim-de-uma-longa-reforma/
Acessado em 05 de outubro de 2019.
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o Conjunto Habitacional Marquês de São Vicente (1952) contribuem também
com uma visão da renovação da paisagem específica brasileira por meio da
intervenção humana. Richard Serra faz um comentário sobre a obra de Reidy
que ilustra bem a indissociabilidade da obra do território carioca:
Para mim, uma das descobertas mais interessantes no
Rio de Janeiro são as estruturas de sustentação nas encostas, nos
morros, e um dos edifícios de que mais gosto é do arquiteto Reidy:
o edifício em curva sobre um túnel. Gosto do edifício porque reflete a sinuosidade da estrutura curvilínea do Rio de Janeiro. Não
se pode olhar para aquele edifício sem estabelecer uma relação
imediata com a topologia da paisagem. Parece que cresceu da
natureza.51
Mas os projetos carregam uma memória que transcende a mera carac51 CONDURU, Roberto. Razão em forma: Affonso Eduardo Reidy e o espaço arquitetô-

nico moderno. (Rio de Janeiro: Risco - Revista de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo,
nº 2, 2005), 24 a 37.
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terística de relação com o lugar específico. Ali estão presentes a memória dos
desenhos feitos por Le Corbusier para o Rio de Janeiro, os cobogós e os painéis venezianados decorrentes dos muxarabis coloniais, os preceitos modernos
da arquitetura e também a curva sugerida pela condição natural do terreno.
Todas essas características colocam a arquitetura de Reidy na direção dessas
novas cidades americanas, mediante uma arquitetura que tem uma presença
simbólica muito forte, que acaba participando da construção de um imaginário
coletivo brasileiro e americano.
Assim como o Aterro do Flamengo, o projeto feito por PMdR para a
Baía de Montevideo tem uma importante característica de alteração da paisagem a fim de dotá-la de novo significado. O território irregular que conforma a
baía é reconfigurado por Mendes da Rocha, retificando a sua orla e afigurando
uma enorme praça úmida quadrada, que tem no seu miolo uma ilhota, também
retificada e quadrada, que abriga um teatro, ao modo de Veneza52. A ideia de
uma nova configuração territorial, a partir do engenho humano, se materializa
a fim de instalar, nessa borda ampliada por grandes aterros e pequenos cortes
na baía, um programa cultural e de serviços para a cidade junto ao mar; além
de renovação da estrutura portuária, criando, com base em um gesto potente de
reordenação espacial da baía, a possibilidade de solução integrada de diversos
problemas: um novo recinto entre o Oceano Atlântico, o continente e o Rio da
Prata.
Paulo Mendes da Rocha assevera que:
(Foi) formado com a certeza de que os homens transformam uma beleza original, a natureza, em virtudes desejadas e
necessárias para que a vida se instale nos recintos urbanos. Uma
ideia de natureza não contemplativa, pois se revela e coincide com
os projetos que se têm em mente de habitações, estradas, cais de
encostamento de embarcações. Quando o homem olha a natureza
já a vê como parte de seu projeto das transformações que fará.53
E essa reflexão crítica se materializa também na sua prática com pro52 ROCHA, Paulo Mendes da em: VILLAC, Maria Isabel. América, natureza e cidade/

Paulo Mendes da Rocha. (São Paulo, Estação Liberdade, 2012).
53 ROCHA, Paulo Mendes da. ARTIGAS, Rosa (Org.). Paulo Mendes da Rocha. (São
Paulo: Cosac et Naify; Associação Brasil 500 Anos Artes Visuais; Fundação Bienal de
São Paulo. 2ª edição, 2002), 69 e 70.

Figura 52 - Plano da Baía de Montevidéu. Croqui de PMdR.
Fonte: https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/16.181/5590
Acessado em 29 de dezembro de 2019.
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jetos arquitetônicos e territoriais que complementam e retroalimentam seu discurso.54

54 Poderiam ser feitos muitos outros paralelos pertinentes além dos já postos neste

capítulo, seja com as obras do arquiteto Vilanova Artigas, tão próximo de Paulo Mendes
da Rocha, como a Estação Rodoviária de Jaú (1973), o Prédio da FAU-USP (1961), a
Garagem de Barcos Santapaula (1961), seja com obras como a Plataforma Rodoviária de
Brasília (1956) projetada por Lúcio Costa, ou mesmo com outras obras de contemporâneos paulistas, mas optou-se por parar neste ponto, devido à extensão que tais aproximações poderiam tomar, e tendo em vista que nenhuma das relações feitas, até aqui (ou que
poderiam ser feitas a partir daqui), têm relação de influência na obra de Paulo Mendes da
Rocha, senão as de proximidades e de arquétipos arquitetônicos em comum.
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“Galileu mostrou claramente que se tratava de um
racionalismo a mais do homem diante da natureza. Ele
não podia enfrentar isso simplesmente com uma visão
de quem engendra raciocínios, fossem raciocínios
racionalistas quanto quisessem, ou uma visão de quem
contempla a natureza que os fenômenos se revelem. É
uma ferramenta, um instrumento, um fabricado, uma
fabricação - a luneta, o telescópio - que faz com que
o homem surpreenda a natureza de acordo com suas
intenções.”

ROCHA, Paulo Mendes da. ARTIGAS, Rosa(Org.). Paulo Mendes da Rocha.
São Paulo: Cosac et Naify; Associação Brasil 500 Anos Artes Visuais; Fundação
Bienal de São Paulo. 2 edição, 2002. P. 72.
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4. Dois projetos não construídos
mas não menos importantes
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“É a essência da arquitetura que, mesmo com o rigor
da técnica, da ciência, da mecânica indispensável
para que tudo fique em pé, flui também pela poesia
e pela história na imprevisibilidade da nossa
existência. O mundo precisa ser construído para ser
tão incomensuravelmente possível quanto já o foi a
existência humana.”

ROCHA, Paulo Mendes da. ARTIGAS, Rosa(Org.). Paulo Mendes da Rocha.
São Paulo: Cosac et Naify; Associação Brasil 500 Anos Artes Visuais; Fundação
Bienal de São Paulo. 2 edição, 2002. P 176 e 177.
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4.1. Residência Gaetano Miani:
o lançamento de estratégias para o futuro.

Com menos de cinco anos de formado, Paulo Mendes da Rocha é chamado pelo artista plástico italiano Gaetano Miani, então residente no Brasil1,
para projetar para si e para a família uma casa em um lote de esquina na Rua
São Mateus com a Rua Marechal Deodoro, localizada no bairro Granja Julieta,
parte do distrito de Santo Amaro na capital paulista. A encomenda tinha como
programa de necessidades uma residência comum burguesa, contando com três
dormitórios (sendo um deles uma suíte), uma área social, uma de jantar, uma
cozinha e uma área de serviço com dependência. Além disso, a casa deveria
manter uma intensa ligação com o jardim – vocação naturalmente residencial.
O encargo possui duas versões de projeto a uma distância de três anos
entre elas. A primeira versão conta somente com duas pranchas de desenhos
ao modo de um estudo preliminar, e a segunda é a efetivamente construída. Os
partidos adotados carregam características em comum, apesar de apresentarem
estratégias, tanto morfológicas quanto conceituais, diversas em suas realizações. Ambos partidos apresentam atributos importantes para a compreensão de
conceitos recorrentes na obra de Mendes da Rocha, tal como o tema da relação
que o edifício estabelece com o terreno, por meio de um redesenho do perfil
topográfico; também o tema da multiplicidade de percursos ou, ainda, o de
fusão entre elementos de arquitetura, técnica e espacialidade. Esses conceitos
serão devidamente aprofundados ao longo da análise descritiva dos projetos no
decorrer do capítulo.

1 Pintor, desenhista, gravador, escultor e tapeceiro. Na Itália, estuda na Escola de Belas Artes de
Palermo e de Milão entre 1935 e 1942. A partir de 1947, vive entre Roma e São Paulo, lecionando
pintura e desenho no Museu de Arte de São Paulo e na Fundação Armando Álvares Penteado. Miani é um artista envolvido com intelectuais italianos influentes em São Paulo, sendo, naquele momento, próximo de Pietro Maria Bardi. Fonte: https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa9875/
gaetano-miani. Acessado em 09 de agosto de 2019.

Figura 53 -Capa do Livro “Gaetano Miani - Alla Ricerca del Paradiso Perduto” por Mauriio Fagiolo dell’Arco.
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4.1.1. O sítio

O terreno apresenta divergências entre os desenhos encontrados nas bibliografias e o local onde finalmente se implantou a casa. As diferentes versões
compartilham o fato de serem os dois originalmente planos, ocorrendo, porém,
divergências morfológicas e dimensionais. Foram encontrados materiais sobre
o plano da casa na revista Acrópole2, na revista Projeto e Design3, na dissertação de mestrado da Arquiteta e Doutora Ruth Verde Zein4 e no livro “Paulo
Mendes da Rocha: Obra completa” escrito por Daniele Pisani5.
No material encontrado na revista Acrópole de 19676, a matéria que
apresenta a Casa Gaetano Miani, já construída, exibe um conjunto de plantas
baixas, cortes, imagens e um breve texto. Porém, essas plantas são expostas
sem o lote, atentando à apresentação do layout interno. O texto é breve e faz
uma superficial apresentação do imóvel sem tocar no tema do terreno. As imagens dão pistas da inserção do projeto no lote, porém não são suficientes para
uma plena compreensão.
Ao analisar a dissertação de Ruth Verde Zein7, apesar de bastante completa quanto às informações descritivas e gráficas, foram encontradas algumas
incongruências a respeito do sítio. Zein comenta, em sua análise descritiva da
primeira versão do desenho, que o lote em questão seria diverso do segundo,
porém, na descrição deste, na segunda versão, orienta que se volte à primeira
para obter-se a descrição do mesmo. Ao representar graficamente as plantas
2 ACRÓPOLE, São Paulo: ano 29, número 343. Setembro 1967.
3 PISANI, Daniele. Mendes da Rocha: Construção de um horizonte discursivo no início da carreira
do arquiteto. Revista Projeto Design, ed 405. Novembro de 2013. Páginas 48-55.
4 ZEIN, Ruth Verde. Arquitetura Brasileira, Escola Paulista e as casas de Paulo Mendes da Rocha.
São Paulo: Dissertação de Mestrado; 2000.
5 PISANI, Daniele. Paulo Mendes da Rocha: Obra completa. São Paulo: Gustavo Gili, 2013.
6 ACRÓPOLE, São Paulo: ano 29, número 343. Páginas 22 a 25. Setembro 1967.
7 ZEIN, Ruth Verde. Arquitetura Brasileira, Escola Paulista e as casas de Paulo Mendes da Rocha.
São Paulo: Dissertação de Mestrado; 2000. Páginas 184 e 198.

Figura 54 - Redução de parte da matéria publicada na revista Acrópole sobre a
Casa Gaetani Miani 02. Fonte: Revista digitalizada pela FAU USP.

pag. 122

baixas dos lotes, nota-se divergência absoluta entre as duas versões, sendo a
primeira trapezoidal e a segunda retangular, aproximando-se de um quadrado.
Ainda em Zein, na primeira versão não consta nenhuma representação
gráfica que indique a orientação magnética no lote. Há, porém, na análise descritiva do terreno, a referência que aponta o eixo norte-sul como quase paralelo
à face de maior extensão e que dá para a rua, estando o norte orientado para o
sentido da esquina. Além do formato diverso, a orientação magnética do lote,
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apresentado na segunda versão, tem uma variação de 90º no sentido anti-horário com relação ao primeiro.
As plantas encontradas no livro escrito por Pisani são, na maioria, reproduções das pranchas originais encontradas no escritório de PMdR. Infelizmente, o esboço para a primeira versão da Casa Miani parece ser a pior de
todas as reproduções apresentadas no livro, o que dificulta a visualização de
uma série de detalhes. Contudo, a matéria escrita por Pisani, na Revista Projeto
e Design, ajuda na visualização do corte e da fachada que são apresentados
com mais qualidade do que na publicação do livro, dando pistas mais claras a
respeito da topografia do solo. Quanto à segunda versão da residência Gaetano
Miani, a efetivamente construída, não constam no livro de Pisani os desenhos
das plantas baixas, somente um corte do projeto executivo e algumas fotos – de
Leonardo Finotti – que auxiliam na compreensão geral da implantação de fato
adotada para o planejamento.
Pelas análises desses desenhos, algumas constatações podem ser feitas.
Os desenhos apresentados no livro de Pisani são semelhantes aos redesenhos
apresentados por Zein, tanto em termos formais quanto em termos dimensionais. Há, porém, uma orientação magnética na planta do segundo pavimento
da reprodução das pranchas para a primeira versão do projeto de Mendes da
Rocha, que parece indicar o norte como semelhante ao lote da segunda versão
nos redesenhos de Zein, orientado quase que perpendicularmente à maior extensão do lote.
A primeira versão do projeto, apresentada em ambas bibliografias, é
muito semelhante às demais: um lote conformado por três arestas ortogonais
e uma quarta angulada com relação às primeiras. Dentre as ortogonais, a que
faz divisa com a rua, a nordeste, mede em torno de ~19m; a que faz divisa
com o vizinho, a sudoeste, mede ~35m, e a que faz divisa com o vizinho, a
norte-nordeste, mede ~45m; a quarta aresta, que faz a interface com a rua, a
noroeste, mede em torno de ~48m. A segunda versão, na dissertação de Zein, é
apresentada graficamente como um retângulo de ~36,5m por ~30m. Além dos
formatos diversos, as versões apresentam também dimensões gerais diversas,
tendo o lote da primeira 10m a mais no comprimento do que a face mais extensa da segunda.
No livro de Pisani, são apresentados os endereços da maioria das obras

Figura 55 - Compilação de quatro páginas da dissertação de Ruth Verde Zein. Pag 186, 185, 200
e 201. ZEIN, Ruth Verde. Arquitetura Brasileira, Escola Paulista e as casa de Paulo Mendes da
Rocha. São Paulo: Dissertação de Mestrado; 2000.

pag. 124

pag. 125

e projetos concebidos por Mendes da Rocha ao longo de sua carreira. Assim,
foi possível localizar, em imagens de satélite, o lote no qual efetivamente foi
construída a casa, viabilizando aproximações quanto às medidas e aos ângulos
reais do espaço da construção. Constatou-se, então, a comentada divergência
da realidade entre as duas versões das partes apresentadas no livro de Zein, e na
reprodução apresentada por Pisani para a primeira versão do desenho.
O lote encontrado é também de esquina e compartilha a orientação
magnética com os desenhos trazidos por Pisani para a primeira versão e em
Zein para a segunda. Porém, é identificado um formato mais irregular do que
o encontrado nas bibliografias pesquisadas, sendo conformado pelo encontro
de duas malhas urbanas rotadas entre si, uma concordante com a Avenida Santo Amaro e outra com a Avenida João Dias. O ângulo da face frontal mais
extensa, adjacente à Rua São Mateus, está rotacionado em torno dos 55º no
sentido horário do eixo norte-sul, e é perpendicular à face sudoeste do terreno.
O ângulo quase paralelo a ele, configurando a face mais longa ao fundo do
terreno, tem uma rotação próxima dos 35º, no sentido horário, com relação ao
eixo norte-sul e é perpendicular à face mais curta que encontra a Rua Marechal
Deodoro a nordeste. As dimensões dessa área, segundo o satélite, giram em
torno dos 35m na face que toca a Rua São Mateus, e também ~35m na aresta
perpendicular a esta. A face que encontra a Rua Marechal Deodoro mede ~19m
e a perpendicular a ela mede mais ou menos 45m.
Os desenhos apresentados na primeira versão do planejamento parecem ser já os do lugar definitivo, mas, provavelmente, feitos com base em uma
matrícula, um croqui do cliente ou algum outro tipo de informação imprecisa,
e não com base em um levantamento planialtimétrico feito no local. Isso é dito,
pois na localidade final, ao invés de três arestas ortogonais e uma angulada,
conforme apresentado nos desenhos da primeira versão, existem duas duplas
de arestas que compartilham a ortogonalidade. Entretanto, o ângulo obtido entre as faces que compõem a esquina é muito semelhante nos dois casos, algo
em torno dos 110º. Ao analisar o ângulo resultante da aresta que compõe o lote,
na Rua Marechal Deodoro e a Rua São Mateus, também se encontra, praticamente, o mesmo número obtido no lote da versão inicial do projeto, algo em
torno dos 20º. Outra informação que colabora para tal conclusão é o fato de as
medidas das arestas ortogonais que compõem a esquina da Rua Marechal Deo-

Figura 56 - Planta Baixa Térreo. Reprodução da capa do livro Paulo Mendes da Rocha: Obra
completa de Daniele Pisani.
Figura 57- Planta Baixa Segundo pavimento. Reprodução da capa do livro Paulo Mendes da Rocha: Obra completa de Daniele Pisani.
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doro e a divisa com o vizinho, a sudeste, terem as mesmas medidas no terreno
inicial e no final, ~19m e ~45m respectivamente.
Além disso, ao visualizarmos o lote no Google Street View, e ao se
utilizar a ferramenta de corte do Google Earth, identifica-se um desnível em
torno de 1/1,5m na Rua São Mateus. Tal fato não necessariamente implica que
o terreno estivesse também em desnível, pois poderia, já em momento prévio
à projeção, ter sido planificado. Entretanto, há no desenho executado algumas
incongruências com os desenhos da segunda versão do plano, que serão tratadas ao longo da descrição específica da residência.
Não foram encontradas informações a respeito do entorno edificado e
da vizinhança na época do lançamento do partido. Atualmente, o bairro onde o
lote está inserido apresenta uma característica de uso misto, mas o entorno da
casa é quase exclusivamente residencial.

Figura 58 - Imagem de satélite da situação da Casa Gaetano Miani.
Fonte Google Earth. Acessado em 06 de outubro de 2019.
Figura 59 - Desenhos feitos pelo autor para comparar o terreno da primeira versão com o local onde
efetivamente a casa foi construída.
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4.1.2. Casa Gaetano Miani 01 (1958)
Ineditismo e inventividade
O primeiro partido, proposto para a residência Gaetano Miani, parte de
um prisma regular posicionado ortogonalmente às três arestas perpendiculares
do lote em que se insere, o que dá ao projeto da casa a impressão de rotação
com relação à rua, quando visualizada da Rua São Mateus – a de maior fluxo
entre as que compõem a esquina. A morfologia da casa é percebida como um
volume regular decomposto em uma casca de concreto, que se dobra das empenas laterais, transformando-se na laje de cobertura e abrigando a casa como um
todo. A composição é dinamizada pela adição de um aterro que ocupa a metade
do lote junto da esquina, o que resulta na impressão de que o volume edificado
seja mais alongado horizontalmente, quando visto da esquina – um requinte
que traz elegância à composição volumétrica.
O volume projetado para a casa tem dimensões próximas dos 28m, no
sentido nordeste-sudoeste, por 10,5m no sentido noroeste-sudeste8. Distancia-se ~3,75m da aresta que compõe a divisa com o vizinho, a sudeste, enquanto
reserva uma faixa livre de 8m entre a construção e o limite com o vizinho a
sudoeste. O vértice a oeste da casa distancia-se ~18,5m da Rua São Mateus,
enquanto o vértice norte distancia-se ~8m da mesma rua. A casa preserva da
Rua Marechal Deodoro um afastamento de ~9m. A construção ocupa em torno
de 23% do lote em que se implanta.
O programa social e as áreas de serviço que atendem à residência ocupam, praticamente, metade do térreo coberto pela casca de concreto. A outra
metade faz o papel de uma grande área livre9 ao modo de uma varanda, que
estende o ambiente social interno para o exterior coberto. Nessa área, parte do
8 Ruth Verde Zein, em sua dissertação, descreve o volume da casa como sendo retangular medindo
10x35m, o que o torna muito mais alongado do que o apresentado nos próprios desenhos da autora.
As medidas apresentadas aqui foram tomadas a partir de medições desses desenhos e das reproduções de Daniele Pisani no livro Paulo Mendes da Rocha: Obra Completa.
9 Anúncio, talvez, do que virão a ser as intituladas por Ruth Verde Zein, em sua dissertação, casas
apartamentos, com seus térreos livres configurados por pilotis, tanto quanto dos espaços intitulados

Figura 60 - Axonométrica de maquete eletrônica modelada pelo autor.
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ambiente é banhada por uma luz zenital advinda de um pé-direito duplo, que
é coroado por uma pérgola de concreto, como dissolução da laje de cobertura.
Isso torna esse espaço um ambiente de transição entre o interior recluso e mais
escuro e o jardim aberto e plenamente ensolarado. Ainda sob o volume do segundo pavimento, um rebaixo do piso compõe o limite nordeste da varanda, o
que aparenta ser um espelho d’água coberto10. No pavimento superior, estão os
ambientes íntimos dos moradores e também dos empregados da casa.
A distribuição programática dentro do lote e no andar térreo da residência pode ser entendida por meio de seis faixas transversais ao volume do
edifício. São elas (elencadas de sudoeste a nordeste, respectivamente): a faixa
de acesso à residência, a de serviço, a de acomodação entre social e serviço,
uma faixa contendo os ambientes sociais e de recepção, a da varanda e a do
provável espelho d’água. O jardim elevado pelo aterro poderia ser considerado
uma sétima faixa, mas por se dobrar e abraçar a construção não foi considerado
como tal.
Na extremidade sudoeste do lote, a faixa de acesso à residência serve
tanto para pedestres quanto para automóveis e se estende da rua até chegar ao
imóvel, ocupando plenamente o espaço nesse trecho. Essa faixa se desdobra
em direção à área social, para dar acesso a um recinto que, na planta, aparenta11
ser um hall. Entre o ambiente social de fato e essa faixa, está posicionada uma
outra de serviço, que abriga, em um volume mais denso e fechado, o lavabo
social, alinhado com o hall social a oeste, um ambiente de distribuição para o
ingresso ao lavabo e à cozinha, que, expressamente, ocupa 3/4 desse volume
por Flávio Mota de “espaços sem nome”. MOTA, Flávio. Paulo Mendes da Rocha. Textos informes. São Paulo. FAU-USP 2ª edição ampliada, 1973.
10 Ruth Verde Zein coloca tal espaço como uma área de lazer ou uma possível garagem. Tal fato
não parece fazer sentido quando feita uma análise específica do conjunto de redesenhos feitos pela
autora, pois parece não haver possibilidade de acesso da área de entrada dos automóveis para a área
comentada como a possível garagem, devido ao fato de haver um aterro de 1m entre o acesso dos
automóveis, a varanda e a dita garagem (fato que inclusive inviabiliza o desenho da fachada conforme apresentado pela autora). Não havendo o desnível entre o acesso dos automóveis e a varanda
ainda há uma incompatibilidade de cotas entre varanda e ala nordeste, tornando improvável o uso
como garagem pelo mesmo tema da forma de acesso. O uso como área de lazer é possível, mas
não justifica o rebaixo do local, direcionando, portanto, para a compreensão do local como espelho
d’água.
11 Nos parágrafos seguintes ficará mais claro porque se usou o termo “aparenta” para denominar o
espaço como hall.

Figura 61 - Vista da varanda com pé direito duplo. Maquete eletrônica modelada pelo autor.
Figura 62 - Planta baixa editada pelo autor em cima de planta confeccionada por Ruth Verde Zein
em sua dissertação.
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no térreo e conta com um acesso de serviço e uma escada que dá para um segundo pavimento, também de serviço.
Entre o volume que abriga o serviço e a faixa que acomoda os ambientes sociais, há um espaço de transição, que participa diretamente do ambiente
social, porém se apresenta livre de qualquer mobiliário. Nesse trecho, um pé-
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-direito duplo traz para o miolo da casa a possibilidade de iluminação natural
através de uma abertura zenital, além de viabilizar a conexão espacial entre
dois ambientes de estar, um social no térreo e um íntimo no segundo pavimento – estratégia que, juntamente com o pé-direito duplo na varanda coberta pelo
pergolado e a criação do aterro do jardim, demonstra o “pensamento em corte”
tão significativo na obra de PMdR12.
Justaposta a esse ambiente de pé-direito duplo está a faixa que abriga a
área social. O hall de entrada fica situado junto do vértice oeste dessa faixa, e
logo em frente a ele está posicionada a sala de estar. Esta ocupa a maior parcela
da porção noroeste do ambiente e é beneficiada por uma lareira deslocada do
centro deste, posicionada mais próxima do ponto de entrada da casa. Na porção sul-sudeste da faixa social, integrado com o ambiente principal de estar,
encontra-se um outro pequeno ambiente situado junto da esquadria, dando para
a varanda. Esse ambiente fica justaposto à sala de jantar, que está localizada
mais para o miolo do ambiente e é separada da sala de estar principal por uma
divisória, que aparta visualmente, mas não isola os ambientes. Integrada à sala
de jantar está a escada que leva ao segundo pavimento, posicionada junto da
empena de concreto a sudeste.
Este espaço social, apesar da divisória que ocupa a parte central da
planta, apresenta-se como um ambiente único e integrado em termos de fluxo e
ocupação espacial. Tem seu perímetro configurado a sudeste e a noroeste pelas
empenas laterais de concreto aparente, a sudoeste pelo volume da cozinha –
possivelmente também de concreto – e a nordeste por uma empena totalmente
de vidro, criando intensa relação do espaço interno com a varanda. Há um pequeno recorte entre a área social e a de serviço que decorre da inflexão gerada
no perfil da empena lateral que, ao elevar-se na direção sudoeste, permite que
haja iluminação e ventilação laterais junto do trecho do pé direito duplo.
As próximas duas faixas servem como ambientes de interlocução entre
interior e exterior. Justamente em frente ao ambiente social, em franca relação
com ele, está posicionada a faixa da varanda, que não se limita à projeção da
cobertura a noroeste, estendendo-se ~7m para além da parte aberta coberta em
12 PISANI, Daniele. Paulo Mendes da Rocha: obra completa. São Paulo: Gustavo Gili, 2013.
Página 33.

Figura 63 - Vista do interior da sala para a varanda e a rua. Pedestres passando na rua.
Maquete eletrônica modelada pelo autor e adicionada de pós produção.
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direção à Rua São Mateus, até encontrar a área elevada de jardim. Na face sudeste, que faz o tocante da varanda com o limite da projeção da casa, o jardim
elevado configura a borda do ambiente, e faz com que a terra e sua contenção
sejam o elemento de arquitetura que compõe este arremate.
A faixa justaposta à face nordeste da varanda, ainda abrigada pelo volume da cobertura, é rebaixada em torno de 70cm e aparenta abrigar um espelho d’água devido à pouca altura que há no deslocamento da cota de piso.
Na borda nordeste desse espelho d’água, o fundo horizontal parece se dobrar
e se inclinar para buscar a cota alta do jardim elevado, sugerindo uma conexão
entre elementos naturais que compõem o exterior e o jardim da casa – água,
terra e vegetação.
Junto da faixa da varanda que avança em direção à Rua São Mateus,
13
parece ocorrer a movimentação de terra e o redesenho da topografia a fim de
dialogar com o volume construído. O solo é elevado em torno de 90cm e ocupa
o trecho de ~6,5m restante, entre a varanda aberta e a rua na porção noroeste
da área. Desse trecho, a nova cota de nível se estende em direção à esquina,
dobra-se junto da aresta da Rua Marechal Deodoro e depois vira para ocupar o
pátio entre a residência e a aresta sudeste do lote, até alcançar a faixa que cria
a entrada para a casa, que volta a assumir a cota original da topografia. Assim,
13Parece, pois, na planta reproduzida no livro de Pisani, não ficar bem claro onde tal situação ocorre. Ao analisar as plantas, as fachadas e os cortes reproduzidos pelo autor, esse local é o que mais
faz sentido, em que ocorra o desnível de modo a viabilizar a compatibilização entre os desenhos.
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a fachada vista da esquina é configurada, em primeiro plano, por um volume
baixo composto por paredes de concreto que contêm a terra movimentada para
a elevação do solo, e em segundo plano pela própria residência, de modo a
fazer com que o redesenho do solo dinamize a sua composição morfológica geral, diminuindo a diferença de altura entre o extremo superior da casa e o solo,
possibilitando que a fachada seja percebida com maior horizontalidade. Esse
talude, materializado verticalmente pelo concreto como muro de contenção
da terra14, cria, na sua superfície horizontal superior, uma nova cota de piso,
atenuando a distância vertical entre a rua e o segundo pavimento, característica
que veremos ser recorrente nas obras de PMdR, por vezes com a movimentação da terra, outras vezes por meio do desnível das lajes, e noutras ainda pela
colaboração dos dois esforços.
Essa modelagem do solo que se eleva junto da faixa da varanda e se
estende em direção à esquina gera reflexos para além dos morfológicos. Tal
situação possibilita, para o ambiente social térreo, um anteparo que potencializa a privacidade sem negar a possibilidade de contato com a rua. Elevada do
nível da casa, a cota superior da movimentação de terra permite a colocação do
olhar dos usuários, quando sentados no jantar ou no ambiente de estar, quase
alinhado com o rés do chão do jardim, mantendo a privacidade no ambiente
social, sem esconder o fluxo que circula pela cidade. Porém, quando de pé, os
usuários se conectam mais diretamente à cidade, visualizando de forma mais
clara as pessoas e os carros que passam na rua.
Os deslocamentos das cotas de níveis aproximam também as atividades do pavimento superior do plano do jardim, ficando ele a menos de um pé
direito de distância do aterro. Havendo essa aproximação, e principalmente
neste caso em que as esquadrias dos quartos se apresentam do piso ao teto, essa
relação acaba sendo aprofundada mediante a geração de maior contato visual e
proximidade física entre o solo e a edificação que dele está elevada. A manobra
do redesenho do solo reconfigura as lógicas de relação que a casa estabelece
com a cidade e consigo mesma, com os usuários e o jardim, com as diversas
atividades e os espaços que as amparam, fomentando dinâmicas fenomenoló14 Suposição feita devido ao fato de a versão da casa, efetivamente construída, possuir aterros contidos por arrimos de concreto. Porém, nas duas pranchas do Estudo Preliminar não consta nenhum
tipo de informação que ampare essa especulação.

Figura 64- Vista de pássaro mirando da esquina. Maquete eletrônica modelada pelo autor e adici60ada de pós produção.
Figura 65 - Vista do ambiente social do térreo. Maquete eletrônica modelada pelo autor e adicionada de pós produção.
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gicas diversas.
Passando para o segundo pavimento, a escada que leva a ele chega a
um corredor largo e extenso que conduz aos três dormitórios principais. Esse
corredor passa por uma farta abertura justaposta à lateral sudeste da residência,
alinhada com o átrio que rasga a porção noroeste. Isso possibilita à iluminação
difusa, vinda do Sul, banhar a circulação e que as empenas laterais sejam compostas por perfis idênticos. Dois dos dormitórios se situam ao lado da porção
nordeste da moradia, ficando protegidos do sol pela cobertura que se estende
por dois metros além das esquadrias. Neles, as aberturas se apresentam, segundo o corte, de piso a forro. Fato curioso nesses ambientes é o posicionamento
dos armários que ficam justapostos, segundo a planta, a uma esquadria que
ocupa a totalidade do vão e que vai de parede a parede, ocupando os ~10,5m
de extensão da fachada. Esses dormitórios são servidos por um banheiro social
voltado para o pátio interno e apresenta, no box do chuveiro, uma configuração
cilíndrica que acaba por se manifestar na fachada junto ao pé-direito duplo
acima da varanda.
Coincidindo com o átrio central por um lado e a circulação íntima pelo
outro, a suíte principal é beneficiada por uma iluminação difusa vinda do no-

Figura 64
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roeste e filtrada pela pérgola que cobre esse átrio. A suíte invade a faixa que
compõe o ambiente de estar íntimo situado justamente acima do estar social,
no térreo, e compartilha a espacialidade com a escada que leva ao segundo
pavimento, gerando para esse ambiente de estar íntimo uma configuração em
“L”. O banheiro da suíte comparte o seu vértice norte com o vértice sul do
átrio, de forma a se apresentar alinhado com ele e com a faixa do ambiente social no térreo. O espaço do closet situa-se na parte entre o banheiro, o dormitório propriamente dito e a circulação. Ao sudoeste da planta, junto ao pé-direito
duplo que conecta os ambientes sociais dos dois pavimentos, estão a lavanderia
e a dependência de empregados caracterizadas de forma independente, em uma
barra separada da casa, e que mantêm, através de uma inflexão na zenital que
banha o mezanino, a possibilidade de ventilação cruzada.
O ambiente de estar configurado em “L” é iluminado, em sua extremidade nordeste, de forma difusa, pela luz que passa por entre as vigas da pérgola
que cobre o vazio sobre a varanda, e, indiretamente, pela iluminação zenital,
que banha o vazio entre a casa propriamente dita e o volume de serviços. No
limite desse ambiente com o pé-direito duplo interno, há um elemento que,
como uma derivação da esbelta laje de entrepiso (~0,2m), eleva-se para configurar um banco (~45+20cm) junto do mezanino. Esse elemento, sem se limitar
pelas empenas laterais, expande-se para o exterior, na fachada, de forma a criar
nele um reflexo do interior. Como parte da mesma linguagem, a lareira existente no térreo apresenta-se como um desdobramento das empenas laterais, manifestando-se como elemento de arquitetura a compor a fachada. Assume uma
configuração plissada na empena nordeste e se alonga verticalmente do térreo
até passar da laje de cobertura. Por abranger, além do queimador, a chaminé
e seu canhão de fumaça, mostra-se como elemento funcional e compositivo,
parte de um discurso indissociável de técnica e estética.
A atitude de manifestar elementos da composição do espaço interior
da residência na volumetria exterior, tanto quanto a composição volumétrica
geral, que une as empenas laterais de forma a “dobrá-las” e “transformá-las”
na laje, anunciam o tema da condensação dos elementos de composição por
meio de uma materialidade única15, que por muito tempo irá participar da obra
15Nesse caso, aparentemente toda de concreto – conclusões obtidas por meio da observação das
texturas presentes nos desenhos técnicos gerados por Paulo Mendes da Rocha para o primeiro

Figura 66- Vista da rua olhando da esquina. Maquete eletrônica modelada pelo autor.
Figura 67- Vista da rua olhando pela Rua Mal. Deodoro. Maquete eletrônica modelada pelo autor e
adicionada de pós produção.
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de PMdR. Juntamente com esse pensamento, que gera uma indissociação entre
os elementos, fundindo-os e tornando-os partes inerentes de uma composição
única e complexa, é notável, já nesse projeto, a importância que assume o
desenho do corte na obra de Mendes da Rocha que, com concisão, amálgama
espacialidade, técnica e discurso de forma ímpar. Ainda contribuindo para tal
compreensão, a matéria que compõe a volumetria é a mesma que sustenta e
estrutura o desenho.
Ao analisar o corte, nota-se que as empenas laterais de concreto fundem pilar, viga e parede em um elemento multifuncional, que sustenta e, simultaneamente, “mistura-se” pela materialidade às lajes. A estrutura da casa
é composta, basicamente, por duas paredes estruturais de 20cm de espessura
que, dispostas paralelamente e com igual perfil, sustentam as lajes de entrepiso
e de cobertura, sem o auxílio de apoios intermediários. O perfil das empenas
assume recortes e inclinações que dialogam diretamente com as faixas transversais ao edifício e acomoda o programa da casa, fazendo se manifestarem,
no desenho do corte e da fachada, os layouts da planta, plasmando reflexos
do interior na volumetria. As inclinações ocorrem nas extremidades sudoeste
e nordeste da casa, criando, na direção da fachada da esquina, um balanço de
~7,75m, o que dá a impressão de leveza para a fachada nordeste, na qual os
quartos aparentam flutuar sobre o solo redesenhado. Na direção sudoeste, a
inflexão merece um pouco mais de atenção, uma vez que planta baixa, corte e
fachada não apresentam correspondência plena.
Situado na extremidade sudoeste da planta da casa está o volume de
serviço que, aparentemente16, tem suas paredes alinhadas com as projeções da
cobertura e, portanto, também com as empenas laterais. É notavelmente o trecho mais denso da casa, sendo composto por quatro faces mais cerradas, apresentando perfurações pontuais e estratégicas para servirem aos espaços internos. Esse é um volume que se assenta no solo de maneira mais estereotômica,
sem grandes esforços estruturais a serem vencidos. Tal situação é perceptível
em planta e em corte, porém, na fachada, o volume parece ter sido escamoteapartido.
16 Devido à escala dos desenhos encontrados na pesquisa, não se tem certeza se há pequenos
desalinhamentos entre as paredes que compõem as empenas estruturais principais e as paredes que
vedam a faixa de serviço, o que geraria, visualmente, um descolamento entre os elementos.

Figura 68 - Planta Baixa Segundo Pavimento. Fonte: ZEIN, Ruth Verde. Arquitetura Brasileira,
Escola Paulista e as casas de Paulo Mendes da Rocha. São Paulo: Dissertação de Mestrado; 2000.
Figura 69- Vista da sala íntima, olhando para o átrio aberto coberto. Maquete eletrônica modelada
pelo autor.
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Figura 67

Figura 68
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do no intuito de dar ênfase ao desenho da inflexão nas empenas em seu trecho
mais a sudoeste. Se há algum desalinhamento das empenas noroeste e sudeste
desse volume, com relação às empenas da casa, isso não é observável nas fontes pesquisadas, mas, conforme a maquete eletrônica feita para este estudo, o
desalinhamento de meros 5cm já seria suficiente para fazer-se notar o desenho
das empenas como independentes esteticamente do volume de serviço. Esse
desalinhamento não é um fato que se vê na obra madura de PMdR, porém,
neste momento, e sendo este um estudo preliminar, poderia talvez ter ocorrido.
Ainda com relação aos cortes, é notável a esbeltez da laje de entrepiso
que apresenta a mesma espessura das empenas laterais – 20cm –, sem receber
o auxílio de vigas para vencer o vão de ~10m. Essa laje não ocupa a extensão
total da projeção longitudinal da cobertura, que se lança mais a nordeste, auxiliando na proteção solar, estratégia que será utilizada posteriormente em uma
série de casas, como a Bento Odilon Macedo, a Butantã, a Newton Carneiro,
entre outras. Também como ocorrerá, futuramente, nessas casas, os apoios que
suportam a residência são somente quatro (se excluirmos o volume de serviço
que se assenta no chão, como em outras casas), anunciando o que seriam os
recorrentes quatro pilares tão utilizados em sua fase de “casas apartamentos”.
No corte, a laje de cobertura apresenta alinhamento total com o topo das empenas, sem a criação de platibandas. Configurada com uma espessura de ~40cm
em sua representação gráfica, apresenta-se densa, como sendo de um material
único, representação provavelmente esquemática que, como em diversas outras obras de Mendes da Rocha, provavelmente seria resolvido com uma laje
caixão perdido ou uma nervurada unidirecional. A pérgola que cobre o pé-direito duplo sobre a varanda conta com 13 vigas de ~10cm de espessura, com
espaçamento de 40cm entre elas e a mesma altura da laje (40cm) – medidas
que, se derivadas para o restante da cobertura, serviriam para configurar a laje
nervurada unidirecional. No trecho onde há o mezanino que conecta o estar
social e o estar íntimo, a laje inclinada que possibilita a entrada de luz zenital
e viabiliza a ventilação cruzada, no segundo pavimento do volume de serviço,
tem ~10cm de espessura e se engasta na cobertura e na parede do volume de
serviço.
Há, porém, duas situações que aparentam carecer de eficiência estrutural no lançamento desse primeiro estudo. Uma delas é o fato de, na faixa do

Figura 70 - Fachada e corte. Fonte: PISANI, Daniele. Mendes da Rocha: Construção de um horizonte discursivo no início da carreira do arquiteto. Revista PROJETO DESIGN, ed 405. Novembro
de 2013. Páginas 48-55.
Figura 71- Vista da Rua Mal. Deodoro. Maquete eletrônica modelada pelo autor e adicionada de
pós produção.
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Figura 69

extremo nordeste da edificação, junto da varanda, somente uma aresta do plano
faz o ponto de contato entre o edifício e a superfície de suporte, “negando” o
toque com o solo, devido às inflexões da empena. Isso será resolvido de diversas formas por Mendes da Rocha em outras obras ao longo de sua carreira,
criando negativos entre o elemento estrutural e seu apoio, por meio de peças
metálicas, de neoprene, entre outros materiais. Porém, neste partido, a questão

Figura 70
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fica no ar quase como uma vontade ainda sem solução. A outra situação se
refere à laje que fica justaposta ao vazio sobre a varanda e que sustenta a suíte
principal e o corredor íntimo que, na ausência de apoios e vigas, conta somente
com uma laje de apenas 20cm, situação passível de resolução, mas talvez complexa para a época.
Com relação à análise dos desenhos reproduzidos no livro de Pisani,
foram constatadas mais algumas contradições nessa concepção. A primeira encontrada está no trecho em que ocorre o desdobramento da faixa pavimentada
que leva ao que parece ser um hall social. Contudo, ao se analisar o corte e a
fachada, constata-se que a inclinação existente na empena lateral não permitiria a entrada em tal recinto, tendo em vista que a altura, na parte mais alta
da inflexão em contato com o hall, gira em torno de 1,2m. A outra situação
divergente é a inexistência em planta de uma escada apresentada no corte, na
porção nordeste da residência, junto do suposto espelho d’água, possibilitando
a conexão da varanda com a cota superior do jardim.
O fato de haver somente duas pranchas disponíveis nessa versão, configurando um estudo preliminar, pode justificar algumas das incoerências projetuais gráficas e estruturais encontradas. Apesar da incompletude de material a
respeito da primeira versão da residência e da existência de algumas resoluções
não aperfeiçoadas, é indubitável a relevância dessa obra como anúncio de um
discurso formal e arquitetônico, até então inédito na carreira de Mendes da Rocha. É importante ressaltar, conforme comenta Pisani17, que esse desígnio de
Mendes da Rocha é prévio ao tão relevante projeto da casa Taques Bittencourt,
projetada por Vilanova Artigas no ano seguinte (1959). Sem dúvidas, as duas
concepções têm em comum algumas características: o pátio central, a casca
apoiada em quatro apoios, o concreto aparente e as lajes de forro liso. Há, porém, nessa casa uma elegância formal de esbeltez e horizontalidade diversa da
projetada por Artigas, que parece mais volumosa, densa e pesada. Assim sendo, PMdR, antes mesmo de entrar em contato com Artigas18, trilha caminhos
17 PISANI, Daniele. Mendes da Rocha: Construção de um horizonte discursivo no início da carreira do arquiteto. Revista Projeto Design, ed 405. Novembro de 2013. Páginas 48-55.
18 Paulo Mendes se forma na Makenzie e só vai ter contato com Vilanova Artigas quando é chamado para dar aula na FAU-USP em 1961. Daniele Pisani comenta algo já referido por Sophia Telles,
que é o fato de PMdR ter Artigas mais como mentor intelectual, político e docente do que como
mentor projetual. Ver: PISANI, Daniele. Mendes da Rocha: Construção de um horizonte discursivo
no início da carreira do arquiteto. Revista Projeto Design, ed 405. Novembro de 2013. Páginas
48-55.
Figura 72 - Vista do que seria o acesso da casa. Maquete eletrônica modelada pelo autor e adicionada de pós produção.
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até então não desbravados nas concepções arquitetônicas da época.
Já nesse projeto, a concisão entre técnica, espacialidade e estrutura se
manifesta de maneira intensa. Essa concisão é ressaltada por Sophia Telles19
como característica que acompanha a obra de PMdR ao longo de sua carreira,
quase como um modus operandi, e aqui se manifesta como anúncio de um
futuro. Não só isso, nesse momento tão inicial de sua carreira, assuntos como
a relação entre massa edificada e solo já se interligam, entrelaçando-se de maneira indissociável – se um não está, o outro perde sua razão existencial –,
algo que sem a montagem de estratégias de partido mediante o corte não seria
viável. Paulo Mendes da Rocha inaugura com a casa Miani e, simultaneamente, com o Ginásio para o Clube Paulistano, uma estética e um discurso então
inéditos não só na sua carreira, mas na cena paulistana e brasileira.

19 TELLES, Sophia da Silva. A Casa do Atlântico. A&U - Arquitetura e Urbanismo, Ed. Pini Ltda
- SP, v. 60, p. 69-71, 1995.
Figura 73 - Obra da Casa Taques Bittencourt, projeto de Vilanova Artigas.
Fonte: https://www.arquivo.arq.br/residencia-taques-bittencourt-ii
Acessado em 06 de outrubo de 2019.
Figura 74 - Corte Casa Taques Bittencourt, projeto de Vilanova Artigas.
Figura75 - Vista da rua olhando pela Rua São Mateus. Maquete eletrônica modelada pelo autor e
adicionada de pós produção.
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Figura 73

Figura 74

Figura 75
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4.2 Casa Arlindo Carvalho Pinto - 1974

O projeto residencial feito no ano de 1974 para Arlindo Carvalho Pinto
é bastante significativo para este estudo, devido às modificações feitas na topografia do terreno que dinamizam a composição da arquitetura. Esse projeto
não construído foi desenvolvido até a etapa de projeto pré-executivo1. Foram
encontradas duas fontes bibliográficas apresentando desenhos do projeto: uma
é o livro Obra Completa de Daniele Pisani, que apresenta reproduções de 5
pranchas de desenhos do estudo preliminar da casa; a outra fonte é a dissertação de Ruth Verde Zein, na qual os redesenhos da casa foram feitos com base
no projeto pré-executivo.

1 ZEIN, Ruth Verde. Arquitetura Brasileira, Escola Paulista e as casas de Paulo Mendes

da Rocha. (Porto Alegre, Dissertação de Mestrado, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, 2000), 291.

Figura 76 - Maquete Eletrônica confeccionada pelo autor, com base nos redesenhos encontrados
em ZEIN, Ruth Verde. Arquitetura Brasileira, Escola Paulista e as casa de Paulo Mendes da Rocha.
São Paulo: Dissertação de Mestrado; 2000.
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4.2.1. O sítio

Em nenhuma das duas fontes, o local específico do terreno foi identificado. Apesar disso, o estudo preliminar cita o nome da Rua Alm. Barroso2, sem
dizer a cidade ou o bairro. Há na capital paulista uma rua chamada Almirante
Barroso, nela a maioria dos lotes são estreitos e longos, havendo o predomínio
de uma característica comercial de pequeno porte, induzindo a possibilidade de
o projeto não ter sido feito para a capital.
Quanto ao terreno, Ruth Verde Zein escreve que ele tem um formato
próximo de um quadrado de 50x50m, sendo subtraído por um recorte de mais
ou menos 10x10m no vértice sudoeste. Porém, logo depois do texto, a autora
apresenta um desenho retangular, sem a subtração no vértice sudoeste. Quando
observamos os desenhos encontrados no livro escrito por Pisani, identificamos
características que concordam em absoluto com a descrição e não com os desenhos de Zein. Apesar disso, vamos tomar o desenho do lote regular apresentado por Zein por dois motivos: o primeiro é que, nesse conjunto de desenhos,
têm-se mais detalhes do projeto em uma etapa mais avançada do processo de
concepção; o segundo é que, nos desenhos da autora, o trecho em que estaria
a subtração apresenta-se como uma área residual, que poderia ser plenamente
eliminada sem prejuízo às características do projeto por ela apresentado.
Zein comenta que as informações obtidas pelas plantas permitem considerar o terreno e seu alinhamento como planos ou quase planos3. Nas plantas baixas encontradas no livro Obra Completa4, de Pisani, existem cotas de
níveis que estão reproduzidas em uma escala pequena demais para serem com2 PISANI, Daniele. Paulo Mendes da Rocha: obra completa. (São Paulo: Gustavo Gili,

2013), 152.
3 ZEIN, Ruth Verde. Arquitetura Brasileira, Escola Paulista e as casas de Paulo Mendes
da Rocha. (Porto Alegre, Dissertação de Mestrado, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, 2000), 291.
4 PISANI, Daniele. Paulo Mendes da Rocha: obra completa. (São Paulo: Gustavo Gili,
2013), 152.

Figura 77 - Planta de Cobertura. Extraída de ZEIN, Ruth Verde. Arquitetura Brasileira, Escola
Paulista e as casa de Paulo Mendes da Rocha. (São Paulo: Dissertação de Mestrado; 2000), 293.
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preendidas. Entretanto, por meio dos cortes, podemos compreender esquematicamente como a topografia é configurada. Nesses desenhos, o fato de a linha do
terreno se prolongar para fora dos limites do lote parece indicar que nem todos
os platôs de terra são alterações topográficas feitas pelo arquiteto. Nesse estudo
preliminar, parece haver, principalmente, escavações que amoldam o terreno,
sendo que em um dos cortes é notável uma mudança de cota de nível, da frente
para os fundos do terreno, em aclive, parecendo uma elevação natural.

Figura 78 - Planta baixa segundo pavimento. Anteprojeto. Reprodução de desenhos encontrados em
PISANI, Daniele. Paulo Mendes da Rocha: obra completa. (São Paulo: Gustavo Gili, 2013), 153.
Figura 79 - Corte. Anteprojeto. Reprodução de desenhos encontrados em PISANI, Daniele. Paulo
Mendes da Rocha: obra completa. (São Paulo: Gustavo Gili, 2013), 153.
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4.2.2. Estudo Preliminar

O estudo preliminar é composto, basicamente, por um volume principal de morfologia prismática marcante e por um terreno desenhado e reconfigurado abaixo do volume, como um plano de fundo para esse prisma. No
memorial desse estudo, encontra-se uma descrição feita por Paulo Mendes da
Rocha das estratégias principais do partido, na qual ele já sintetiza espacialidade, funcionalidade e estrutura em uma resolução conjunta, que tanto em discurso quanto em desenho se materializam de forma indissociável. No memorial,
o arquiteto escreve:
O projeto desta casa resolve mais com espaços do que
com as paredes a vontade de ganhar independência entre a vida
das crianças, adolescentes e a dos adultos (1).
Essa contradição se resolve nas áreas de recreação, pátios, jardins, varanda, piscina, sala de estar… (2)
Também os serviços, em geral, devem organizar essa separação. (3)
Para resolver o jardim, as áreas de piscina, pátios, os
acessos e (sic) aumentar a luminosidade da casa e resolver a sua
implantação, garantir a relação harmoniosa entre dentro e fora,
desenhamos uma estrutura adequada (4) que mantém livres essas
áreas com continuidade e total aproveitamento do terreno e que
permite a entrada de luz e sol onde for necessário com independência da orientação. (5)
Dessa forma, fica muito sóbria e livre a construção,

Figura 80 - Memorial. Anteprojeto. Reprodução de desenhos encontrados em PISANI, Daniele.
Paulo Mendes da Rocha: obra completa. (São Paulo: Gustavo Gili, 2013), 152.
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apoiada simplesmente no terreno e sem revelar grandes esforços
estruturais, uma vez que as vigas principais são “paredes” (sic)
naturais no projeto.5
Nesse estudo, o terreno apresenta o pavimento térreo em parte rebaixado do nível da rua, sendo que tem o serviço semienterrado, cuja cobertura
apresenta-se nivelada com a cota mais alta da calçada que, pelo corte, parece
ter um desnível. Da metade para o fundo do terreno, uma cota um pouco mais
alta cria uma área de jardim que está mais próxima da cota do piso do segundo
pavimento do que do térreo, abrigando a piscina e algumas árvores. Esse trecho
do jardim tem acesso por duas escadas e uma rampa que sobem do térreo até a
cota superior, e duas escadas que descem das áreas íntimas do volume principal
para acessar o jardim. Vale ressaltar que a consideração feita por PMdR, no
memorial descritivo, dizendo que a casa é apoiada simplesmente no terreno e
sem revelar grandes esforços6 refere-se à simplicidade da solução e não a um
apoio direto do volume sobre o solo. Sendo assim, um volume de perímetro
quadrado é firmado somente em quatro apoios, aparentando “flutuar” sobre a
topografia decomposta. Esse volume é dividido, internamente, em três faixas,
sendo a central o ambiente social e de cozinha; na extremidade norte, a suíte
principal dos pais e, na extremidade sul, os dormitórios dos filhos. O acesso
a casa é feito por uma escada que sobe diretamente do térreo e tem, acima de
si, uma subtração feita na laje de cobertura, iluminando, naturalmente, esse
elemento que tem formato quase escultural. Desse modo, dá protagonismo ao
acesso a partir do térreo, colocando a peça de deslocamento vertical iluminada
em contraste com a sombra dos ambientes adjacentes.

5 PISANI, Daniele. Paulo Mendes da Rocha: obra completa. (São Paulo: Gustavo Gili,

2013), 152.
6 Ibidem, 152.

Figura 81 - Compilação de desenhos Reprodução de desenhos encontrados em PISANI, Daniele.
Paulo Mendes da Rocha: obra completa. (São Paulo: Gustavo Gili, 2013), 153.
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4.2.3. Projeto Pré-Executivo

É notável a consistência dos lançamentos de projetos feitos por PMdR.
O projeto pré-executivo compartilha das estratégias compositivas básicas lançadas no estudo preliminar. Entretanto, a estratégia de marcar a presença da
casa com um volume prismático de perímetro quadrado, pairando sobre uma
topografia modificada, escondendo as funções de serviço, mantém-se como característica morfológica fundamental. Divergem da versão inicial o desenho da
topografia, da piscina e da escada principal de acesso a casa; esta, além de ter
um desenho diferente da anterior, tem sua posição deslocada, situando-se, nessa versão, junto da topografia, servindo como elemento conector do térreo com
o jardim e a casa – mudança muito significativa na estratégia geral do partido.
O volume principal da casa, posicionado no segundo andar, mede
25,4x25,4x4m (LxPxA), afastando-se 6.00m da face frontal do terreno, 10.00m
da divisa lateral norte, 14.60m da divisa sul e 18.60m a oeste, da divisa de fundos. O térreo é composto, basicamente, por três volumes nivelados em altura,
caracterizando um pódio decomposto. Estas formas, que repousam diretamente sobre o terreno, não chegam a tocar o volume principal da casa; criam com
ele uma relação de contraposição entre a regularidade e a simplicidade presentes no volume prismático, e a irregularidade e a complexidade existentes nos
volumes do térreo. Essa relação parece marcar diversas obras de PMdR. Se
observarmos, por exemplo, o projeto do MUBE (1986), notaremos que a marquise regular, que flutua como uma pedra no ar à la Magritte7, está contraposta
ao terreno rearranjado com desenho dinâmico e “irregular”8 para amparar as
salas do museu, compondo em sua cobertura uma praça que emula a cidade
com sua livre circulação.
Diferentemente do estudo preliminar, nessa versão, a escada princi7 Referência à obra “Les idées Claire” (1955) de René Magritte.
8 Irregular por receber ângulos, desníveis, entre outras acomodações para amparar o

museu e a praça em sua cobertura.

Figura 82 - Axonométrica e axonométrica explodida. Vista do nordeste. Maquete Eletrônica
confeccionada pelo autor com base nos redesenhos encontrados em ZEIN, Ruth Verde. Arquitetura Brasileira, Escola Paulista e as casas de Paulo Mendes da Rocha. São Paulo: Dissertação de
Mestrado; 2000.
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pal de acesso a casa, que parte do térreo, não é composta por um lance direto
que vence o pavimento por completo. Ela agora é semi-incorporada pelo platô
que configura o jardim, criando um patamar na cota 101,6m (alinhada com o
jardim), possibilitando uma conexão direta entre o ambiente social e o terreno
elevado que compõem o platô. Definitivamente, essa casa representa o Tipo
Casa Apartamento Sobre Pilotis9, porém a articulação que os espaços internos têm com o terreno não é de dissociação completa, como na Casa Butantã
(1964), na Casa Masetti (1969) ou na casa James Francis King (1972), na qual
o terreno se aproxima dela e, apesar de não a tocar, é conectado por meio de
três escadas que criam a articulação entre o interior do segundo pavimento e
exterior no platô.
Sendo assim, o platô assume um protagonismo funcional e compositivo importante. Se antes ele era um jardim em uma plataforma, a parte da vida
social no interior da casa, nessa versão, o terreno toma um papel de articulador
entre o térreo e a casa propriamente, aproximando-se dela por meio de uma
conexão muito mais direta do ambiente social com ele. Ao descrever as características do MUBE (1986), Sophia Telles comenta que é o corte que nos
induz a um percurso ininterrupto do interior ao exterior e vice-versa, numa
clara demonstração da ideia moderna de espaço contínuo10, colocação que
serve para elucidar como, neste caso, assim como no MUBE, a continuidade é
manifestada gerando uma transposição da importância da articulação espacial
da planta para o corte, situação recorrente na obra de PMdR.
Passemos à análise da distribuição funcional da casa. O acesso ao
terreno é feito pela extremidade nordeste, onde uma rampa está posicionada
descendo 50cm até a cota geral do térreo. De um ponto intermediário, nessa
rampa, sai outra justaposta à face norte do terreno que leva até a cota 101,6m
do jardim no platô. Uma terceira rampa faceia a calçada e leva até um trecho
rebaixado do térreo, onde está a área de serviço com lavanderia, dormitórios e
banheiros.
9 ZEIN, Ruth Verde. Arquitetura Brasileira, Escola Paulista e as casas de Paulo Mendes

da Rocha. Porto Alegre, Dissertação de Mestrado, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
do Rio Grande do Sul, 2000. P 220.
10 TELLES, Sophia da Silva. O Museu da Escultura. (São Paulo: A&U - Arquitetura e
Urbanismo, Ed. Pini Ltda, v. 32, 1990), 44-51.
Figura 83 - Vista do ambiente social para o platô do jardim. Maquete Eletrônica confeccionada
pelo autor com base nos redesenhos encontrados em ZEIN, Ruth Verde. Arquitetura Brasileira,
Escola Paulista e as casas de Paulo Mendes da Rocha. São Paulo: Dissertação de Mestrado; 2000.
Figura 84 - Corte D. Extraído de ZEIN, Ruth Verde. Arquitetura Brasileira, Escola Paulista e as
casas de Paulo Mendes da Rocha. (São Paulo: Dissertação de Mestrado; 2000), 296, com intervenção do autor.
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O térreo se apresenta majoritariamente na cota de nível 100m, 50cm
abaixo do nível por onde é feito o acesso a partir da calçada. Sua conformação
pode ser sintetizada por 4 faixas funcionais básicas dispostas no sentido norte-sul. A primeira, do leste para o oeste, é uma faixa de circulação de serviço;
a segunda é onde se situam os serviços; a terceira abriga a garagem e a quarta
compõe o platô que configura o jardim elevado do térreo. Apesar da organização geral do térreo ser feita sinteticamente por faixas, a composição dele é
executada, basicamente, por meio de três volumes de desenho irregular, fato
que cria a sensação de um pódio decomposto, não deixando tão clara a organização em faixas.
Esses três volumes atendem a funcionalidades diversas e são independentes entre si, porém, têm desenhos que dialogam para compor a espacialidade do térreo. O menor deles configura uma caixa d’água que abriga também
uma escada de serviço, estando posicionado próximo do centro do terreno.
O mesmo abraça um dos pilares, revelando sua presença por meio de uma
fresta deixada entre o seu corpo e o volume da casa. Começando abaixo do
volume principal, no segundo andar, e se estendendo até a extremidade oeste
do terreno, está um platô de terra que configura um jardim elevado, ocupando
praticamente metade do terreno no sentido leste-oeste, tocando a face norte e
afastado 10m da face sul. O terceiro e último volume que compõe o térreo é um
de serviço que tem sua construção justaposta a um de terra contida por muros
de arrimo, e que, assim como o da caixa d’água, abriga um dos quatro pilares
que sustentam a casa, revelando-o, também, através da fresta que preserva entre seu corpo e o volume principal no segundo pavimento.
A articulação entre esses volumes cria um percurso que começa no
acesso junto à calçada e se desenrola para dentro do terreno. O volume de serviço, juntamente com o do platô do jardim, conduz quem entra no terreno para
o centro do lote por meio de um conjunto de curvas que não são equidistantes,
mas concordam formalmente. O volume que serve de caixa d’água auxilia a
esconder o acesso ao espaço de serviço, criando certa privacidade ao compor,
junto com a curva do arrimo que vem do acesso do terreno, uma passagem que
não deixa ver a lavanderia. Quase em frente à fenda existente entre esses dois
volumes está a escada principal de acesso a casa, encontrando-se semienterrada no platô que configura o jardim. Essa escada está praticamente centralizada
no volume do segundo andar da casa, estando menos de 1m deslocada do eixo
Figura 85 - Planta do Térreo extraída de ZEIN, Ruth Verde. Arquitetura Brasileira, Escola Paulista
e as casas de Paulo Mendes da Rocha. (São Paulo: Dissertação de Mestrado; 2000), 294.
Figura 86 - Vista do acesso da rua. Maquete Eletrônica confeccionada pelo autor com base nos
redesenhos encontrados em ZEIN, Ruth Verde. Arquitetura Brasileira, Escola Paulista e as casas de
Paulo Mendes da Rocha. São Paulo: Dissertação de Mestrado; 2000.
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N-S e 2m no eixo L-O. O volume que configura o platô do jardim é composto,
na sua face leste, por segmentos de curvas e retas que concordam formalmente
com a curva do volume de serviço, sem ser um “offset” literal dele. Quando
esse conjunto encontra a escada que sobe para o platô e para a casa, o desenho
desse platô altera sua composição, sendo configurado por dois segmentos de
reta que se encontram de forma obtusa e concordam, também formalmente,
com o volume da caixa d ́água, apesar de estarem desalinhados dele.
O volume de serviço e parte do solo que o compõe têm a face leste paralela ao alinhamento da rua, concordando com o eixo N-S e medindo 23,95m.
A face sul é ortogonal ao eixo N-S medindo 5,9m. Parte da sua face oeste é
ainda ortogonal ao terreno, estendendo-se por 9,3m do sul ao norte, quando
encontra parte do arrimo que se desdobra em direção ao oeste e logo toma uma
inflexão que aponta para o vértice noroeste. A partir desse ponto, ela assume
outra inclinação que vai fletindo para depois concordar com um ângulo que
aponta para o vértice nordeste do terreno. Essa inclinação, logo depois desse
trecho, acentua-se e culmina com um ângulo agudo no vértice nordeste do volume, junto ao acesso do terreno.
Os ambientes de serviço estão configurados dentro de uma barra regular, medindo 17,9x5,9m (LxP), situada na cota de nível 99m. Na extremidade
sul, o volume apresenta dois compartimentos, um parece ser um vestiário, o
outro não se identifica bem a sua função. Justaposto a esses dois ambientes,
logo ao norte, existe um espaço externo coberto adjacente ao serviço, que se
expande para fora do volume, tanto a leste, quanto a oeste, como um prolongamento dessa cota de nível mais baixo. Nesse prolongamento, em cada um
dos lados, há uma escada que leva à cota 100m, conectando-se ao restante do
térreo, e uma rampa, ao leste, que leva para junto do acesso da calçada. A partir
desse espaço, logo ao norte, uma circulação compõe toda a extensão do volume na fachada leste, sendo protegida por cobogós e possibilitando o acesso à
lavanderia e ao que parecem ser dois dormitórios e um banheiro.
O volume da caixa d’água parece ter sido decomposto em um plano dobrado e curvado, que se aproxima de um formato oblongo, com conformação
assimétrica. Tem sua face leste reta, porém descontínua, como que com dois
planos desencontrados, criando com esse desencontro o acesso para manutenções hidráulicas no interior do volume. Acopla, também nesse local, a escada
Figura 87 - Vista da fachada norte e acesso de serviço. Maquete Eletrônica confeccionada pelo
autor com base nos redesenhos encontrados em ZEIN, Ruth Verde. Arquitetura Brasileira, Escola
Paulista e as casas de Paulo Mendes da Rocha. São Paulo: Dissertação de Mestrado; 2000.
Figura 88 - Vista parcial da fachada sul. Maquete Eletrônica confeccionada pelo autor com base
nos redesenhos encontrados em ZEIN, Ruth Verde. Arquitetura Brasileira, Escola Paulista e as
casas de Paulo Mendes da Rocha. São Paulo: Dissertação de Mestrado; 2000.
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de serviço que sobe ao pavimento principal. Desses planos retos, segmentos de
curvas e de retas são flexionados para compor o formato oblongo.
Na porção sul do terreno, uma faixa livre se apresenta como continuidade da cota de nível 100m, ocupando toda extensão L-O junto a essa aresta,
medindo 10m no sentido N-S. É nesse trecho, junto do vértice sudeste, que
Zein comenta haver a subtração do quadrado de 10x10m, que aparece também
no desenho do estudo preliminar. Uma vez que essa é uma faixa livre de qualquer construção ou alteração topográfica, tal divergência do desenho da planta
não acarreta em prejuízos à percepção do projeto.
Contraposto ao térreo, com seu desenho irregular, está o volume superior que abriga a casa propriamente dita. A planta de perímetro quadrado tem
sua laje de piso recortada na porção oeste, mantendo a cobertura com formato
quadrado, fato que cria uma varanda coberta junto do platô que compõe o
jardim. A distribuição na planta é coordenada por três faixas orientadas do
leste ao oeste, separadas por duas paredes estruturais de concreto, compondo,
de certa forma, uma parede de caixão perdido. Cruzando quase toda extensão
L-O da casa, esta, porém, não toca os limites da cobertura, parando 1,3m antes
da extremidade leste – onde reserva um espaço para circulação íntima – e 2m
antes da extremidade oeste da casa, compondo a varanda.
Na faixa localizada mais ao sul, estão quatro dormitórios, dois banheiros e uma sala de estudos/biblioteca. Com exceção dessa última, todos os outros ambientes estão localizados na porção central da planta, sem se conectarem pela fachada com a rua, tendo como fonte de iluminação e ventilação um
conjunto de claraboias posicionado próximo à parede estrutural. Esse agrupamento de ambientes configura o único trecho opaco da fachada oeste, sendo
recuado 2m da extremidade da cobertura e assumindo uma inclinação de 13
graus, rotando seu vértice sul em direção ao leste, partindo do final da parede
estrutural. Ao sul desse agrupamento, está uma circulação com algumas mesas
construídas sobre o parapeito da janela, elementos estes que animam o percurso e possibilitam sentar olhando para a rua. Na extremidade oeste, há uma
escada que conecta o jardim com essa área íntima, afigurada como continuação
dessa circulação interna. Essa faixa é acessada pela porção leste da planta, cruzando por dentro da sala de estudos/biblioteca.
Na faixa ao norte, o acesso é igualmente feito pela porção leste da

Figura 89 - Planta do Segundo pavimento. Extraída de ZEIN, Ruth Verde. Arquitetura Brasileira,
Escola Paulista e as casas de Paulo Mendes da Rocha. (São Paulo: Dissertação de Mestrado; 2000),
295.
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planta. A funcionalidade é descrita por Zein como sendo composta por um dormitório junto deste acesso, banheiros e rouparia, na porção central, e uma sala
junto da fachada oeste. Sendo assim, a sala seria um ambiente íntimo do casal
e poderia muito bem ter sua função invertida, locando o dormitório a oeste,
próximo do jardim elevado e à sala no acesso ao leste da planta. Isso serve para
mostrar somente como essa ala é totalmente dedicada ao casal proprietário,
estando bastante separada da intimidade dos filhos, como proposto já no memorial do estudo preliminar. A fachada oeste, nessa faixa, está recuada 4m da
extremidade da cobertura, sendo que junto desta há uma escada conectando o
ambiente envidraçado de piso a teto e de parede a parede com o jardim.
A faixa que ocupa a parte central da casa abriga, respectivamente, do
oeste para o leste: a varanda no platô, o acesso/hall, a área social, um núcleo
mais operacional de serviço, contendo o lavabo, a cozinha, a área de jantar
íntima e a escada de serviço (estes sequencialmente distribuídos de norte a sul)
e na extremidade leste, abriga a circulação íntima. A varanda é um trecho da
planta no qual o piso da casa é recortado, fazendo com que a cobertura cubra
uma parte do jardim no platô, a escada de acesso a casa e um trecho do térreo.
Essa área ocupa a metade oeste da planta e articula os diversos níveis da habitação, como em um grande átrio iluminado naturalmente por uma perfuração
no teto. O corte é o desenho que mais claramente demonstra essa situação e
ilustra muito bem como a estrutura é que dita o ritmo que coordena toda a espacialidade do imóvel. Vale ressaltar, novamente, a concisão do desenho do corte
nas concepções de PMdR, sob as quais a ordem espacial e a articulação entre
os espaços são feitas, simultaneamente, reunindo técnica, estrutura, território
e espacialidade.
O ambiente social está justaposto à varanda, na porção central da faixa,
ocupando 1/4 da extensão L-O, separado da cozinha, lavabo e jantar íntimo
por um painel provavelmente construído em concreto, devido à esbeltez do
desenho do elemento em planta. Esse trecho, em que estão reunidos esses serviços, não toca as paredes estruturais nem ao norte e nem ao sul, deixando uma
circulação junto desses segmentos. Devido à grande extensão da planta, PMdR
cria, na cobertura, uma série de perfurações justapostas às paredes estruturais,
percorrendo quase toda a extensão dessas na parte interior da casa na faixa central. Na extremidade leste, conforme já comenta, está uma circulação íntima
que parece ser dividida do núcleo operacional por um armário.

Figura 90 - Cortes extraídos de ZEIN, Ruth Verde. Arquitetura Brasileira, Escola Paulista e as
casas de Paulo Mendes da Rocha. (São Paulo: Dissertação de Mestrado; 2000), 296; com intervenção do autor.
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Nos cortes, entendemos mais claramente como funciona a estrutura da
residência. O prisma que configura o volume principal da composição apoia-se em 4 pilares de 1,1m de diâmetro. Internamente ao volume da casa, duas
paredes estruturais dispostas no sentido L-O, ao modo de um caixão perdido,
apoiam--se cada uma em dois pilares, criando a estrutura principal que suporta
os balanços de 7,45m nas extremidades leste e oeste, vencendo o vão de 10,5m
entre os pilares. No sentido norte-sul, a estrutura é composta por um conjunto
de 13 vigas que configuram um caixão perdido, na laje de piso, e outras 13
vigas invertidas que estruturam a laje de cobertura. Estas vencem um vão de
12,5m entre as paredes estruturais e suportam um balanço de 6,45m, nas extremidades norte e sul, orientando todas as divisórias dispostas no sentido N-S,
estabelecendo uma coerência espacial entre estrutura e dimensionamento dos
ambientes.
É também pelos cortes que se percebe claramente a existência do pódio
decomposto, sendo que as escavações e movimentações de terra têm sempre
o amparo de uma cota superior em comum, que cria uma relação clara para
as diferentes peças que compõem o térreo. Quando PMdR comenta que no
Pavilhão de Osaka (1969) o movimento é do terreno, não da estrutura11, ele
concretiza os discursos sobre as reconfigurações do território e, de certa forma,
da criação de uma nova natureza, imaginada pelo homem. Essas colocações
servem também para descrever a forma como o terreno é trabalhado nessa
casa, sofrendo uma série de rearranjos, tornando-se artefato12 compositivo da
arquitetura, mesmo sem deixar de ser parte de uma (nova) natureza e de um
(novo) território. Segundo PMdR, a natureza é vista enquanto é reproduzida e
fabricada por nós mesmos e, tanto no Pavilhão de Osaka como na Casa Arlindo Carvalho Pinto, esse discurso é retroalimentado pelo projeto, fazendo com
que se reafirmem mutuamente.
Apesar da existência desse térreo decomposto, qualidade peculiar da
11 WISNICK, Guilherme. ARTIGAS, Rosa (Org.). Paulo Mendes da Rocha. São Pau-

lo: Cosac et Naify; Associação Brasil 500 Anos Artes Visuais; Fundação Bienal de São
Paulo. 2ª edição, 2002. P 73.
12 COMAS, Eduardo Dias, e ALMEIDA, Marcos. Niemeyer Reconsiderado. O terreno
como artefato. (Porto Alegre: Anais do VI Seminário Docomomo Sul: o moderno e reformado. Marca visual, 2019), 312.

Figura 91 - Vista das fachadas Leste, Sul, Norte e Oeste. Maquete Eletrônica confeccionada pelo
autor com base nos redesenhos encontrados em ZEIN, Ruth Verde. Arquitetura Brasileira, Escola
Paulista e as casas de Paulo Mendes da Rocha. São Paulo: Dissertação de Mestrado; 2000.
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obra de PMdR, a composição geral tem características bastante corbusianas:
um volume puro, repousando sobre pilotis que, por meio de sua estrutura independente, possibilita às fachadas composições bem diversas entre elas. Nas
faces leste e sul, duas janelas em fita rasgam toda a extensão das paredes. A
leste, a janela começa no nível do piso e sobe até a altura de 1m, mantendo essa
dimensão por toda sua extensão. A janela ao sul tem um desenho mais recortado, sendo que começa como uma derivação da janela da face leste, alinhada
com o piso, porém com altura de 1,5m, estendendo-se por 2,15m em direção
ao oeste. A partir daí, um peitoril de 75cm estende-se por 18,35m, suportando duas lajes em balanço engastadas na parte superior do mesmo. Estas têm
medidas diversas, sendo que uma começa junto do peitoril, mais ao leste, e se
prolonga por 7m, com 1,6m de largura, posicionada metade no interior da residência e metade no exterior. Cinco metros depois dessa laje, mais a oeste, começa a outra laje que tem 2x2m. Dali em diante, o peitoril segue até encontrar
uma escada, sendo interrompido e deixando apenas a altura da viga compondo
toda extensão da escada, ao fim da qual retoma sua altura de 75cm. A fachada
norte tem somente uma grande perfuração, começando a 6,3m da fachada leste,
estendendo-se por 6m e abrindo o vão do piso ao teto. Como peitoril, é criado
um elemento construído (provavelmente de concreto) que lembra o parapeito
de uma porta-janela existente na sala de estar da Casa James Francis King
(1972), afastado 60cm do vão da abertura. Mesmo essa parede sendo quase
toda opaca, ela não é composta como elemento contínuo que cobre a superfície
inteiramente. Esse plano é composto em uma parte inferior e outra superior,
demonstrando que, assim como nas outras fachadas, a parte superior do plano
de fechamento deriva da cobertura, como um elemento pendurado. Esse método parece remeter à técnica e à estratégia morfológica usadas na casa Butantã
(1964), onde a cobertura se desdobra como uma parede pendurada pela estrutura da cobertura, sem tocar o piso ou a parede que compõe a parte inferior do
fechamento, criando, nesse caso, uma abertura horizontal entre o plano vertical
que desce da cobertura e o que sobe do piso, exaltando a independência entre
eles. Por fim, a fachada oeste é a parte mais envidraçada da edificação, sendo
composta por esquadrias de piso a teto em 80% de seu comprimento, o que cria
uma relação intensa com o jardim.
É fundamental notar que o prisma que contém a casa – regular, estável,
de leitura e compreensão claras – tem sua proeminência compositiva acentuada
Figura 92 e 93 - Vistas internas mostrando peitoril de concreto na Casa King. Fotos: Leonardo
Finotti.
Figura 94- Vista da fachada norte e seu peitoril recuado, semelhante a Casa King. Maquete Eletrônica confeccionada pelo autor com base nos redesenhos encontrados em ZEIN, Ruth Verde. Arquitetura Brasileira, Escola Paulista e as casas de Paulo Mendes da Rocha. São Paulo: Dissertação de
Mestrado; 2000.
Foto 95 e 96 - Casa Butantã. Fotos: Nelson Kon.
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pela contraposição a um território modificado e decomposto – um terreno de
aparência instável, dinâmica, de compreensão mais complexa. Ao descrever
o MUBE (1986), Sophia Telles comenta que a estabilidade, própria do solo,
é transferida para a forma autossustentada do objeto, enquanto a superfície,
onde se loca a construção, parece manter-se em movimento, algo instável13,
um território dinâmico. Para esse novo território, PMdR cria oito elementos de
deslocamento vertical, sendo cinco escadas e três rampas, situação que contribui para a mobilidade dentro da residência e que expande a possibilidade de
um contínuo espacial, mediante a multiplicação das possibilidades de circulação. Essa situação parece ser decorrente, em grande parte, do pensamento em
corte, viabilizando uma articulação por meio de uma superposição de níveis
que traz o solo para o interior do projeto numa sutil relação entre proximidade
e distância14.
Além da Casa Arlindo Carvalho Pinto, projetos como o centro de convenções em Campos do Jordão (1975), do MAC-USP (1975), o projeto para
um hotel em Poxoréu (Mato Grosso – 1971) ou mesmo o Jóquei Clube de
Goiás (1962) são compostos mediante a definição de um volume prismático
que marca a paisagem, deixando a superfície da terra livre para ser modelada,
compondo espaços – sejam internos, sejam externos – e possibilitando um livre
fluir entre a cidade e o objeto edificado. O catalão Helio Piñon sintetiza a forma
como as obras de PMdR marcam sua presença no espaço, colocando que as
referências do projeto, (...) não são as construções vizinhas nem a história do
lugar, mas a “casca” da terra, um fragmento de geografia sobre o qual a ação
do projeto deixa sua marca15. Nas obras de PMdR e, portanto, também nesta
casa, terreno, território, natureza e arquitetura se fundem, tornando o objeto
construído um artefato articulador na paisagem, seja de modo estético, visual,
seja no campo da experiência vivida.

13 TELLES, Sophia da Silva. O Museu da Escultura. (São Paulo: A&U - Arquitetura e

Urbanismo, Ed. Pini Ltda, v. 32, 1990), 44-51.
14 TELLES, Sophia da Silva. O Museu da Escultura. (São Paulo: A&U - Arquitetura e
Urbanismo, Ed. Pini Ltda, v. 32, 1990), 44-51.
15 PIÑON, Helio. Paulo Mendes da Rocha. São Paulo, Romano Guerra, 2002. P 10.

Figura 97 - Vista do térreo. Maquete Eletrônica confeccionada pelo autor com base nos redesenhos encontrados em ZEIN, Ruth Verde. Arquitetura Brasileira, Escola Paulista e as casas de Paulo
Mendes da Rocha. São Paulo: Dissertação de Mestrado; 2000.
Figura 98 e 99 - Centro de Congressos em Campos do Jordão. Reprodução de desenhos encontrados em PISANI, Daniele. Paulo Mendes da Rocha: obra completa. (São Paulo: Gustavo Gili,
2013), 206.
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5. Casa Lygia Newton Carneiro
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““Uma visão poética sobre a forma, que ultrapassa,
na sua dimensão humana, a estrita necessidade. A
arquitetura não deseja ser funcional, mas oportuna.”

ROCHA, Paulo Mendes da. ARTIGAS, Rosa(Org.). Paulo Mendes da Rocha.
(São Paulo: Cosac et Naify; Associação Brasil 500 Anos Artes Visuais; Fundação
Bienal de São Paulo. 2 edição, 2002), 73.
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5. Casa Ligia e Newton Isaac Carneiro - 1973

O projeto feito no ano de 1973 para Lygia e Newton Carneiro consiste na maior residência projetada e construída por Paulo Mendes da Rocha,
contando com mais ou menos 1985m² projetados em um terreno de mais ou
menos 4200m², no qual uma densa massa vegetada serve de pano de fundo
para a construção1. É um projeto muito pouco publicado e, portanto, possui
poucas fontes para pesquisa. Foram encontradas menções do projeto na tese de
doutoramento de Catherine Otondo2, na qual apresenta reproduções dos desenhos originais do anteprojeto da casa e uma foto da obra, e na dissertação de
mestrado de Ruth Verde Zein3, que fez os redesenhos da residência indicando
ter se baseado no projeto executivo. Também se identificaram outros dois breves comentários: um no artigo Transparência e Sombra: o plano horizontal na
arquitetura paulista4, de Edson Mahfuz, e outro no livro Obra Completa de
Paulo Mendes da Rocha 5 escrito por Daniele Pisani. Além dessas publicações,
foi encontrado um ensaio fotográfico intitulado House in Guarapiranga feito
por Leonardo Finotti6, mas que parece ter sido feito para uma marca de móveis,
pois foca sua atenção nestes, deixando a arquitetura mais como plano de fun1 Essas medidas foram tomadas a partir do levantamento feito in loco. As medidas da

matrícula, segundo o proprietário são 1890m² construídos e 4370m² de terreno.
2 OTONDO, Catherine. Desenho e espaço construído: relações entre pensar e fazer na
obra de Paulo Mendes da Rocha. Tese de Doutoramento, USP, julho de 2013. P 136.
3 ZEIN, Ruth Verde. Arquitetura Brasileira, Escola Paulista e as casas de Paulo Mendes
da Rocha. Porto Alegre, Dissertação de Mestrado, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
do Rio Grande do Sul, 2000. P 248.
4 MAHFUZ, Edson da Cunha. Tipo, projeto e método, construção disciplinar: quatro
partidos em debate; 1960/2000. Porto Alegre, Ed. Marca Visual, 2011.
5 PISANI, Daniele. Paulo Mendes da Rocha: obra completa. São Paulo: Gustavo Gili,
2013.
6 Ensaio encontrado no site do fotógrafo: http://www.leonardofinotti.com/projects/house-in-guarapiranga/image/07856-121211-017d .
Acessado em 03 de novembro de 2020.

Figura 100 - Fotografia do Acervo de Paulo Mendes da Rocha reproduzida da tese de doutoramento
de Catherine Otondo.
Foto 101 - Casa Lygia e Newton Carneiro. Foto: Leonardo Finotti.
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do. A casa foi encontrada também em um site de venda de imóveis pelo valor
de R$7.900.000,00, estando disponível igualmente para aluguel pelo valor de
R$50.000,00 por mês. Por meio desse anúncio, abriu-se uma janela para visitar
a casa possibilitando um aprofundamento no projeto. Assim, foi possível efetuar um levantamento métrico geral, um ensaio fotográfico tomado pelo artista
plástico Leo Sombra e outro pelo arquiteto e fotógrafo André Scarpa. A visita
incentivou a inclusão desse projeto nesta pesquisa que, para além dela própria,
poderá servir de amparo para investigações futuras ampliando o espectro de
informações a respeito deste projeto de PMdR.
As diferentes etapas do pensamento e do desenho do projeto encontradas na bibliografia enriquecem a análise, pois demonstram como o posicionamento do arquiteto, na resolução das demandas ao longo do processo de planejamento, se altera sem perder certas características iniciais. Começaremos com
a análise do terreno e do contexto que tomam como base o projeto executivo,
o levantamento métrico e fotográfico feito in loco e imagens de satélite da
região. Logo será feita uma análise descritiva do anteprojeto, para finalmente
analisarmos cuidadosamente a obra construída, momento em que serão feitas
considerações quanto às similitudes e divergências frente aos desenhos encontrados na dissertação de Ruth Verde Zein.

Figura 102 - Reprodução do site da imobiliária Bamberg Imóveis. Fonte: https://www.bamberg.
com.br/imovel/sobrado-venda-sao-paulo--5dormitorios-3suites-20vagas-1879m2/BB32309/
Acessado no dia 16 de Novembro de 2020.
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5.1. O sítio

O terreno fica situado no bairro Santa Helena, justamente no limite
com o bairro de Interlagos, a duas quadras do Parque Jacques Costeau. O bairro de Interlagos é hoje tombado pelo CONPRESP7, considerando que (...) é
inerente à Represa Guarapiranga igualmente de inestimável valor ambiental,
paisagístico, histórico e turístico8. Apesar de o Santa Helena não preservar
exatamente as características do bairro tombado, o local onde o terreno do projeto se localiza mantém ainda características bastante semelhantes às do bairro
vizinho, com índices construtivos baixos, altas taxas de permeabilidade, significativa massa de vegetação e entorno dominado por construções residenciais.
O lote que está a 900 metros da represa Guarapiranga e a 900m do Autódromo
de Interlagos tem sua face frontal direcionada ao norte, sendo o acesso feito
pela Rua João Carlos de Almeida, em quadra delimitada pela Rua Silvino de
Oliveira Pinto a oeste, pela Rua Trasíbulo Pinheiro de Albuquerque a sul e pela
Rua David Neto a leste.
O perímetro do terreno, segundo os desenhos encontrados na dissertação de Ruth Verde Zein, é configurado por um retângulo medindo em torno
de 74,8m na sua face oeste e 45m na face frontal a norte. A face sul é configurada por um chanfro composto de três segmentos de retas que fletem do eixo
oeste-leste para o eixo sul-norte, aproximando-se de uma configuração curva,
medindo de oeste para o leste, respectivamente, 30/8,4/14,5m. Tal inflexão faz
com que a face leste tenha seu comprimento reduzido de 74,8m para 59m.
Ainda na dissertação de Zein, a descrição da topografia indica um declive de
leste para oeste no terreno que varia de 1,3m a 1,7m de desnível ao longo do
eixo norte-sul na face leste do terreno. A face oeste está na cota de nível 0,00m
e não apresenta nenhuma variação de cota topográfica, enquanto a face leste
7 Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da

Cidade de São Paulo
8 Retirado da Resolução nº 18/2004 do COMPRESP.

Figura 103 - Imagem de satélite da situação do lote da Casa Lygia Newton Carneiro.
Fonte Google Earth. Acessado em 18 de novembro de 2020 + intervenções gráficas do autor.
Figura 104 - Imagem de satélite da situação da Casa Lygia Newton Carneiro.
Fonte Google Earth. Acessado em 18 de novembro de 2020 + intervenções gráficas do autor.
Figura 105 - Reprodução do terreno apresentado na dissertação de Ruth Verde Zein, com intervenção gráfica do autor.
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começa na cota 1,3m, sobe para a cota 1,7m e depois desce novamente para a
cota intermediária 1,55m no encontro com o vértice sudeste. A inclinação do
terreno varia então entre 2,8% e 3,7% ao longo do eixo norte-sul, tendo caimento proeminente sempre no sentido leste-oeste.
Na visita à residência, porém, constatou-se uma situação divergente.
O terreno apresenta um formato praticamente retangular, medindo 60m no
sentido leste-oeste e 70m no sentido norte-sul, podendo ainda haver alguma
inflexão na face sul ou somente no vértice sudeste do terreno, conforme nos
desenhos de Zein. Tal situação não foi possível de identificar precisamente devido não só à quantidade de vegetação hoje existente neste trecho do terreno,
mas também ao tempo e aos equipamentos disponíveis no momento da medição. A topografia do terreno também é divergente dos desenhos encontrados
na dissertação de Zein. Na face leste, uma faixa praticamente plana, em que a
cota varia de 80 a 85cm, ocupa toda a extensão no sentido norte-sul com uma
largura de 7,15m no sentido L-O. Justaposto a esse trecho, na frente do terreno, há um declive de 80cm que ocorre ao longo de 14,25m no sentido L-O. Se
traçarmos uma linha imaginária junto da face oeste que compõe a construção
da casa, notaremos ao longo dela que o terreno tem, da frente para os fundos,
no sentido N-S, um aclive de 12cm nos primeiros 12,3m; depois, um declive
de 40cm pelos próximos 28,3m; um trecho mais ou menos plano de 1,5m; um
aclive de 83cm nos próximos 16,4m, mantendo-se praticamente plano no fundo do lote nesse mesmo sentido. Nesse fundo, após o trecho plano da face leste,
um desnível de 90cm configura-se com caimento mais ou menos homogêneo
por toda extensão com declive de leste a oeste.
O terreno apresenta uma densa vegetação, grande parte composta por
árvores nativas de Mata Atlântica. Segundo o proprietário, houve originalmente um projeto desenhado e efetivamente implantado, para o paisagismo e a
iluminação externa com autoria de Burle Marx e Amélia Bratke. Esse projeto quase não se identifica mais devido à desconfiguração ocorrida pela falta
de manutenção no jardim que hoje cresce espontaneamente. Também não se
achou nenhum documento que comprove tal situação.

Figura 106 - Desenho da implantação feito pelo Autor.
Figura 107 - Vista da praça/varanda para a piscina e para mata nativa ao fundo do terreno, e o
possível paisagismo de Burle Marx. Foto: André Scarpa.
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5.2. Anteprojeto

Os desenhos do anteprojeto encontrados na tese de Catherine Otondo
somam três peças gráficas visivelmente feitas a mão livre, sendo um memorial
descritivo de projeto conjugando um texto com uma axonométrica conceitual
explodida dos “layers” do projeto, uma planta baixa do pavimento principal da
casa e um corte longitudinal. Nesses desenhos, não consta o traçado do perímetro do terreno, talvez por configurarem parte do conjunto de uma entrega de
anteprojeto, etapa prévia às de maior precisão gráfica. O memorial descritivo
elucida claramente as intenções iniciais do arquiteto, exaltando a riqueza da
cobertura vegetal do terreno que serve de suporte para o discurso de projeto. O
texto do memorial informa:
Sua casa é uma situação variante do jardim, numa cota
mais alta. O terreno, coberto de vegetação nativa, é muito atraente, e suficientemente grande para se pensar assim.
As árvores deverão ficar, o mais possível, se organizadas um pouco melhor. Com plantio de espécies de sub-mata (sic)
e “mosaico português” na cor branca que desde a calçada em
frente ao terreno levarão a todas a situações que o projeto exige:
entrada de pedestres, entrada de carros, entrada de serviços, e
até uma área maior: praia e piscina no extremo do terreno. Essa
praia e a piscina serão também revestidos com o mesmo mosaico
branco.
A piscina é elemento de grande importância no projeto e
vai de um extremo ao outro do terreno, porém com profundidade
variável como um rio.9
9 Memorial descritivo de Paulo Mendes da Rocha em seu anteprojeto para a casa de Ly-

gia Carneiro. Transcrição feita pelo autor de desenho encontrado em: OTONDO, Catherine. Desenho e espaço construído: relações entre pensar e fazer na obra de Paulo Mendes
da Rocha. Tese de Doutoramento, USP, julho de 2013. Página 136.
Figura 108 - Memorial de Anteprojeto, Planta baixa e corte de Anteprojeto. Desenhos de Paulo
Mendes da Rocha. Extraídos de OTONDO, Catherine. Desenho e espaço construído: relações entre
pensar e fazer na obra de Paulo Mendes da Rocha.
(São Paulo: Tese de Doutoramento, USP Julho de 2013).
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O anteprojeto é, então, constituído pela sobreposição de layers: a mata
existente; o “mosaico português” que enlaça todo o projeto, culminando na piscina ao fundo do lote; e a casa que aparentemente flutua sobre o jardim, mesmo
que no intuito de repeti-lo de alguma forma no ar. O enlace parece mais claro
no desenho do corte do que na planta, pois é nele que se percebe a relação de
escala do edifício com a copa das árvores, com o terreno em si, com a escala
humana, com a piscina, com as possibilidades de iluminação, com as perspectivas de conexão do interior com o exterior etc. O partido se condensa no corte,
manifestando uma série de possibilidades e intenções do projeto.
O fato de não haver representação dos limites do terreno nos desenhos
sugere que a casa está solta no lote em meio ao bosque nativo. Tem sua morfologia básica composta por dois planos: um é o plano do piso que, disposto
sobre o piloti, suporta a vida na casa; o outro é o plano da cobertura, com dimensões mais amplas que a laje do piso, configurando longos beirais em todas
as direções (N, S, L e O). O plano do piso é configurado por um quadrado com
arestas de mais ou menos 22,5m que sofre uma ruptura em sua parte central,
no sentido leste oeste, criando um pequeno desnível para dispor a área social,
ao sul, em uma cota 70cm mais baixa que a área íntima ao norte. Esse plano
se alonga formando uma varanda adjacente ao quadrado no sentido norte-sul,
onde o social se relaciona com o fundo do lote e a piscina. Já o plano de cobertura é configurado por um retângulo de 37,5m no sentido norte-sul por 27,8m
no sentido leste-oeste, estabelecido integralmente na mesma cota, porém perfurado nas extremidades norte, sul e também no centro da laje, criando uma
espécie de pérgola. A cobertura avança em torno de 1,7m além do perímetro da
casa ao leste, 5,5m ao norte, 3m ao oeste e 9,5m ao sul10.
Observando, no corte, a relação que a construção estabelece com o terreno, podemos notar que há uma espécie de compensação das movimentações
de terra que, pela realocação da matéria removida na escavação da piscina,
parece doar essa terra para a criação de um talude na frente da casa. Tal operação gera uma aproximação dos quartos com o solo, por meio da diminuição da
distância vertical existente entre eles, situação que cria para o espaço do térreo
10 As medidas contidas neste parágrafo e em toda a descrição do anteprojeto foram toma-

das a partir da medição dos desenhos, partindo da escala gráfica presente na planta baixa.

Figura 109 e 110 (Página anterior)- Memorial de Anteprojeto. Desenhos de Paulo Mendes da
Rocha. Ambos com intervenção gráfica feita pelo autor. OTONDO, Catherine. Desenho e espaço
construído: relações entre pensar e fazer na obra de Paulo Mendes da Rocha. (São Paulo: Tese de
Doutoramento, USP Julho de 2013).
Nesta páginha: Figura 111 e 112 - Planta baixa e corte de Anteprojeto.Desenhos de Paulo Mendes
da Rocha. Ambos com intervenção gráfica feita pelo autor. OTONDO, Catherine. Desenho e espaço construído: relações entre pensar e fazer na obra de Paulo Mendes da Rocha. (São Paulo: Tese
de Doutoramento, USP Julho de 2013).
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(local onde provavelmente ficariam a garagem e a zona de serviço) uma certa
privacidade. Essa operação relembra a estratégia tomada na casa do arquiteto,
no Butantã, que mesmo por motivos diversos, acaba criando tanto uma estética quanto uma relação espacial semelhante11. Na Casa Gaetano Miani 01,
há também uma aproximação dos dormitórios com o solo, porém a estética
se manifesta de forma bastante diversa, semienterrando a casa no trecho dos
dormitórios.
A distribuição funcional, no pavimento principal da casa, é ordenada a
partir do estabelecimento de 6 faixas funcionais orientadas no eixo leste-oeste.
Do norte para o sul, elas são: a faixa dos dormitórios, do closet, a dos banheiros
e acesso aos dormitórios, a de circulação e estar íntimo, a do ambiente social
que contempla estar, jantar e cozinha e, por fim, a faixa da varanda. Essas
faixas medem, no sentido norte-sul, respectivamente, 4m, 2m, 2,75m, 2,25m,
11,5m e 4,5m.
As três faixas, no extremo norte da casa, compõem um núcleo íntimo
dividido em cinco subunidades transversais (N-S) ao sentido das faixas (L-O).
A subunidade da extremidade oeste é a de maior dimensão, sendo que o dormitório propriamente dito mede 6,25m no sentido leste-oeste. Esse ambiente
se divide da unidade ao leste por meio de um armário. Tem a peculiaridade
de se conectar diretamente a este dormitório adjacente por meio de uma porta
pivotante, junto da janela ao norte. Entre o dormitório e o closet, a divisória é o
próprio armário de roupas que não toca em nenhuma das paredes laterais e nem
o teto, permitindo uma circulação livre em torno dele. A faixa destinada aos
banheiros desta subunidade contempla duas unidades com dimensões e layouts
diferentes, a maior mede 3,25m, no sentido leste-oeste e a menor 1,75m. Os
dois dormitórios adjacentes a leste têm igual configuração entre eles, porém,
com configuração espelhada, havendo como exceção a porta que dá acesso a
suíte maior. Têm medida, no sentido norte-sul, de 4m e são igualmente separados do closet por um armário que toca a parede que divide os dois quartos,
aparentando, em planta, um elemento único. Apesar disso, os dois armários
11 Na casa do arquiteto, o talude representa a memória do terreno preexistente, que dialo-

ga com a cota da Casa Bandeirante localizada no parque em frente a casa e que, no caso
da casa Lygia Carneiro, parece decorrer da realocação da terra da escavação da piscina no
fundo do lote.

Figura 113 - Planta Baixa de Anteprojeto.Desenhos de Paulo Mendes da Rocha. Ambos com intervenção gráfica feita pelo autor. OTONDO, Catherine. Desenho e espaço construído: relações entre
pensar e fazer na obra de Paulo Mendes da Rocha. (São Paulo: Tese de Doutoramento, USP Julho
de 2013).
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não encostam o forro e deixam, na extremidade oposta à parede que fazem
toque, uma passagem que dá acesso ao quarto. Os banheiros têm, cada um, 3m
no sentido leste-oeste e igual layout. Os dois dormitórios na extremidade leste
compartilham o banheiro que está fora do quarto propriamente. Ambos têm
seus closets separados dos quartos por uma parede/painel, enquanto a divisa
do closet com a área de circulação que leva ao banheiro é feita por um armário.
Nesse trecho, o banheiro que serve aos dois quartos assume uma configuração
em “L”, gerando um corredor que dá acesso ao banheiro e a um dos quartos.
O quarto da extremidade leste mede 4,75m no sentido norte-sul, enquanto o
dormitório justaposto ao oeste dele mede 3,25m no mesmo sentido.
A próxima faixa configura uma circulação que liga o ambiente social
e os dormitórios, mas que acaba servindo também como área de uso múltiplo
devido à sua larga dimensão (2,25m, sentido N-S). Tem uma face longitudinal
regular no tocante com os banheiros a norte, mas, junto do desnível com o
ambiente social, apresenta desenho irregular. Na extremidade leste da laje, na
área de circulação íntima, há uma escada que se liga ao ambiente da cozinha,
criando um recorte que mede 0,9 (N-S)x3,0m (L-O). Em oposição ao recorte,
na extremidade oeste, há um alargamento de 2,25m no sentido norte-sul, que
se estende dessa fachada em direção ao leste por 9m mais ou menos. Este alargamento tem a sua acomodação com a reta principal feita pela concordância
de duas curvas que avançam mais 1,1m, além dos 2,25m no sentido norte-sul,
para inserir outra escada.
A maior de todas as faixas é a do ambiente social. Esta tem, na extremidade leste, a cozinha separada do ambiente principal por um móvel que não
vai até a laje de forro (assim como os armários nos dormitórios12) e que abriga
funções operacionais e de armazenagem, além de esconder uma escada que
parece vir do térreo. Este armário está alinhado com a parede do dormitório
da subunidade, na extremidade leste, e serve de apoio a uma ilha que, aparentemente, abriga a cuba e o fogão com a coifa. Mais ou menos alinhada com
o alargamento da laje do plano íntimo, a laje do ambiente social sofre, junto
do seu vértice sudoeste, um recorte com formato irregular combinando retas
12Além dos armários dos quartos, outras casas de Paulo Mendes da Rocha configuraram

suas cozinhas como volumes soltos no espaço, exemplos são a Casa Butantã e a Casa
Masetti.
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e curvas por onde sobe uma escada que vem do térreo. A escada também tem
formato irregular e conforme sobe para alcançar a laje concorda com o recorte
citado. Tem uma característica de movimento helicoidal, cujo acesso, no térreo, é feito por um degrau voltado ao sudoeste e encontrando a cota do piso
social junto de uma varanda voltada ao sul. Quanto à escada, pode-se lembrar
a relação guardada com projetos residenciais feitos anteriormente por PMdR,
como a Casa Butantã e a Casa Masetti, nas quais a escada assume um papel
escultórico. A esse respeito, Annette Spiro comenta: O elemento clássico da
entrada é transformado em objeto espacial: a escada. A entrada passa a ser
uma escultura tridimensional, e, assim, transfere a noção de entrar da planta
para o corte13. Sendo assim, a rampa que acontece a oeste da casa parece fortalecer e repetir a ideia de escultura tridimensional, nesse caso simplificada, mas
que também transfere para o corte a noção de acesso a casa.
A varanda configura a faixa da extremidade sul da casa e fica justaposta à faixa do ambiente social, nivelada com este e, nessa versão, configurada
por uma laje que ocupa uma faixa de 4,5x27,5m, alinhada com a aresta leste do
piso e transpassando o limite oeste, estendendo-se para alcançar a rampa que
conecta o terreno e a casa. Esta rampa é conformada por um passeio inclinado
de 3,5m de largura por 26,5m de comprimento, que está afastado do plano do
piso da casa 1,5m. Na parte central do percurso da rampa, uma outra escada
cria um percurso alternativo vindo do térreo, onde provavelmente se insere a
garagem de carros e a área de serviço para essa rampa.
Retomando a configuração da cobertura, é importante dar atenção às
perfurações presentes na mesma. A perfuração na parte central da laje superior
localiza-se acima da área social, quase no limite com o desnível que separa o
ambiente íntimo do social, medindo 4m no sentido norte-sul e ocupando toda a
extensão da casa no sentido leste oeste. Essa perfuração banha o miolo da casa
com uma luz intensa quase ao modo de um jardim ou de uma praça elevada.
No desenho da planta baixa, inclusive, há a insinuação de uma grande vegetação solta no ambiente social abaixo da abertura zenital. Nessa abertura, três
planos de 1,6x27,8m cruzam o vazio no sentido leste-oeste e auxiliam a blo13SPIRO, Annette. “Você sempre entra por uma porta e sai pela outra.” Versão para o

português do texto de Annette Spiro. Revista Pós, São Paulo, v.15, n.25, p 34 a 53, junho
de 2009.
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quear, parcialmente, o sol e a refleti-lo para dentro dos ambientes simultaneamente. Desses três planos, dois são inclinados em torno de 45 graus, tombando
seus vértices superiores ao sul, porém variam entre si alguns poucos graus. Já
o plano que passa na porção central aproxima-se do ângulo de 90 graus com
relação ao terreno, mas não se estabelece plenamente perpendicular. Esses planos criam uma sensação de espontaneidade para a pérgola e acabam por propiciar uma iluminação dinâmica para o ambiente, permitindo mais ou menos
entrada de luz, conforme a época do ano. O deslocamento da perfuração, mais
para o lado do social, permite que a iluminação entre por reflexão nos planos e
beneficie, de alguma maneira, o pavimento térreo junto ao piloti, por meio do
desencontro das lajes de piso entre o íntimo e o social.
Na extremidade norte, a perfuração na cobertura também ocupa toda
extensão leste-oeste da casa e tem 3m de comprimento no sentido norte-sul. Ali
há somente um plano medindo (como os do vão central), 1,6x27,8m inclinado
em torno de 45 graus, tombando seu vértice superior ao sul e cruzando o vazio
da laje no sentido leste-oeste. Na extremidade norte do plano da laje, há uma
viga de borda que tem a face orientada para o norte, em uma configuração reta,
e a face voltada ao sul inclinada em torno de 45 graus em direção ao norte.
Todas as vigas que configuram as bordas da laje, quando encontram os vazios,
apresentam características semelhantes à descrita na viga de borda ao norte.
Esse desenho cria para esse elemento estrutural uma sensação de maior esbeltez que parece sutilizar a presença da estrutura, criando certa leveza. Na perfuração localizada ao sul, não há plano nenhum cruzando o vazio que mede 2,8m
no sentido norte-sul. Esse trecho perfurado ocupa toda a extensão leste-oeste
da cobertura. Porém, a viga de borda se transforma em um plano que transpassa os limites superior e inferior das vigas de borda da laje, estabelecendo-se em
um ângulo reto com relação ao terreno.
Observando o corte, notamos que a inserção da construção cria para o
jardim, no nível do terreno, uma graduação de sombras que começa na copa
das árvores e, conforme vai se aproximando e se adentrando na projeção da
cobertura da casa, vai escurecendo até, finalmente, entrar na área abaixo do
corpo principal da casa – um ambiente mais escuro e resguardado pelo pé-direito. Notamos também, por meio do corte, que o deslocamento da laje do
piso, no trecho social, cria para o pavimento inferior uma fenda por onde entra
a luz advinda da pérgola, na parte central da cobertura, além de um pé-direito

Figura 114 - Corte de Anteprojeto.Desenhos de Paulo Mendes da Rocha, com intervenção gráfica
feita pelo autor. OTONDO, Catherine. Desenho e espaço construído: relações entre pensar e fazer
na obra de Paulo Mendes da Rocha. (São Paulo: Tese de Doutoramento, USP Julho de 2013).
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bastante baixo – estratégia diversas vezes adotada por PMdR14. Nesse local,
há uma compressão do espaço entre laje e terreno, criando uma tensão do
edifício com relação a terra. Essa tensão verifica-se recorrentemente na obra
de PMdR, sendo diversas vezes colocada em contraposição com um espaço
adjacente banhado de luz e que parece descomprimi-la por intermédio da iluminação natural, geralmente advinda de cima, mas por vezes adquirida por
reflexão. Exemplos dessa situação são os banheiros do Jóquei Clube de Goiás,
com relação à entrada de luz ao modo de um poço inglês; a Casa Milan, em
que a parte inferior ao mezanino se descomprime no encontro com o átrio
central e o poço de luz lateral; também a parte inferior das arquibancadas do
Estádio Serra Dourada, de onde se vê, a distância, a iluminação banhar as
praças niveladas com a rua e abertas ao campo de futebol.
Concomitantemente a esse rebaixo do pé-direito no térreo, há uma
ampliação do pé direito no ambiente social, marcando este como local especial dentro da casa. Esse espaço prolonga-se para a varanda e mira, desde
cima, a piscina que alude ao rio natural, no fundo do terreno, uma visão do
território criado para o lote a partir da “casa apartamento”15. Essa varanda,
apesar de se situar no trecho ao sul da planta, recebe uma luz por reflexão,
14O pé-direito baixo é bastante significativo na Loja Forma e na Marquise MUBE, por

exemplo.
15 ZEIN, Ruth Verde. Arquitetura Brasileira, Escola Paulista e as casas de Paulo
Mendes da Rocha. Porto Alegre, Dissertação de Mestrado, Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo do Rio Grande do Sul, 2000. P 220.
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advinda da viga de borda que aumenta sua dimensão junto ao vazio presente na
extremidade da laje de cobertura. Essa é mais uma das articulações possíveis
somente por intermédio do pensamento em corte e que viabiliza para a casa
uma qualidade de iluminação especial.
O fato de a casa estar solta em um vasto jardim possibilita aberturas
em todas as faces do seu perímetro, existindo paredes somente nas faces leste
e oeste da parte íntima com uma extensão total de 8,75m no sentido norte-sul.
Esse prisma de vidro é protegido pela grande cobertura ou, segundo Mahfuz,
pelo plano horizontal superior que funciona como elemento de proteção da
transparência16, estendendo-se em todas as direções (N, S, L e O) além do
perímetro do piso da casa, filtrando a luz solar e criando a mediação entre luz
e sombra.
A estrutura não se apresenta ainda resolvida ou representada plenamente neste anteprojeto. Não consta nenhum elemento que se assemelhe, em
planta, a algum elemento estrutural, nem mesmo as paredes aparentam servir
como estrutura – atitude essa que não seria tipicamente assumida nos projetos
de Mendes da Rocha. No corte, os únicos elementos estruturais demonstrados
são as lajes e as vigas de borda. Tal situação é curiosa, tendo em vista a presença recorrente da técnica executiva no discurso do arquiteto, como elemento
indissociável da concepção arquitetônica. Segundo PMdR:
(...) raciocina-se com a engenhosidade possível, não se
pensa com formas autônomas ou independentes de uma visão fabril delas mesmas. Quando o arquiteto risca no papel uma anotação formal, um croqui, está convocando todo o saber necessário,
(...) que existe para fazer aquilo. Não se trata de fantasias, mas
uma forma peculiar de mobilizar o conhecimento, o modo arquitetônico.17
16 MAHFUZ, Edson da Cunha.Tipo, projeto e método, construção disciplinar: quatro

partidos em debate; 1960/2000. Porto Alegre, Ed. Marca Visual, 2011. P. 48.
17 ROCHA, Paulo Mendes da. ARTIGAS, Rosa (Org.). Paulo Mendes da Rocha. São
Paulo: Cosac et Naify; Associação Brasil 500 Anos Artes Visuais; Fundação Bienal de
São Paulo. 2ª edição, 2002. P. 71 e 72.
Figura 115 - Vestiário do Jóquei Clube de Goiás.Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/627109/
classicos-da-arquitetura-sede-social-do-joquei-clube-de-goias-paulo-mendes-da-rocha-e-joao-eduardo-de-gennaro. Acessado em 18 de Outubro de 2020.
Figura 116 - Corte Joquei Clube de Goiás. Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/627109/classicos-da-arquitetura-sede-social-do-joquei-clube-de-goias-paulo-mendes-da-rocha-e-joao-eduardo-de-gennaro. Acessado em 18 de Outubro de 2020.
Figura 117 - Parte inferior da arquibancada do Estádio Serra Dourada. Foto: Leonardo Finotti.
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Considerando as experiências prévias do arquiteto em outros projetos,
mesmo não constando nos desenhos os elementos estruturais, provavelmente
já se especulava alguma saída similar a casos residenciais anteriores, como
iremos verificar na análise do projeto executivo.
Este primeiro partido, desenhado para o anteprojeto, aproxima muito
a casa do tipo elencado por Ruth Verde Zein com o Tipo Casa Apartamento Sobre Pilotis18, sendo definitivamente diverso da primeira variação que é
o Tema Paulista: empenas fechadas e sombras abertas, pois o próprio título
dado à variação já explicita que o projeto diverge do tema19. A segunda variação, chamada de Solos e Variações sobre o tema, apresenta-se adequada já no
anteprojeto, levando-se em conta que a casa mostra características bastante
específicas, que não se repetem literalmente em outros casos na obra residencial de PMdR. Divergem do tipo citado devido a certas peculiaridades, como o
fato de a casa ter 80% do seu perímetro configurado por fachadas compostas de
vidro; como o recorte que a laje quadrada sofre para a inserção da escada escultórica junto ao vértice sudoeste, o que acaba desmaterializando, na volumetria,
a compreensão do quadrado abaixo da grande cobertura20 ou como a existência
da grande rampa como elemento de conexão, significativo tanto morfológica
como funcionalmente. Outro elemento compositivo excepcional é a varanda
adjacente ao volume principal da casa. Esta se apresenta como continuidade
da laje de piso descolada de qualquer volume que possa tocar o chão, situação
essa que não ocorre comumente nas residências projetadas por PMdR, salvo o
caso das residências Malta Cardoso 2 (1964)21.
18 ZEIN, Ruth Verde. Arquitetura Brasileira, Escola Paulista e as casas de Paulo Mendes

da Rocha. Porto Alegre, Dissertação de Mestrado, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
do Rio Grande do Sul, 2000. P. 220.
19 A residência não poderia se enquadrar na variação, pois tem seu perímetro quase que
exclusivamente envidraçado.
20 Geralmente, as subtrações nas lajes, ou nos volumes, para inserção das escadas, nas
residências de Paulo Mendes da Rocha, ocorrem no miolo da laje/volume, preservando
o perímetro dos mesmos. Quando ocorrem nas bordas, geralmente, são virtualmente
configurados por empenas laterais que demonstram a presença do volume. Vide exemplos
das casas Helena Hometo, James Frances King, Arlindo Carvalho Pinto ou até mesmo a
Dalton Macedo de Soares.
21 Foi excluída a casa James Francis King (1972), pois esta parece ter no espaço externo
coberto mais um espaço de circulação e hall do que uma varanda propriamente dita.
Figura 118 - Corte longitudinal na Casa Malta Cardoso, reproduzido de ZEIN, Ruth Verde. Arquitetura Brasileira, Escola Paulista e as casas de Paulo Mendes da Rocha. (São Paulo: Dissertação de
Mestrado; 2000), 296; com intervenção do autor.
Figura 119 - Casa Malta Cardoso. Foto: Leonardo Finotti.
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5.3. Construção sublime, realidade concreta.

O projeto construído preserva algumas das configurações do anteprojeto, como o fato de se apresentar independente das divisas do lote e de ter, em
sua configuração morfológica, a presença forte de dois planos que aparentam
flutuar sobre o terreno: o plano da laje de cobertura e o plano da laje de piso da
casa. Porém, a varanda que no anteprojeto se configurava como um prolongamento da laje do piso, no projeto construído se transforma em uma movimentação de terra, que eleva a cota do terreno para se nivelar com o piso da residência, reconectando ao solo o que seria o Tipo Casa Apartamento Sobre Pilotis22,
por meio de uma moldagem topográfica. A inserção dessa modelagem do solo
nos fundos da construção cria um pódio que não suporta a casa, mas uma praça
que serve a esta, alterando significativamente a composição do anteprojeto23.
O partido adotado na segunda versão é elencado por Ruth Verde Zein
como do Tipo Casa Apartamento Sobre Pilotis24, sendo enquadrado como Solos e Variações sobre o tema. A expressão “solo”, na proposta da autora, tem a
ver com o sentido de único, mas, neste caso, poderia ser visto, inclusive, como
chão que se altera de modo a encontrar a casa e assim criar uma plataforma
regular servindo de praça/varanda.
A nova configuração da varanda não se limita à projeção da cobertura,
divergindo, nesse sentido, do projeto inicial. Estende-se por 7,25m além dos
22 ZEIN, Ruth Verde. Arquitetura Brasileira, Escola Paulista e as casas de Paulo Mendes

da Rocha. Porto Alegre, Dissertação de Mestrado, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
do Rio Grande do Sul, 2000. P 220.
23 Todas as considerações feitas a respeito do projeto construído que não façam referência ao projeto executivo considera que ambos estejam de acordo. Quando houver divergências entre projeto e construção serão feitas considerações a respeito.
24 ZEIN, Ruth Verde. Arquitetura Brasileira, Escola Paulista e as casas de Paulo Mendes
da Rocha. Porto Alegre, Dissertação de Mestrado, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
do Rio Grande do Sul, 2000. P 220.
Figura 120- Corte de Anteprojeto.Desenhos de Paulo Mendes da Rocha, com intervenção gráfica
feita pelo autor. OTONDO, Catherine. Desenho e espaço construído: relações entre pensar e fazer
na obra de Paulo Mendes da Rocha. (São Paulo: Tese de Doutoramento, USP Julho de 2013).
Figura 121 - Corte Longitudinal confeccionado pelo autor com base em levantamento métrico feito
no local.
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limites do grande plano de cobertura em direção aos fundos do terreno ao sul,
criando para a varanda uma característica de praça seca, por vezes coberta,
por vezes descoberta. No sentido L-O, a praça/varanda começa alinhada com
o limite leste do piso da casa e transpassa o limite oeste da laje de piso, até
encontrar a rampa que liga o acesso da rua e a casa. Essa movimentação de
terra serve também para abrigar a piscina, que no anteprojeto estava escavada
no terreno original aos fundos do lote. Na versão construída, está implantada
no limite sudoeste do platô, com a superfície de água “nivelada” com o piso
da praça e da casa. No projeto construído, assim como a varanda, a rampa se
manifesta como um volume modelado de solo contido por arrimos de concreto
que conecta o acesso da rua com a praça elevada.
O térreo da casa é praticamente um pavimento livre, um piloti, que ora
se encontra nivelado com o terreno próximo da faixa de acesso ao lote, ora se
encontra semienterrado junto da fachada leste devido à topografia natural do
terreno, e ora aparenta um pavimento em subsolo junto do trecho em que se
encontra com o pódio que configura a praça/varanda ao sul da construção. Na
porção leste do piloti, um volume de serviço abriga funções de lavanderia, depósito, dormitórios e banheiros para empregados. Quase imperceptível é uma
adega que fica escavada no pódio e tem uma peculiar porta de submarino como
fechamento do ambiente.
Apesar de não haver mais, no projeto construído, a ideia de criação de
um talude em frente a casa, que como observamos no anteprojeto criaria certa
privacidade para a área de serviço, notamos que há ainda uma certa pretensão
de reservar e esconder essa área. Ao mirarmos as fachadas leste e norte e o
corte transversal, percebemos que essa área se posiciona semienterrada na face
leste da construção e se revela, discretamente, conforme o terreno desce para
o oeste. Essa situação, decorrente da topografia natural do terreno, demonstra
uma tomada de partido estratégica no posicionamento das funções na composição, deixando somente para a garagem uma relação de franca exposição com
a cota de acesso.
O plano de cobertura da construção tem presença muito significativa
na percepção morfológica, preservando proporção e configuração muito semelhantes às do anteprojeto, porém, com medidas um pouco diversas: 37,05m
no sentido N-S e 29,55m no sentido L-O. Este plano se afasta da face frontal,

Figura 122 - Planta de Cobertura confeccionado pelo autor com base em levantamento métrico
feito no local.
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ao norte do lote, 14,23m e 4,37m da face leste, estando todo ele estabelecido
na mesma cota, sem desníveis na laje. Tendo em vista as amplas dimensões
da cobertura, quatro grandes perfurações são feitas na laje para beneficiar o
interior da casa com luz natural. Essas perfurações acabam por se manifestar
nas fachadas leste e oeste, tornando sua presença significativa na composição
morfológica da casa. O piso, abaixo da cobertura, tem configuração próxima de
um quadrado medindo 23,50m no sentido L-O e 23,20m no sentido N-S. Assim
como no anteprojeto, há um recorte junto do vértice sudoeste, local onde se
insere uma escada que conecta o pavimento inferior e a praça que serve a casa.
Porém, tanto o desenho da escada quanto o formato do recorte são divergentes
da versão anterior: a escada assume um formato helicoidal e o recorte é composto por um arco que parte da fachada sul, curvando-se em direção à fachada
oeste, sendo o seu centro diverso do eixo da escada, concordando com uma reta
que cria um ângulo agudo no vértice sudoeste. Próximo da porção central, no
sentido N-S, há um desnível na laje de piso que, assim como no anteprojeto,
cria uma diferenciação espacial entre o ambiente íntimo e o social por meio
de um deslocamento de 70cm. Esse desnível origina um pé-direito de 3,2m no
ambiente social e na praça/varanda e de 2,5m nos ambientes íntimos. A laje
de entrepiso apresenta todo seu perímetro recolhido dos limites da cobertura,
estando abrigada em uma grande sombra. A face norte do perímetro do piso da
residência está recolhida da cobertura 4,67m, a aresta leste 2,57m, a aresta sul
9,21m e a aresta oeste 3,47m.
A percepção morfológica do plano da cobertura é estabelecida por vigas periféricas com 1,1m de altura, mas, devido à grande dimensão da cobertura, estas ganham certa leveza na composição, tornando- -se elemento razoavelmente esbelto, se compararmos seu comprimento no sentido N-S, ou L-O, e
sua altura. Já o plano do piso se utiliza de duas vigas de 1,25m, nas faces leste
e oeste, para esconder o desnível que acontece no ponto intermediário da laje
e se manifestar mais como plano íntegro e contínuo do que como dois planos
fragmentados. Na fachada frontal, as duas vigas de 1,25m estão salientes a
0,7m da parte inferior das que suportam o pavimento íntimo, que têm 0,55m.
Na parte social, essas vigas se mostram como um peitoril baixo também com
altura de 0,7m, todavia a que suporta o pavimento social só se revela aparente
junto do recorte existente na laje, tornando-se imperceptível quando encontra
o platô de terra que configura a praça/varanda.

Figura 123 (página anterior)- Fachadas confeccionadas pelo autor com base em levantamento
métrico feito no local.
Figura 124 - Planta Baixa térreo confeccionada pelo autor com base em levantamento métrico feito
no local.
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O acesso ao terreno é feito por dois portões de rotação, um para automóveis, com 5m, e outro para pedestres, com 1,2m. Depois de entrar na
propriedade, é possível seguir em frente pela rampa que leva ao platô na extremidade sul da construção ou adentrar o pavimento térreo à esquerda de quem
chega ao terreno. Entre a rampa e a entrada de carros para a garagem existe
uma floreira solta no meio do piso com uma árvore, provavelmente, nativa e
preservada na construção da casa. Entre a rampa e a garagem, que ocupa a
porção noroeste do térreo, existe outra floreira grande que está alinhada com o
princípio da rampa, distante 12,1m do portão de acesso, com largura de 4,25m
e extensão de 14,45m. Nesta, há sete palmeiras de espécies diversas. Uma
é mais baixa que a cobertura da residência, outra chega até a altura desta e
preenche parte de uma perfuração existente na laje; três passam rentes à viga
de borda ao norte da cobertura e quatro cruzam as perfurações existentes mais
ao norte dessa laje.
No térreo, a configuração do programa segue uma orientação N-S,
oposta à organização do programa no pavimento principal da casa (L-O). Isso
é conveniente tendo em vista o sentido de acesso do terreno, viabilizando uma
conexão mais direta da garagem com a escada helicoidal que se conecta com o
platô, e também por concordar com o sentido de subida da rampa. A primeira
faixa contempla o estacionamento para carros e um espaço livre, ao modo do já
comentado espaço sem nome25, mede 15,7m (O-L), sendo que, no sentido N-S,
começa na garagem, como extensão do piso do acesso do terreno, e vai até o
arrimo que configura o platô ao sul. A próxima faixa é um volume de serviços
que mede 7,2m, no sentido L-O, e 18,7m no sentido N-S, de modo que faz divisa com o muro de arrimo a sul, mas não chega ao limite da laje que cobre este
pavimento a norte, preservando ali uma circulação no sentido L-O. A última
faixa é uma circulação de serviço com 1,9m de largura (L-O), que ocorre junto
a um arrimo de 1,2m de altura, e tem uma fenda de 90cm entre ele e a viga do
pavimento superior, criando uma abertura que se assemelha a uma janela em
fita. Dessa circulação, sai uma escada de concreto escavada no chão, a leste
do arrimo, que leva até a cota de nível 80cm no terreno. Alinhada com essa
escada, há uma outra metálica que conecta o terreno à cozinha, no pavimento
25 MOTTA, Flávio. Paulo Mendes da Rocha. (São Paulo: Acrópole, Ed. Max Gruenwald

& Cia., n.343, 1967), 17.

Figura 125 - Escada de serviço. Foto do autor.
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principal da casa, possibilitando uma circulação mais de serviço e ligando o
volume que contém as áreas de serviço e cozinha. Há um desnível de 45cm no
que percorre uma linha no sentido L-O, deixando a porção sul do pavimento
térreo mais baixa, situação que ocorre alinhada com o desnível existente no
pavimento superior, que neste andar se prolonga em “L”, ao norte, alinhado
com o volume de serviço, deixando este na cota baixa do desnível.
A construção que abriga os ambientes de serviços é dividida internamente em três faixas no sentido N-S. A faixa mais a oeste contempla quatro
banheiros e dois depósitos, medindo 1,65m (L-O). A faixa central é uma circulação que mede 1,4m (L-O) e culmina na fachada norte com um fechamento
em cobogós. A faixa mais ao leste abriga a área de serviço, mais um depósito
e três dormitórios. O acesso à parte interna do volume é feito junto do muro de
arrimo do platô, ao sul, pela face leste e também pela face oeste.
A faixa dos banheiros tem as paredes internas dispostas no sentido N-S,
concordando com o alinhamento das paredes que configuram os dormitórios
e a área de serviço, criando um ritmo em planta para a distribuição programática neste volume. De norte a sul, os ambientes medem, internamente, 2,85m,
2,85m, 2,55m, 2,7m, 2,65m, 2,8m e 1,2m, sendo esta última medida uma circulação de acesso do “espaço sem nome” para o espaço interno do serviço. As
paredes divisórias internas têm 15cm de espessura. Na faixa dos banheiros, os
dois ambientes da extremidade servem o espaço interno, os outros quatro se
abrem diretamente para a parte externa e coberta do térreo a oeste. De todos
os ambientes abrigados neste volume de serviço, somente o segundo, do norte para o sul, está na cota superior. A faixa de quartos e a área de serviço são
iluminadas e ventiladas pela circulação, ao leste, apresentando uma fachada
totalmente envidraçada, composta por esquadrias basculantes de serralheria
pintadas de marrom escuro. A área de serviço está posicionada na extremidade
sul do volume e é dividida em dois ambientes por uma parede que não os veda,
apenas os separa. Nessa parede, estão o tanque e a máquina de lavar; o restante
do espaço serve de área operacional geral. Um “dente” na área de serviço cria
um depósito que se abre para a circulação interna. Entre a área de serviço e a
fachada norte se distribuem 3 quartos.
Ao norte, justaposta a esse volume, está uma circulação aberta coberta
medindo 3,15m, que leva da garagem à circulação aberta coberta de serviço,
Figura 126 (página anterior) - Fachada frontal. Foto: André Scarpa.
Figura 127 (página anterior) - Fachada frontal, canto leste. Foto do autor.
Figura 128 (página anterior) - Penumbra no pavimento térreo. Vista da escada que dá acesso ao
platô. Foto do autor.
Figura 129 (página anterior) - Penumbra no pavimento térreo. Vista da área de serviço. Foto do
autor.
Figura 130 - Vista do vértice sudoeste do segundo pavimento a partir do térreo. Foto: André Scarpa.
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descendo uma escada com 1,45m de largura e três degraus. Essa circulação
acaba antes do fim da projeção do pavimento superior ao norte, e toca a terra
por meio de um pequeno arrimo que vai acomodando a topografia que sobe do
oeste para o leste.
O já comentado “espaço sem nome” configura uma área passível de
abrigar funções bastante diversas. Nesse local, um desenho de piso define caminhos sinuosos, alternando um acabamento de concreto alisado com um mais
rugoso. Tais caminhos conectam as diversas funções existentes nesse trecho
da planta, criando percursos entre as escadas que descem da garagem, a área
de serviço, a escada helicoidal e uma passagem que se situa abaixo da rampa
e conecta o “espaço sem nome” e o terreno a oeste. Junto dessa passagem que
leva ao jardim no oeste, existe uma oficina abaixo da rampa que ocupa toda sua
largura e se estende da passagem em direção ao norte por 8m.
Na visita a casa, observou-se que atividades não programadas estavam
dispostas no “espaço sem nome”. Mesas de trabalho com luminárias, ao modo
de uma oficina, dividiam o espaço com caixas de armazenagem e um fechamento de compensado como galpão de depósito, cuja existência prejudicava
muito a percepção da espacialidade original da casa. Esta possuía, como plano
de fundo para a garagem, a escada e o arrimo do platô banhados de luz devido
ao recorte existente na laje de entrepiso.
No térreo, a contraposição de luz e sombra, já comentada no capítulo
anterior, efetiva-se de maneira bastante intensa. Conforme se adentra o espaço coberto, a luminosidade vai diminuindo, criando um ambiente bastante
penumbroso. Ao mesmo tempo, decorrente da subtração existente na laje de
entrepiso, há como plano de fundo para a garagem um espaço mais iluminado.
Essa contraposição de luz e sombra convida a uma movimentação em direção
ao plano de fundo, onde está a escada que leva a praça sobre o platô.
Essa situação lembra o já comentado projeto da Casa Milan (1970),
que tem sua escada banhada pela luz zenital que entra para beneficiar a sala de
estar, ambiente este contraposto à penumbra dos espaços adjacentes. Porém,
vale ressaltar que a escada perdeu o protagonismo do anteprojeto para o projeto
executivo da Casa Lygia Newton Carneiro. Na versão do anteprojeto, este elemento tinha um desenho mais requintado, que lembrava tanto a escada da Casa

Figura 131 - Planta Baixa do segundo pavimento confeccionada pelo autor com base em levantamento métrico feito no local.
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Milan quanto as escadas das Casas Masetti (1968) e Arlindo Carvalho Pinto
(1974). Infelizmente, o desenho foi simplificado para uma escada helicoidal
metálica que definitivamente não tem a mesma presença espacial daquela da
proposta inicial.
Ainda no pavimento térreo, com exceção do trecho próximo das bordas
da laje e o espaço abaixo do recorte do entrepiso, os ambientes apresentam um
aspecto cavernoso. Na garagem e, principalmente, na área de serviço, a ambiência se apresenta com baixíssima intensidade de luz. Além disso, o fato de
a área de serviço estar semienterrada cria para o ambiente uma característica
bastante úmida, tornando esse um espaço desconfortável de se estar.
O pavimento principal da residência, onde se situam os ambientes sociais, cozinha, banheiros e dormitórios, tem a mesma estrutura básica do anteprojeto, sendo dividido em 6 faixas que se estendem de leste a oeste da casa,
divergindo as medidas e alguma distribuição interna dos ambientes. A ordem
das faixas é a mesma (de norte para o sul): dormitórios, closets, banheiros,
circulação/estar íntimo, social/cozinha e, por fim, varanda/praça. As medidas
transversais dessas faixas no sentido N-S e, respectivamente, do norte em direção ao sul são: 4,2m; 1,8m; 3,10m; 1,85m; 12,25m e 16,45m.
A primeira faixa ao norte, a dos dormitórios, tem toda extensão da fachada voltada paa a frente envidraçada, sendo protegida da luz solar por biombos cegos construídos com molduras de madeira, trilhos metálicos e fechamento dos vãos dos quadros com madeira revestida de tecido. Esses biombos
correm interna e longitudinalmente às esquadrias de vidro pivotantes. As faces
leste e oeste dos quartos são constituídas de paredes de alvenaria e representam, no perímetro da casa as únicas superfícies opacas que confrontam o exterior do volume no segundo pavimento, sendo que a parede externa a leste mede
5,98m e acaba junto da faixa do closet, enquanto a parede a oeste mede 7,26m
e acaba mais ou menos no centro da faixa dos banheiros. As paredes internas
dos dormitórios tocam o forro, mas não tocam a fachada frontal, deixando vãos
que permitem que sons e cheiros passem de um dormitório ao outro livremente. Essa característica converge para a situação encontrada nas casas Gêmeas
no Butantã (1964), na Casa Masetti (1968), na Casa Milan (1970), entre outras,
nas quais as divisórias internas não tocam o forro, forçando uma convivência
social. A ausência de vedação dos quartos no sentido horizontal e não mais

Figura 132, 133 e 134 - Dormitórios. Foto André Scarpa
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vertical gera uma situação praticamente equivalente à das casas citadas.
Os quartos medem, do oeste para o leste, 8,15m, 2,2m, 4,05m, 4,05m e
4,05m e são divididos por paredes de alvenaria de 15cm. Há na suíte principal
uma peculiaridade no que diz respeito às outras: seu closet não se configura na mesma faixa dos outros, mas sim transversalmente ao dormitório. Essa
suíte tem o espaço de dormir separado do espaço de armazenagem por um
armário de concreto, que fica 5,10m distante da parede da extremidade oeste,
sendo construído com espessura de 5 centímetros e medindo 4,35x0,60x2,30m
(LxPxA). Esse armário não toca o forro e é independente das alvenarias e da
fachada, possibilitando a livre circulação no seu entorno.
A configuração dos 3 closets da extremidade leste da casa é semelhante: todos têm o armário também construído de concreto, sem tocar o forro e se
posicionam longitudinalmente no sentido L-O. Os armários estão ancorados,
por um lado, na alvenaria, deixando o lado oposto a este para o acesso do quarto e do banheiro. Uma das suítes, justamente a localizada ao lado da principal,
tem seu closet configurado no sentido N-S, porém está contido na mesma faixa
de 1,8m (sentido L-O) dos outros, situação decorrente da estreita configuração
desta unidade.
Há uma divergência entre a construção e o projeto no trecho dos quartos. Nos redesenhos feitos por Ruth Verde Zein em sua dissertação (muito assemelhados ao desenho do anteprojeto), o layout da suíte master é menor do que
na casa construída e a suíte adjacente é do tamanho das suítes a leste, preservando a mesma configuração do closet, permitindo que haja, junto da fachada
norte, uma conexão entre as duas suítes. Além disso, a faixa dos closets é mais
bem configurada por ter todos os armários inseridos plenamente na mesma
faixa programática que se configura de leste a oeste. Como não se teve acesso
aos desenhos originais finais do projeto executivo da casa, não é possível saber
se essa configuração do layout constava no projeto final ou se foi remanejada
ao longo da obra.
Dos cinco banheiros, no total, um é compartilhado pelos dois quartos
mais ao leste e outros dois encontram-se na suíte principal. Os outros servem
individualmente as suítes que ocupam a porção central da planta. Todos os banheiros têm os pisos, paredes, tampos e boxes pintados com tinta epóxi branca,

Figura 135 - Banheiros suíte principal. Foto André Scarpa
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situação que “funde” esses elementos entre si, dotando os ambientes de característica homogênea, com exceção do forro de concreto aparente. As cubas
e os boxes de banho são elementos confeccionados na obra com alvenaria e
concreto, tornando-se parte integrante da construção. Os cinco banheiros são
iluminados zenitalmente, criando um intenso contraste de luz com os quartos
e corredores que, além de serem bastante resguardados pela marquise, têm seu
piso de madeira com tonalidade escura. A fenda zenital mede 85cm no sentido
N-S e ocupa toda a extensão dos banheiros de leste a oeste, estando posicionada a 55cm da parede que configura a face sul dos banheiros.
A faixa dos banheiros é subdividida em dois volumes que não se tocam,
tanto quanto não tocam o perímetro externo da casa, deixando os vãos entre
eles e o perímetro da casa livres para o acesso aos quartos. O volume que fica a
oeste está a 1,2m da fachada oeste e abriga três banheiros, dois servem a suíte
principal e um serve a suíte menor, medindo no sentido O-L, respectivamente,
1,88m, 3,95m e 1,66m. Os banheiros que servem a suíte principal abrem suas
portas diretamente para o dormitório e o que serve a suíte menor tem a porta
abrindo para o corredor de acesso ao quarto. O volume que fica mais a leste
está 2,35m distante do volume de banheiros, a oeste, e distanciado a 2,5m da
esquadria que configura a fachada leste. Esse volume tem um formato irregular
decorrente de um recorte executado para permitir o acesso a um dos quartos
que usufrui do banheiro, deixando, então, a porta abrindo para uma circulação
íntima. Esse trecho que sofre o recorte tem uma dimensão superior à necessária para a instalação do banheiro e, portanto, incorpora, no trecho que avança
em direção ao leste, uma rouparia que se abre também para o corredor a oeste.
Nesse mesmo volume, está também o banheiro de uma das suítes centrais, sendo o único que tem sua porta abrindo diretamente no interior do closet.
Entre os banheiros do volume mais a leste, a zenital tem a vedação
feita por vigas executadas sobre as paredes de alvenaria situadas no sentido
N-S, com a altura total do plano de cobertura de 1,1m. Porém, no volume a
oeste, identifica-se um descompasso das vigas que cruzam as aberturas zenitais transversalmente, que não convergem com as paredes que dividem os
banheiros, fazendo com que os sons e o vapor de um banheiro circulem de um
para o outro. O fato de não haver vedação entre os banheiros não é nada atípico nas composições de PMdR, mas as vigas estão descompassadas também

Figura 136, 137, 138, 139 e 140 (página anterior) - Banheiros. Foto superior direita é do autor deste
trabalho, as restantes são de André Scarpa.
Figura 141- Vista da área social. Foto do autor.
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de qualquer outro elemento compositivo do projeto que pudesse orientar suas
posições, caso que não fundamenta existência de tal situação. Se olharmos para
o desenho do projeto encontrado na tese de Ruth Verde Zein, vemos uma configuração que justificaria o posicionamento das vigas que, portanto, poderiam
estar construídas nas posições originalmente projetadas, podendo ter sofrido,
ao longo da obra, alguma alteração nos layouts, culminando com a materialização da situação descrita.
Logo após a faixa dos banheiros, está a faixa de circulação íntima
que ocupa toda extensão L-O. O maior trecho dessa circulação tem largura de
1,85m e ocupa a porção central da faixa, no miolo da planta da casa, por uma
extensão de 10,60m. Há um alargamento nas duas extremidades – leste e oeste – da faixa, que ocorre justamente próximo das escadas (fato que diverge do
anteprojeto, em que há alargamento somente em um lado, havendo, do outro,
ao invés disso, um recorte). No trecho da fachada leste, uma escada reta de
quatro degraus, com sua própria largura, amplia em 85cm o trecho da circulação. Essa escada está alinhada com a cozinha e parece servir para diminuir as
distâncias a serem percorridas dentro da casa, entre íntimo e cozinha. A oeste,
o alargamento é maior e hoje configura um estar íntimo. Nesse trecho, a largura é de 3,87m no sentido N-S, sendo que, aos 4,35m a partir da fachada oeste
em direção a leste, começa a segunda escada, que mede em torno de 1,8m de
largura. Esta não é perpendicular aos ângulos gerais da planta e concorda com
uma curva que tem raio de 95cm manifestando-se no piso e no guarda-corpo
construído em concreto. O outro lado da escada é composto por uma reta não
perpendicular à planta, inclinada 80 graus do eixo L-O. Tem seu vértice oeste
rotado em direção ao sul, sendo que, no fim da escada, essa reta se transforma
numa curva de raio de 3m para se acomodar ao trecho mais estreito e reto da
circulação. Essa circulação é separada do ambiente de estar por um guarda-corpo configurado como um plano de concreto, com altura de 1,2m para quem
olha da circulação íntima e de 1,9m para quem olha da área social, ocupando
todo o trecho da circulação entre as duas escadas. Junto do estar íntimo, esse
guarda-corpo tem a mesma configuração, porém não toca a esquadria a oeste,
parando 55cm antes disso. No alargamento a leste, em frente à cozinha, não
existe guarda-corpo.
A faixa do ambiente social tem uma configuração espacial contínua
e integrada, inclusive com a circulação íntima, sendo animada e organizada

Figura 142 - Armário/painel divisório da cozinha e zenital. Foto do autor.
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Figura 143 - Ampliação de planta baixa cofeccionada pelo autor através de levantamento in loco.
Figura 144 145, 146, 147, 148 e 149 - Cozinha. Fotos: André Scarpa.
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por algumas peças de concreto e tijolo que estão soltas no ambiente e também pelo recorte que a laje de piso sofre junto de sua extremidade sudoeste.
Basicamente, essa faixa é composta de um grande ambiente social e uma cozinha. O elemento que separa esses dois ambientes é um volume de 9,76x2,10m
(N-SxL-O) com altura de 2,30m que abriga uma série de funções. É todo feito
em concreto, estampando as ripas que construíram a forma para sua concretagem na vertical, assim como o guarda-corpo também o é. O volume não tem
um forro contínuo, sendo decomposto para cobrir somente os armários e um
lavabo, deixando o espaço de circulação dentro dele aberto na parte superior.
Na extremidade norte, ele se abre para a passagem configurada com a circulação íntima, compondo um bar, que, excepcionalmente, tem uma porta e um
forro de vidro. A face leste do volume é toda composta de um armário operacional para a cozinha, criando, a 2,66m do vértice nordeste, um acesso para
uma dispensa que abrange o miolo do volume. A extremidade deste é ocupada
por um lavabo que tem seu acesso aberto para a fachada sul. A pia do lavabo
é composta de um “armário” de concreto que não participa da parte fechada
onde está o vaso, sendo o único espaço nesse trecho da planta que é fechado e
vedado plenamente com forro. A face oeste do volume é cega, criando para o
ambiente social um plano de fundo de concreto (hoje pintado de branco).
A cozinha é configurada por uma longa bancada de concreto disposta
no sentido N-S, com dimensão de 6x1,3m (N-SxL-O), apoiada em dois pilaretes com balanços de 1,5m, em cada extremidade, e vão central de 3m. No
balanço da extremidade sul, ficam situados o fogão e a coifa (fixada na laje
de forro); no trecho central do vão, estão duas pias desencontradas, uma em
cada lado da bancada; na extremidade norte, fica uma mesa de operação e pequenas refeições. A bancada é configurada somente por um tampo de 15cm de
espessura que “flutua” no espaço, sem móveis na parte inferior, com altura de
80cm – um pouco mais alta que a medida padrão de uma mesa e mais baixa
que a altura de um balcão de trabalho –, fato que torna a operação da cozinha
um pouco desconfortável26.
No ambiente social, a 3,4m a oeste do volume que divide a cozinha,
está uma lareira que tem uma base feita inteiramente de tijolos refratários, com
26 Comentário feito pelo próprio morador da casa.

Figura 150 - Vista do vértice sudoeste do pavimento principal da casa. Foto André Scarpa.
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uma coifa de secção quadrada pendurada no forro, deixando todos os lados
do queimador livres com vista para o fogo. Essa base mede 1,7x1,7x0,45m
(LxPxA) e está a 5,85m da circulação íntima, um pouco deslocada do centro
do ambiente. A coifa mede 1x1m e está a 45cm distante da base do queimador.
O recorte que acontece a sudoeste da laje mede 9,75m no sentido L-O,
sendo composto de uma reta que começa a 2,3m do que seria o vértice sudoeste
da laje, caso não sofresse o recorte. Essa reta não é perpendicular à fachada
oeste; ela cria um ângulo de 60 graus que se estende por 5,05m, encontrando
um arco com raio de 3,75m. O trecho que sobra entre este recorte e o estar íntimo cria um ambiente de geometria irregular e mais resguardado do restante
da sala.
A grande praça/varanda, configurada pelo pódio, ocupa uma faixa que
está coberta nos primeiros 6,6m, sendo sombreada por uma pérgola que se
projeta a 2,47m para além desta cobertura. Uma piscina está posicionada na
porção sudeste da praça, tendo seu início junto do limite final da laje que avança do ambiente social conformando a varanda coberta ao sul. Alinhada com o
limite da piscina e com o fim da cobertura, uma fenda de 4cm faz o papel de calha embutida no piso de concreto. Esta se mantém alinhada com a laje maciça
da cobertura por 14,15m, do leste para o oeste, quando assume uma curva com
raio de 55cm que cria uma inflexão de 67 graus em direção ao sul. A partir de
então, transforma-se em uma reta, para depois retomar o eixo L-O com outra
curva de raio de 70cm, acabando onde começa uma escada de concreto. Bastante larga, essa escada leva ao nível do jardim ao sul, mede 8,65m de largura
e conta com onze degraus de 15cm de altura e 34cm de base, com exceção do
terceiro, de cima para baixo, que mede 68cm. Como prolongamento da escada,
um piso também de concreto se estende por 7,5m em direção ao sul, para além
da face sul do pódio, criando uma continuidade da praça superior, agora no nível do terreno. Nesse piso, duas perfurações de 1,25x1,25m permitem que uma
vegetação brote no meio dele, perfurações estas que se situam distantes 34cm
do último degrau, estando a perfuração mais ao sul distante 1,75m do limite do
pódio, e 2,8m distante da próxima perfuração. A face do pódio que cria o limite
da escada, a oeste, não assume o perfil escalonado desta e prolonga uma parede
que configura o pódio de maneira regular para quem olha do oeste. Ainda na
parte superior da praça/varanda, uma outra perfuração ocorre próximo à esca-

Figura 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 e 159 (páginas anteriores) - Fotos de André Scarpa.
Figura 160 (páginas anteriores) - Foto de Leo Sombra.
Figuras 161 e 162 (páginas anteriores)- Fotos do Autor.
Figura 163 (nesta página) - Foto de André Scarpa.
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da, com dimensão de 1,5x2m, estando localizada com seu eixo central alinhado
com a extremidade leste da escada, meio descoberta pela laje da casa.
A piscina, que ocupa a porção sudeste do pódio, tem um formato bastante irregular. A escada que lhe dá acesso posiciona-se alinhada com o final
do trecho coberto pela varanda, junto da extremidade leste da casa. A borda da
piscina, que configura o princípio da escada, é composta de uma reta inclinada
12 graus do eixo L-O em direção ao sul medindo 3m. Logo depois, uma curva
feita em direção ao sul diminui a seção transversal (N-S) da piscina, para logo
em seguida outra curva, quase como um semicírculo, ampliar novamente a
sua largura. Uma contracurva torna a mudar a seção da piscina, diminuindo-a
transversalmente até encontrar um pequeno trecho de reta medindo 1,5m no
sentido N-S. A partir da reta, outra curva flete a borda da piscina na direção
oeste e se acomoda a outra que configura um ângulo agudo na extremidade
sudoeste. A face sul da borda é reta deste ponto até 8,85m ao leste, quando
uma curva é criada em direção ao norte, acomodando-se em outra que cria
uma inflexão em direção ao leste, para depois, novamente, se fletir ao norte e
finalmente se tornar uma reta em direção ao leste, onde encontra a borda que
conforma a face leste da piscina. Este desenho irregular faz com que o platô
tenha sua extremidade sudoeste decomposta pelo desenho da piscina, fato que
hoje não é perceptível para quem olha para a casa do nível do terreno ao sul,
devido ao acúmulo de vegetação existente neste trecho.
A rampa que conecta o acesso frontal à praça/varanda está alinhada na
extremidade oeste do pódio, encontrando-se apenas metade coberta pela laje
superior da casa, no sentido L-O, começando 2m antes da cobertura a norte.
Ela mede 3,95m de largura e 28,30m de comprimento, subindo 2,35m até chegar na cota superior do pódio, portanto com inclinação de 8,33%. Antes de
tocar o aterro do pódio, essa rampa que é configurada como um volume maciço
de concreto, transforma-se em uma passarela já nivelada com a cota superior
da praça, servindo de passagem no nível do terreno, para cruzar do jardim a
oeste para o pavimento térreo.
Pelo corte, é possível compreender como funcionam os desníveis existentes nos pavimentos e como eles se articulam de maneira concordante em
projeção vertical no térreo e no pavimento principal da casa. Ainda nos cortes,
fica bem clara a força que o desenho da terra tem na composição da arquitetura.

Figura 164 - Foto de André Scarpa.
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Por mais que haja um desnível no pavimento principal, é no térreo, que toca
diretamente o solo, que a dinâmica de níveis se intensifica criando possibilidades diversas para a percepção do objeto construído com relação a terra, criando
características específicas para cada espaço que com ela se relaciona.
É ainda no corte que a compreensão do esquema estrutural se faz mais
clara. Sendo assim, vamos analisar o corte longitudinal e transversal conjuntamente. No pavimento térreo, sustentando a laje de entrepiso, um conjunto
de doze pilares sustenta um entramado de vigas bidirecionais. Esse conjunto
está disposto em três eixos no sentido norte-sul (eixos 1, 2 e 3) e quatro eixos
no sentido leste-oeste (eixos A, B, C e D). No sentido norte-sul, o eixo 1 está
2,72m distante da borda leste da laje de entrepiso; o eixo 3 está 1,82m distante
da borda oeste, sendo que estes dois estão equidistantes do eixo 2 em 9,47m.
No sentido norte-sul, o eixo A está 3,57m afastado da borda norte da laje de
entrepiso, estando afastado do eixo B 5,27m. O eixo B está afastado 7,10m
do eixo C, que está afastado 5,27m do eixo D. No primeiro e no último eixo
do sentido L-O (eixo A e eixo D), os seis pilares têm dimensões de 75cm e os
demais têm 40cm. Os pilares de maior seção são os que transpassam a laje de
entrepiso para sustentar a cobertura. Nessa laje, existem vigas alinhadas com
todos os eixos L-O e N-S, sendo que todas elas têm 55cm de altura, variando,
porém, a sua largura de 15 a 80cm. As que têm 80cm são as que cruzam o eixo
N-S acima dos pilares e servem de engaste para as vigas secundárias transversais. Essas vigas secundárias auxiliam a estruturar a laje, sendo que entre os
eixos 1 e 2, assim como entre os 3 e 4, existem duas vigas secundárias também
no sentido leste-oeste, enquanto entre os eixos 2 e 3 existem três. No sentido
norte-sul, entre os eixos e as bordas, não existem vigas secundárias, apesar
de a viga de borda ser configurada por uma altura de 1,25m que, conforme já
comentado, contempla a diferença de desnível de 70cm existente na laje de
entrepiso, escondendo o degrau do desnível nas fachadas leste e oeste e apresentando somente 10cm de largura. Entre os vãos dos eixos 1 e 2 e 2 e 3, duas
vigas secundárias se mostram presentes. Todas as vigas secundárias dividem
os vãos aos quais atendem, de modo equidistantes, com exceção da viga que
configura o trecho do desnível do entrepiso. Infelizmente, o vão entre o desnível das lajes que havia sido concebido para o anteprojeto não foi construído.
Essa fenda poderia existir no projeto realizado, pois o desnível entre o piso
do ambiente social e do ambiente íntimo é de 70cm e as vigas do entrepiso

Figura 165 - Ampliação da pérgola da cobertura e Cortes AA e BB. Desenhos confeccionados
com base no levantamento feito no local.
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medem 55cm, restando, portanto, 15cm que poderiam ter sido deixados “vazados” para beneficiar o térreo com mais alguma iluminação. Tal artifício traria
grandes benefícios para o pavimento inferior que, conforme já vimos, acaba
tendo uma característica bastante penumbrosa.
Na cobertura, a estrutura conta com menor quantidade de vigas que o
entrepiso. Porém, essas vigas têm composição mais complexa, participando
em alguns momentos da morfologia e da fenomenologia do espaço. Essa cobertura protege o corpo principal da casa e sombreia também parte do terreno,
preservando do anteprojeto as três subtrações feitas ao longo de toda extensão
L-O da laje de cobertura, criando pérgolas na perfuração central e no extremo
norte da casa. Mediante o acréscimo de vigas cruzando toda a extensão L-O,
é criado um jogo de luz e sombra bastante significativo no interior da casa.
Há uma subtração para iluminação natural dos banheiros, que não rompe a
extensão total L-O, limitando-se nos perímetros leste e oeste desses ambientes.
Por fim, a subtração que configura a face sul é composta somente de uma viga
que compõe a borda no extremo sul da cobertura. Essa viga de borda parece
servir mais como plano de reflexão de luz para o trecho coberto da varanda, do
que como proteção para a praça. Sem essas perfurações na laje de cobertura,
o pavimento principal da casa teria um aspecto bastante diverso, muito mais
penumbroso, e é pelo corte que tais composições são possíveis de serem articuladas, ganhando vigor para se manifestarem concretamente na espacialidade.
Nos eixos N-S, existem vigas de borda medindo 15x110cm (LxA), sendo que as três principais, posicionadas justamente acima dos pilares, medem
80x110cm. Estas últimas estão apoiadas, cada uma delas, somente em dois
pontos com vão entre pilares de 17,65m, um balanço de 8,25m na face norte da
casa e outro balanço de 11,15m na face sul. Transversalmente, no sentido L-O,
as vigas também têm altura de 1,10m, porém com larguras que variam de 10 a
20cm. Vencem vãos de 9,47m entre os pilares e criam, nas faces leste e oeste,
balanços de 5,3m. É interessante notar como a estratégia de posicionamento
dos pilares, contidos pelo volume principal da casa e mostrando somente um
deles no exterior, junto do recorte da laje de entrepiso, criam para a cobertura
a sensação de uma imensa pedra que flutua no ar. Por não se verem os apoios,
a casa assume um ar sublime, como uma rocha que paira sobre o jardim adjacente à vegetação nativa. Sem dúvida, podemos lembrar do croqui feito para o
Figura 166 - Foto da viga que compõe a extremidade de fachada sul. Foto André Scarpa.
Figura 167 - “Wanderer above the sea of fog”, Caspar David Friedrich, 1817.
Nas próximas páginas : Figura 168 - “Les idées claires”, René Magritte , 1955.
Figura 169- Croqui do MUBE. Fonte: PERRONE, Rafael Antônio Cunha. Passos à frente: algumas observações sobre o MUBE. (São Paulo: Arquitextos, 136.03, ano 12, setembro de 2011)
Figura 170 - “Fishing boats caught in a storm”, Willian Turner, sem data.
Figura 171 - Viga Extremo sul da casa. Foto do autor.
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MUBE (1986) ou da referência feita por PMdR, convocando a obra Les idées
claires (1955), de René Magritte, para falar da Casa Catanduva27, como sendo
participantes todos de uma mesma memória, projetos que criam tensão com a
paisagem onde se inserem, aproximando-se até mesmo de pinturas sublimes
como as de Caspar David Friedrich ou de Joseph Mallord William Turner, nas
quais algo iminente parece sempre prestes a ocorrer.
Na extremidade norte, a subtração tem 2,55m no sentido N-S. Nela,
uma viga cruza toda extensão do vazio no sentido L-O, com um desenho trapezoidal. Essa viga tem sua face sul inclinada 30 graus em direção ao norte e
sua face norte inclinada 33 graus também em direção ao norte, criando uma
superfície inferior menor e superior maior, de modo que o observador que está
no terreno perceba este grande elemento com maior leveza do que se tivesse
suas faces retas. Com exceção da viga na extremidade sul, que tem as suas
faces retas, e das zenitais dos banheiros, que não ocupam toda a extensão L-O
da casa, todas as outras vigas que configuram a periferia das subtrações na
laje têm suas faces inclinadas entre 10 e 27 graus na direção oposta ao vazio.
Na perfuração central, três vigas preenchem o vazio L-O, cada uma com um
formato diverso da outra. A viga mais a norte é reta e tem 10cm de espessura; a
central é uma viga-calha que tem sua face norte inclinada 60 graus com relação
à face inferior da laje, movendo seu vértice superior em direção ao norte, preservando a face sul reta. No interior dessa viga, uma calha é configurada com
40cm de boca e 60cm de profundidade. A viga mais ao sul tem inclinação de
77 graus com relação à face inferior da laje, movendo seus vértices superiores
em direção ao norte.
As vigas que configuram a pérgola na perfuração central, na perfuração ao norte e como plano reflexivo ao sul, manifestam-se nas fachadas leste
e oeste devido à ausência de uma viga de borda nestes trechos, criando para as
fachadas uma dinâmica tanto formal quanto fenomenológica muito marcante
e, aparentemente, inédita na obra de PMdR. Se observarmos o edifício comercial Keiralla Sarhan (1984) e notarmos a composição de sua fachada com os
brises de concreto, é possível imaginar uma rotação das vigas que compõem
27 ROCHA, Paulo Mendes da. Em: VILLAC, Maria Isabel. América, natureza e cidade /

Paulo Mendes da Rocha. (São Paulo, Estação Liberdade, 2012), 172.

Figura 172 e 173 (páginas anteriores) - Fotos do autor.
Figura 174 - Edifício Keiralla Shalram, Paulo Mendes da Rocha. Fonte: Google Street View, 2020.
Figura 175 - Foto da cobertura e da caixa d´água da Casa Lygia Newton Carneiro. Foto do Autor.
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as pérgolas na Casa Lygia e Newton Carneiro a fim de se tornarem uma proteção vertical e não mais horizontal. Tanto no caso do Edifício Keiralla Sarhan
quanto na residência Carneiro os elementos de concreto tratam de solucionar o
problema dos prismas de vidro sob o sol, servindo para sombrear os volumes
envidraçados e ao mesmo tempo compor a arquitetura.
Entre a pérgola que existe no extremo norte e a pérgola na porção central da casa, existem três vigas praticamente equidistantes, com vãos entre elas
que variam de 3,20m a 3,30m, sendo que, no terceiro vão, do norte para o sul,
está a zenital dos banheiros, criando-se, então, uma viga a mais para viabilizar
o rompimento da laje e a instalação de um plano de vidro para vedação dos
ambientes. Entre a pérgola central e a perfuração no extremo sul, a laje é dividida em cinco vãos equidistantes de 2,75m, estabelecendo os eixos nos quais
se inserem as vigas no sentido L-O.
Também pelo corte, compreende-se que a caixa d’água se encontra
situada sobre o pilar da extremidade sudeste da malha, sendo composto de um
volume elevado da viga por um pilarete de 20cm de altura, criando um aspecto
de leveza para o elemento. Essa atitude é bastante comum em PMdR, que não
simplesmente apoia os reservatórios sobre as coberturas, mas os trata como
elementos excepcionais na composição. Por mais que esse volume não seja
visto de nenhum ponto do plano do terreno, ele tem uma composição cuidadosa a fim de torná-lo também elemento sublime, que parece poder tombar a
qualquer instante.
A impermeabilização da laje é feita pelo sistema de saturação dos poros
do concreto com água, que é posta no momento da cura do concreto, permanecendo ali como maneira de evitar que se abram rachaduras ou porosidades por
onde a água possa se infiltrar. Devido à necessidade de existência constante de
água na cobertura, para que essa impermeabilização funcione, existe uma boia
junto desse sistema que detecta quando o nível da água se reduz, bombeando
então um fluxo para a cobertura até chegar ao nível adequado novamente. Juntamente com a água, uma série de vegetações ocupam a cobertura, criando uma
paisagem peculiar para quem a olha de cima, apresentando uma grelha estática
de concreto contraposta a franjas de capim que balançam ao vento.
Conforme já foi observado, o perímetro do volume principal da casa é
Figura 176 - Ferragem porta. Foto: André Scarpa.
Nas próximas páginas :
Figura 177, 178, 179, 180 ,181, 182 e 183 - Portas internas. Fotos: André Scarpa.
Figura 184 - Porta interna. Foto do autor.
Figuras 185, 186, 187, 188, 189 e 190 - Esquadrias externas em serralheria. Fotos do Autor.
Figuras 191 e 192 - Esquadrias externas em serralheria. Fotos: André Scarpa.
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composto essencialmente por esquadrias de serralheria e vidro (86,27%). Essas esquadrias, com exceção das que ficam na fachada leste da área de serviço
e dos planos fixos, são todas pivotantes, sejam de madeira ou de serralheria.
Desde o anteprojeto, a ideia das esquadrias pivotantes já parecia fazer parte do
projeto, porém, naquele momento, com eixo de rotação central, diferente da
versão final que tem seu eixo de rotação a 15cm de uma de suas extremidades.
Nas portas de madeira, há uma peculiaridade decorrente do fato de não
apresentarem guarnição. Devido à possibilidade de a lingueta que trava a porta
machucar a parede no momento de rotação, foi criada, na ferragem da parede
que recebe a lingueta e o fecho de travamento, uma aba que evita o toque dessa lingueta com a pintura e o reboco da alvenaria – detalhe particular e muito
cuidadoso projetado por PMdR. Outras peculiaridades quanto aos sistemas de
fechamento são encontradas nas portas pivotantes de serralheria que separam
o interior do exterior da casa. Estas contam com uma barra horizontal que
funciona como um puxador que percorre toda a largura da porta. Composto de
uma peça cilíndrica de madeira, de seção de 4cm, fixada em dois pedaços de
tubos metálicos soldados em uma peça também metálica, cria um afastamento
de 4 cm do corpo principal da esquadria. Essas portas, que por vezes encontram-se apoiadas no piso, por vezes na viga de 1,25m, a leste e a oeste, compõem um peitoril de 70cm na cozinha e no ambiente social. Quando apoiadas
na laje, alguns furos feitos no piso permitem que um pino de travamento fixe as
portas em três posições diversas, para que não batam com o vento. Como o peitoril de concreto tem somente 10cm de espessura, as folhas de esquadria que
estão sobre ele não têm superfície bastante para criar o travamento – situação
solucionada pelo desenho de uma peça de serralheria feita com chapa cortada
e dobrada. Essa peça tem o desenho de um semicírculo paralelo à superfície
do piso e é dobrada para se engastar na viga/guarda-corpo. Nesse semicírculo,
três furos permitem a fixação da porta em três posições diferentes, assim como
as que estão apoiadas sobre piso. Por essas peculiaridades, observa-se que o
aspecto de artesania, da minúcia dos detalhes, do cuidado com as pequenas
coisas manifestam-se nos projetos de PMdR, lembrando os cuidados tomados
com a esquadria nas casas Butantã (1964) e Mário Masetti (1969), que se assemelham pela atenção e inventividade dada aos elementos, mas que, apesar disso, na casa Lygia Newton Carneiro apresenta-se de forma menos requintada.
Figura 193- Vista diagonal nordeste. Foto: Leo Sombra.
Figura 194 - Vista diagonal noroeste. Foto do Autor.
Próximas páginas: Figura 195 - Vista da rampa de acesso ao platô. Foto: André Scarpa.
Figura 196 - Palmeiras cruzando a pérgola frontal. Foto do autor.
Figura 197 - Acesso de serviço ao segundo pavimento e pérgola central. Foto: André Scarpa.
Figura 198 -Acesso de serviço ao segundo pavimento, pérgola e caixa de recepção pluvial.
Foto do autor.
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Infelizmente, o piso de mosaico português, pensado no memorial de
anteprojeto, não foi implantado na construção, fato que cria um aspecto bem
diverso da situação inicialmente imaginada. Na composição geral, o branco
refletiria mais luz nos ambientes muito sombreados, e teria um aspecto forte de
continuidade do acesso para a rampa e a praça sobre o pódio, contrastando com
o concreto e com o verde da vegetação.
Decorrente da estratégia de inserção do térreo como um pavimento semienterrado, da criação do pódio como construção de uma nova topografia que
se justapõe a casa, e do desdobramento da rampa como um elemento maciço
que repete os arrimos do pódio, a casa acaba por ter uma composição bastante
complexa, que somente o movimento no espaço permite compreender. Façamos, então, uma avaliação dessas diferentes perspectivas para que possamos
compreender a relação que a casa estabelece com o terreno e com as moldagens do solo, evidenciando como a topografia participa intensa e inerentemente da composição da construção.
Para quem acessa o terreno, a compreensão da estratégia morfológica
e compositiva da construção reflete características claras das Casas Tipo Apartamento Sobre Pilotis28: um pavimento principal descolado do solo, estrutura
independente e térreo como pilotis. Dessa perspectiva de acesso, se olharmos
para a casa e nos perguntarmos qual é o pavimento térreo da residência, prontamente poderemos responder dizendo que a garagem e a área de serviço são
o térreo. Porém, conforme o observador se desloca pelo terreno, as percepções
sobre essa situação se alteram. Ao olhar para a fachada leste da residência,
podemos observar que a configuração do volume de serviço se assemelha mais
a um subsolo – como pavimento semienterrado – do que a um térreo. Consequentemente, nessa fachada, o pavimento principal da casa estabelece com
a terra uma relação de tensão, de quase toque, deixando um rasgo de apenas
0,9m entre a viga e o solo, sem revelar os apoios que suportam a estrutura,
escondidos dentro do volume de serviço, que parece flutuar sobre o terreno.
Olhando a casa do fundo do terreno, do sul para o norte, a percepção do platô
se dá mais como pódio que suporta a casa e conduz a uma compreensão de que
28 ZEIN, Ruth Verde. Arquitetura Brasileira, Escola Paulista e as casas de Paulo Mendes

da Rocha. Porto Alegre, Dissertação de Mestrado, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
Figura 199 e 200 (páginas anteriores) - Vista da escada e do platô olhando do sul do terreno. Fotodo autor.
Figura 201 e 202 (páginas anteriores) - Vista da fachada norte, olhando a partir do jardim.
Foto: André Scarpa.
Nesta página: Figura 203 - Esquadrias de serralheria ao sul do ambiente social. Foto: André Scarpa.
Figuras 204 e 205 - Esquadrias da fachada norte. Fotos: André Scarpa.
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a construção tem somente um pavimento a meio-nível da cota do terreno. Já na
fachada oeste, a mediação dessas percepções é feita pelo maciço da rampa, que
revela aos poucos o pavimento da garagem, estando resguardado por um deslocamento de terreno que quase esconde sua presença. Toda esta diferenciação
de perspectiva decorre da forma como PMdR lida com as movimentações de
terra e da relação que essas movimentações topográficas criam com os espaços
construídos, seja no interior, seja no exterior da construção. Aqui, vale retomar
as ideias da cinética, do olhar e das movimentações de terra levantadas nos
capítulos iniciais sobre as obras de Oscar Niemeyer, valorizando o fato de que
o movimento do terreno criado pelo arquiteto e o movimento do usuário pelo
edifício se combinam. Assim, a associação produz alterações de perspectivas e
percepções que geram dinâmica e surpresa.
Sigamos este exercício: quem olha da sala de estar para o fundo do
terreno observa uma grande varanda que logo se descortina ao céu, assumindo
mais uma característica de praça do que de varanda. Há a aparência de que
a casa desfruta do toque com o solo, fato que é verdade no encontro com a
praça ao sul, porém tal percepção decorre de uma movimentação topográfica
arbitrada pelo arquiteto, tornando o solo artefato29 e não mais natureza per
se. Ao mesmo tempo, as visuais a leste e a oeste configuram a casa como um
mirante para a copa das árvores, uma casa descolada do solo, entre uma casa
apartamento e uma casa de árvore ou talvez como um morrote solto das divisas
do lote a observar a mata nativa ao seu redor, como uma nova geografia, um
novo território. Essa situação só pode ser sentida quando dentro da residência e
no ambiente social. Se o usuário se desloca pelos outros ambientes do projeto,
altera também a percepção do edifício, ponto a ponto, quase o reinventando,
espaço após espaço. PMdR é muito competente em criar espacialidades específicas para cada uso na casa, que variam em intensidade de luz, em transparência para o exterior e em materialidade, criando cenários diversos para amparar
a imprevisibilidade da vida30.
do Rio Grande do Sul, 2000. P 220.
29 COMAS, Eduardo Dias, e ALMEIDA, Marcos. Niemeyer Reconsiderado. O terreno
como artefato. Anais do VI Seminário Docomomo Sul: o moderno e reformado / Carlos
Eduardo Comas, Marta Peixoto (org.). – Porto Alegre: Marcavisual, 2019. Página 313
30 ROCHA, Paulo Mendes da. SOLLITTO, André. A arquitetura deve permitir que as
pessoas conversem. Revista Istoé n 2544 (São Paulo: 2018), https://istoe.com.br/a-arquitetura-deve-permitir-que-as-pessoas-conversem/.
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Outro fato que contribui para diversificar as percepções por meio da
circulação pela construção é o uso recorrente das escadas e rampas, que assim
como em outros edifícios projetados pelo arquiteto, amplificam as possibilidades de circulação na edificação, ao modo de uma fita möbius. Contando todas
as escadas, incluindo a da piscina, temos oito e, além dessas, ainda existe uma
rampa. Esse fato vem para auxiliar na movimentação pelos diversos níveis
criados pelas movimentações de terra, mas também para ampliar a possibilidade de deslocamento dentro do projeto, quase que criando para o projeto residencial características análogas às do território urbano, com vielas, escadarias,
lombas, praças e recintos fechados.
Para PMdR, há um discurso dos desejos escondidos nas formas31. Sendo assim, há em cada geometria projetada pelo homem algo mais do que a
mera função, há um desejo de expressão, há uma visão de mundo e algo sendo dito a respeito desse mundo, algo que precisava ser dito pelo criador e,
inclusive, sobre ele próprio. E aí reside a genialidade de um arquiteto, dizer
por intermédio das formas e das técnicas disponíveis coisas pertinentes, coisas
relevantes sobre a ciência, sobre a sociedade, sobre o trabalho, sobre o ser no
mundo, sobre a humanidade, sobre si próprio. Segundo Wisnik, para PMdR
a arquitetura deveria se dedicar, (...) a conceber obras de consolidação do
lugar, isto é, obras territoriais que contrastam com a natureza, potencializando-a32. No projeto dessa casa, parece ser exatamente o que ocorre: o discurso
escondido nas formas versa sobre o território, elemento esse que é alterado
significativamente para ser reconfigurado, e a partir de uma relação tensa entre
arquitetura, terreno e natureza criar um ballet de esforços a fim de amparar a
imprevisibilidade da vida.

31 ROCHA, Paulo Mendes da. ARTIGAS, Rosa (Org.). Paulo Mendes da Rocha. São Paulo: Cosac
et Naify; Associação Brasil 500 Anos Artes Visuais; Fundação Bienal de São Paulo. 2ª edição,
2002. P 174.
32 WISNIK, Guilherme (Org.). Paulo Mendes da Rocha. Encontros. Rio de Janeiro. Beco do
Azougue, 2012. P 10.
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6.1. Antes do encerramento

Nos pavimentos térreos projetados por Paulo Mendes da Rocha, a relação entre o edifício e o chão serve, entre outras coisas, para ampliar a possibilidade doa contínuo espacial entre cidade e edifício e também do edifício com
ele próprio. O livre fluir entre terreno e edifício possibilita ao projeto amplificar a gama de usos desse espaço sem nome, que se mostra como um contínuo
espacial com a construção, sendo interligado por meio de diversos elementos
de deslocamento vertical, como rampas e escadas.
Além de relações com soluções arquitetônicas precedentes e com o
desenvolvimento dos conhecimentos humanos, é notável no arquiteto a ideia
de experiência adquirida por meio das reflexões pessoais, feitas ao longo da
confecção dos seus próprios projetos. Esses projetos se retroalimentam independentes de seus programas funcionais e transbordam para a manifestação
dos discursos do arquiteto sobre suas compreensões a respeito da natureza, do
território, da arquitetura e da identidade americana. David Sperling considera
que:
as obras realizadas nas mais diversas escalas, desde
grandes proposições de intervenções urbanas, um museu ou uma
casa, tornam-se variações sobre o mesmo tema: o território da
cidade como lugar das relações humanas, o entendimento do ser e
sua natureza coletiva, a dimensão emancipadora da racionalidade para a superação dos conflitos humanos.1
Tendo em vista esta perspectiva de correlação e transbordamento dos
temas devido à compreensão de que a arquitetura é uma só, independente da
função ou da escala, faz sentido que façamos uma aproximação breve de obras
diversas projetadas por PMdR que, de certa forma, se relacionam com os projetos que analisamos mais detidamente ao longo deste texto. Faremos, portanto, um panorama com o intuito de demonstrar que, em grande parte de sua carreira, a modificação dos aspectos topográficos do terreno foram fundamentais
para a composição dos seus edifícios.
1Ibidem.
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6.2. Tema recorrente

Conforme vimos anteriormente, a Casa Gaetano Miani 01 tem algumas
características que podem ser ressaltadas como atributos recorrentes da obra
de PMdR: o pensamento em corte, o uso do concreto aparente, o térreo como
pavimento bastante livre (ainda querendo se livrar plenamente da ocupação),
a presença da iluminação zenital, a distribuição programática em faixas (ainda
em fase de aprimoramento) entre outras soluções.
O comentado pensamento em corte já se fazia presente desde momentos prévios ao projeto da Casa Gaetano Miani, porém de maneira menos elaborada, como no projeto para a Capela no Jardim Virgínia (19552 – não construído). Esse projeto exibe no corte e na fachada uma série de estudos das visuais e
das incidências e reflexões solares, assumindo como composição morfológica
a repetição de dez pórticos triangulares, tornando a morfologia o reflexo de um
elemento concebido em corte.
Outro exemplo é a concessionária da Volkswagen Santa Cândida (1958
– não construída), que traz no corte grande similaridade com os planos que
suportam a cobertura do Ginásio Atlético Paulistano e, ao mesmo tempo, com
a casca que compõe as empenas laterais e os apoios da Casa Gaetano Miani 01
– não à toa, os três foram projetados no mesmo ano. Além do desenho das empenas, este projeto apresenta, no corte, uma acomodação topográfica por meio
do nivelamento de uma laje com a cota superior da topografia, resguardando o
espaço inferior sob a laje, ladeado por um muro de arrimo, operação simples,
mas que acomoda os níveis mediante o pensamento em corte.
Quanto às atitudes de redesenho do perfil topográfico, devemos relembrar aqui alguns exemplos que, ao deslocar as cotas de nível, alteram tanto a
relação do usuário com o edifício em si quanto a percepção morfológica que
se tem do edifício na paisagem. O projeto para o Ginásio do Clube Paulistano
2 Data hipotética proposta por Daniele Pisani.
Figura 206 - Capela no Jardim Virgínia (1955). Fonte :PISANI, Daniele. Mendes da Rocha:
Construção de um horizonte discursivo no início da carreira do arquiteto. Revista PROJETO
DESIGN, ed 405. Novembro de 2013. Páginas 48-55.
Figura 207 - Concessionária da Volkswagen Santa Cândida (1958) Fonte :PISANI, Daniele.
Mendes da Rocha: Construção de um horizonte discursivo no início da carreira do arquiteto.
Revista PROJETO DESIGN, ed 405. Novembro de 2013. Páginas 48-55.
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(1958) assume, como estratégia principal, a concepção de uma plataforma elevada, como praça que “repete” o solo urbano, ao mesmo tempo que possibilita
vistas para a cidade que a envolve. Nessa cota, desplugada do chão, seis colunas de robustas dimensões adquirem leveza por intermédio de um requintado
desenho, diminuindo a secção dos pilares, quando se aproximam da laje de entrepiso. As seis suportam um anel plano de concreto, que trabalha em conjunto
com uma leve cobertura metálica treliçada e atirantada para cobrir a quadra e
as arquibancadas.
Com o propósito de amparar a altura necessária a essas arquibancadas
e às infraestruturas sob a laje da praça elevada, sem manifestar grande verticalidade na fachada, PMdR projeta uma escavação de 2m no solo, a fim de que
a praça se aproxime da cota do terreno existente, criando, para esta base que
suporta a plataforma cívica, a sensação de um pódio. Dessa maneira, há um
duplo deslocamento das cotas de implantação do edifício. A cota de suporte e
infraestrutura se rebaixa para dar proeminência para a cota que almeja representar o solo da cidade “flutuando” sobre o chão. Essa situação gera uma imensa diferença na forma como o edifício adquire presença na paisagem urbana e
local; livra-se de uma proeminência vertical para adquirir características mais
horizontalizadas e leves que, por intermédio da composição da arquitetura com
planos, se sutiliza.3
Outro projeto importante e que retoma o tema da horizontalidade por meio de deslocamentos topográficos é o Estádio Serra Dourada. Este
projeto, como tema recorrente na obra de PMdR, almeja fugir da ideia de sólido fechado para a cidade, criando uma praça como vestíbulo para o estádio4.
Portanto, o projeto parte do princípio de amparo aos que chegam ao edifício
através de um espaço que serve de diálogo com a cidade.
3 O plano da praça elevada “flutua” sobre uma caixa de vidro recuada do seu perímetro, valorizando-a como elemento independente. Além deste plano horizontal tão importante, outros dois conjuntos
planares auxiliam a compor a edificação, sendo um deles o conjunto de seis planos que, como pilares,
suportam a cobertura do grande salão de esportes. O outro é a cobertura do ginásio propriamente que,
composta pelo sistema misto de concreto e aço, pode ser vista como a sobreposição de dois planos
que não se tocam devido ao afastamento gerado pela estrutura metálica do plano de concreto, fato
que gera uma fenda de luz que “afasta” um plano do outro.
4 ROCHA, Paulo Mendes da. Em: MONTANER, Josep Maria; VILLAC, Maria Isabel. Mendes da
Rocha. (Lisboa, Editora Blau, 1996), 34.
Figura 208 - Cortes Clube Atlético Paulistano. Fonte: Brutalist Conections
Figura 209 - Planta Baixa Clube Atlético Paulistano. Fonte: Brutalist Conections
Figura 210 e 211 - Fotos Clube Atlético Paulistano. Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/01139826/classicos-da-arquitetura-ginasio-do-clube-atletico-paulistano-slash-paulo-mendes-da-rocha-e-joao-de-gennaro?ad_medium=gallery. Acessado em 15 de janeiro de 2020.
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Figura 77

Figura 78

Cota 0,0m

Figura 79

Cota -2,0m

Figura 80
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Para isso, PMdR estabelece a cota de acesso em um nível intermediário
do edifício, possibilitando o ingresso através das praças que se abrem da cidade
para o interior da edificação e vice-versa. Tal atitude obriga uma movimentação de terra bastante significativa, que acaba por assentar quase metade das
arquibancadas diretamente no solo.
Porém, a modelagem do solo não ocorre somente junto do edifício. O
terreno onde se implanta a edificação tem um aclive de quase 30m no sentido
oeste-leste (da Rua 77 até a Avenida do Cerrado), acertado com uma série de
movimentações de terra no entorno da edificação, de modo a criar uma plataforma elevada do terreno para chegar ao estádio junto da Rua 77, além de uma
plataforma rebaixada da rua ao lado da Avenida do Cerrado.
Há no sentido norte-sul, em vez do platô, duas escavações que geram
acessos de serviços e dinamizam o redesenho do solo. Junto desse trecho, devido à interrupção das arquibancadas superiores e, consequentemente, de sua
cobertura, os volumes que amparam as alas de infraestrutura também se rebaixam. O que poderia se tornar mais verticalizado, então, ali permanece com
praticamente a mesma altura que as outras fachadas com relação ao solo. Tal
fato possibilita que a escala vertical do edifício esteja vinculada homogeneamente ao chão, garantindo que morfologia e topografia sejam compostas em
conjunto.
Tornando o solo um elemento de arquitetura, esta composição indissociável do terreno com o edifício, faz com que este tenha, como presença
para a cidade, quase metade da altura total existente entre o campo e o topo da
cobertura, devido à escavação para sua inserção no lote. É interessante pensar
que, assim como na Casa Gaetano Miani 01 e no Ginásio do Clube Paulistano, há uma sutilização da verticalidade mediante uma modelagem topográfica,
fazendo com que a composição da edificação seja modificada pela vinculação
a terra.
A Casa Catanduva 1 (1979), apesar de ser um estudo preliminar com
poucos desenhos e de não ter sido construída, foi amplamente publicada em
revistas e livros. Esta parece tratar de um tema semelhante quanto à maneira

Figura 212- Croqui de Paulo Mendes da Rocha. Fonte:SPIRO, Annette. Paulo Mendes da Rocha:
bauten und projekte. Zurich: Verlag Niggli AG Sulgen, 2002.
Figura 213 - Estádio Serra Dourada. Foto Leonardo Finotti.
Figura 214 - Estádio Serra Dourada. Foto: Fernando Stankuns.
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de relacionar o edifício com o terreno, como na Casa Gaetano Miani 01, conforme definiu PMdR: uma casa feita com três pedaços “unidade tripartida5,
composta por um pórtico regular, um volume retangular semienterrado e um
volume de forma irregular extrudado do solo. No projeto, a escavação do solo,
para semienterrar o volume que abriga a casa, possibilita a dissolução das distâncias verticais entre a rua e o jardim elevado sobre a casa. Juntamente a
isso, tal atitude provê maior horizontalidade para o volume que abriga a casa
propriamente dita.
Frente a tais deslocamentos da topografia, a casa coloca os habitantes
em uma cota de nível semelhante à do ambiente de estar da Casa Gaetano
Miani 01. O pórtico que compõe elemento mais verticalizado, e de certa forma
proeminente na composição do conjunto, serve de articulador entre as peças:
cobre um trecho do volume residencial e do jardim elevado como terraço, um
trecho do jardim rebaixado e justaposto ao ambiente social da casa e parte
da piscina. Esse elemento articulador, de proeminência compositiva e certa
presença urbana, definitivamente lembra o caso do pórtico do MUBE (1986),
projetado alguns anos depois. Da mesma forma, os rearranjos da topografia
no MUBE retomam, em alguma instância, operações já especuladas na Casa
Gaetano Miani 01.
Dois projetos menos conhecidos de PMdR, mas que têm no partido
arquitetônico grande relação com a modelagem topográfica, são o Centro de
Convenções para Campos do Jordão (1975) e a proposta para o concurso do
Instituto Caetano de Campos (1976). Ambos têm como presença morfológica
principal um prisma regular que tem sua verticalidade atenuada por escavações
no terreno, fato que não serve somente para isso, mas também para auxiliar na
disposição do programa de necessidades.
O projeto para o Sabina Parque do Conhecimento (2003), em Santo André, retoma diversos temas tratados ao longo da carreira de Mendes da Rocha.
O projeto é configurado por duas grandes vigas de 180m de comprimento que
5 WISNIK, Guilherme (Org.). Paulo Mendes da Rocha. Encontros. (Rio de Janeiro:
Beco do Azougue, 2012), 264.

Figura 215 - Croquis de Paulo Mendes da Rocha para a Casa Catanduva 1 (1979).
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estão apoiadas, cada uma, em 4 pilares de tronco trapezoidal, lembrando tanto
o Instituto de Educação do Paraná (1967) e a Universidade de Constantine, na
Argélia (1969), projetados por Oscar Niemeyer, quanto o prédio da FAU-USP
(1969), de Vilanova Artigas. A construção faz dessas duas grandes vigas o elemento principal de composição da morfologia, gerando a compreensão de um
grande volume que “flutua” sobre o terreno. Sob ele, o solo é amoldado para
criar uma acomodação do programa na topografia.
Devido à proporção das grandes vigas, parece haver uma fenda entre
elas e o terreno. Tal composição lembra a relação existente entre o terreno e o
volume da Casa Butantã (1964), tanto quanto lembra a estratégia de composição da Casa Arlindo Carvalho Pinto (1974), de modo que compõem todos um
grande prisma sugerindo uma pedra no ar6 sobre o solo. Sobre esta situação
recorrentemente trabalhada na obra de PMdR, Rafael da Cunha Perrone comenta que:
as relações entre base e volume superior tendem a ser
realizadas por meio de desenhos, nos quais o volume inferior se
propõe não ser somente uma base, mas realizar uma geografia
própria, com a finalidade de receber o volume superior. Esses desenhos se manifestam pelo uso, em corte, de movimentos do terreno, meios-pisos, taludes, ambientes, acomodando, ao mesmo
tempo, o programa de necessidades, com os níveis do terreno e
as disponibilidades de geração de espaços para a estrutura do
volume superior7.
Ainda no projeto do Sabina, a forma como é planejado o percurso de
acesso ao museu relembra diversos projetos de PMdR, quanto à relação existente entre o edifício e o solo. No Sabina, é da esplanada superior que se acessa
uma rampa que leva a um espaço escavado no solo, configurando um hall de
6 Comentário feito no memorial do projeto Sabina e também no memorial do MUBE. ROHA, Paulo Mendes da. Em: PISANI, Daniele. Mendes da Rocha: Construção de um horizonte discursivo
no início da carreira do arquiteto. (São Paulo: Revista Projeto/Design, ed 405, novembro de 2013),
334.
7 PERRONE, Rafael Antônio Cunha. Passos à frente: algumas observações sobre o MUBE. (São
Paulo: Arquitextos, 136.03, ano 12, setembro de 2011)

Figura 216 - Sabina Parque do Conhecimento. Foto: Nelson Kon.
Figura 217 - Corte Longitudinal Sabina Parque do Conhecimento. Fonte: mmbb.com.br.
Acessado em 20 de dezembro de 2020.
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pé-direito razoavelmente baixo e, neste caso, iluminado artificialmente, para
depois se acessar o espaço principal do edifício com grandes proporções e
banhado de luz natural. Essa estratégia também aparece na Casa Arlindo Carvalho Pinto, na Casa Milan, na Casa Lygia e Newton Carneiro, entre outros
projetos já comentados, nos quais se contrapõem espaços com pouca luminosidade e baixo pé-direito com ambientes principais mais amplos e fartamente
iluminados, trabalhando a escala vertical e a luminosidade por meio do pensamento em corte.
Assim como na Casa Arlindo Carvalho Pinto, o volume principal parece flutuar sobre uma base amoldada na topografia. Observa-se, igualmente,
que a habitação no Butantã também se utiliza do solo para compor a base sobre
a qual flutua o imóvel propriamente dito. Porém, no projeto da residência do
arquiteto, a topografia que compõe o perímetro do terreno tem uma característica de pódio natural, que parece amparar a construção da moradia apesar de
não a tocar.
Diferentemente da maioria das modelagens topográficas de PMdR, na
sua casa ele deixa o relevo in natura, sem a composição de arrimo nas fachadas que fazem divisa com a rua. Essa característica representa a memória do
terreno natural existente antes do rebaixamento do nível do solo, para a criação
da pista de rolamento feita pelo construtor do loteamento. Essa situação gera
um diálogo com o parque Bandeirante em frente à moradia, que também preserva a cota original do terreno. Mas nem toda cota do terreno é preservada.
A parte que ocupa a projeção do volume superior e a parte posterior do lote
são escavadas a fim de gerar um espaço livre (espaço sem nome), que serve a
funções múltiplas e, apesar de ter acesso aberto para a cidade, está resguardado
visualmente pela topografia.
A Casa Millan (1970) também pode ser situada como análoga à composição da Casa Arlindo Carvalho Pinto. Nela, o volume principal que compõe
os dormitórios é definido por um prisma regular de proporções áureas, sendo
suportado por um embasamento composto de uma série de planos que, às vezes
constituem espaço, às vezes contêm a terra. Esses planos formam, para quem
olha da rua, de certa forma, um embasamento decomposto em formas orgâni-

Figura 218 - Croqui de Paulo Mendes da Rocha da Casa Butantã com intervenção do autor. Fonte
arquivoarq. com.br. Acessado em 09 de janeiro de 2021.
Figura 219 - Vista da rua olhando a Casa Butantã e a Casa Bandeirante, com intervenção gráfica
do autor. Fonte Google Street View. Acessado em 09 de janeiro de 2021.
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cas, desviando da literalidade de um possível pódio. Porém, na Casa Milan, o
volume regular apoia-se diretamente sobre o embasamento decomposto, sem
deixar a fresta existente na Casa Arlindo Carvalho Pinto.
Outro projeto residencial que merece atenção é o da Casa Junqueira
(1976). O partido é composto de uma construção porticada de pequenas proporções situada em primeiro plano, com relação à rua, tendo como plano de
fundo um grande pódio linear, que ocupa quase toda extensão longitudinal
do lote rebaixado da rua. Neste caso, o pódio não sustenta efetivamente outro
volume, mas uma praça que olha do bairro Morumbi para o Rio Pinheiros.
Também aqui são invertidas as lógicas mais recorrentes nos projetos de PMdR;
o volume que constitui o pódio é a casa efetivamente, elemento que não é mais
o protagonista da composição, como acontece nas casas Tipo Apartamento e
em muitas outras. O volume porticado que ganha protagonismo é, na realidade, um anexo: a biblioteca. Parece pertinente aqui se traçar um paralelo com
o MUBE (1986) que, assim como nesse projeto, cria o protagonismo para um
elemento que marca a paisagem, mas não é efetivamente o espaço que motiva
sua construção. Assim como nesse exemplo, a casa, mesmo sendo o motivo do
projeto, se “esconde”, do mesmo modo que no museu, cujas salas expositivas
estão enterradas, dando protagonismo à grande marquise que sobressai na paisagem urbana.
O pavilhão de Osaka apresenta um pódio reinventado, dissolvido no
território. Tal como na Casa Arlindo Carvalho Pinto, o pavilhão abriga partes
do programa em uma construção sob um volume/plano protagonista, que tem
sua presença atenuada por meio da composição de pequenas colinas. Criando
espaços fechados abaixo de uma modelagem topográfica, PMdR acaba diluindo o que poderia vir a ser um pódio.
A proposta para o hotel em Poxoréu (1971) apresenta como estratégia
o estabelecimento de um grande platô elevado a meio-nível do terreno original,
estabelecido como ponto intermediário entre os dormitórios situados no segundo andar e a parte social localizada na cota do terreno. Sendo assim, a laje
dos quartos flutua sobre o pódio, criando uma situação bastante semelhante ao
quase toque do volume principal com a topografia da Casa Arlindo, de modo
Figura 220-Casa Millan . Fonte: arquigrafia.org.br
Acessado em 09 de janeiro de 2021.
Figura 221 -Casa Junqueira . Fonte: https://pt.slideshare.net/auparquitectura2010/35junqueir-mendesrocha-3283045?nomobile=true
Acessado em 09 de janeiro de 2021.
Figura 222 - Pavilhão de Osaka. Fonte arquivoarq. com.br. Acessado em 09 de janeiro de 2021.
Figura 223 - Hotel em Poxoréu. Extraído de MORAES, Ana Elisa. Projeto arquitetônico e a relação com o lugar nas obras de Paulo Mendes da Rocha. 1958-2000. (Porto Alegre: Dissertação de
Mestrado, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, 2010)
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que utiliza a plataforma modelada no solo como elemento de transição entre
duas cotas de níveis do projeto.
Com exceção da Casa Junqueira, os últimos seis casos podem muito
bem ser resumidos pelas considerações de Rafael da Cunha Perrone, quando
comenta que o projeto segue duas estratégias tão caras aos desenhos do arquiteto e de vários de seus predecessores: a primeira é o uso do plano horizontal,
como placa ou volume habitável pousado sobre o solo, e a segunda é a movimentação do próprio terreno, como um artefato que ambienta o pouso daquela
placa ou daquele volume, numa engendrada geografia. Essas considerações
servem para resumir uma gama muito grande de projetos de PMdR, não se limitando aos últimos elencados neste texto, inclusive aplicando-se à Casa Lygia
e Newton Carneiro (1973) analisada detidamente ao longo desta dissertação.
Na versão construída dessa casa, a forma como o terreno é tratado
apresenta características semelhantes a diversas outras casas produzidas por
PMdR, antes e depois desse projeto. Se olharmos para a Casa Butantã (1964)
e para a casa Arlindo Carvalho Pinto (1974), notamos que a operação é basicamente a mesma: uma modelagem topográfica aplicada ao Tipo Casa Apartamento Sobre Pilotis8, que se mostra como construção livre dos limites do
lote, com estrutura independente dos fechamentos e afastada do perímetro da
edificação, passível de empilhamento e com organização da planta baixa em
faixas programáticas. Porém, diferente da Casa Lygia e Newton Carneiro, o
terreno não toca efetivamente a construção, apenas se aproxima dela, fazendo
o volume aparentemente flutuar sobre o relevo.
A Casa Malta Cardoso 2 (1964) preserva muitas das características das
duas anteriores, porém a varanda se conecta ao corpo da casa Tipo Apartamento Sobre Pilotis9 por uma laje, não existindo aterro, aproximando-se do
anteprojeto da Casa Carneiro (ver figuras 118 e 119). Já nas casas Heloisa
Alves de Lima e Motta (1961), Artemio Furlan Filho (1973) e Maurício Thomaz Bastos (1982), notamos como a plataforma moldada no solo cria o suporte
para que o piso da residência se distancie do terreno, prolongando-se para o
8Ibidem.
9Ibidem.
Figura 224, 225, 226 e 227 - Casa Artemio Furlan. Fotos: Nelson Kon.
Figura 228 - Cortes com intervenção gráfica do autor. Corte 01 Casa Artêmio Furlan.
Corte 02 Maurício Thomaz Bastos. Corte 03 Casa Chácara dos Bambus. Corte 04 Casa Heloisa
Alves Mota. Desenhos extraídos de ZEIN, Ruth Verde. Arquitetura Brasileira, Escola Paulista e as
casa de Paulo Mendes da Rocha. (São Paulo: Dissertação de Mestrado; 2000).
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exterior da construção, o que possibilita uma cota de jardim construído como
alongamento do interior da residência. A Casa Chácara dos Bambus configura
uma situação intermediária entre todas as demais e a Casa Lygia e Newton
Carneiro, pois exibe a cobertura sustentada por pilotis, sendo que uma parte do
seu pavimento principal se apoia diretamente sobre a terra. Conecta-se ao solo
e ao jardim por um platô, enquanto a outra parcela da construção apresenta-se
sem tocar o chão, apoiada nos pilares, como as casas tipo apartamento. Como
bem observou Sophia Telles, pode-se dizer que, em grande parte dos projetos
de PMdR, a chave do (...) partido é a implantação, uma delicada operação
de escalas que mantém uma proximidade quase física entre os dois planos: a
construção e o terreno10.
A Casa Pessoa e Finkelstein (1999) é outro projeto que tem aspectos
semelhantes à Casa Lygia e Newton Carneiro, quase como uma variação da
proposta da praça elevada. A habitação tem seu piso efetivamente construído com pedra em mosaico português, como continuidade da calçada, segundo
havia sido proposto no anteprojeto da Casa Carneiro. Esse projeto de reforma
consiste na reestruturação de uma edificação solta dos limites do lote e na
criação de uma plataforma elevada. Esta integra um nível regular em todo o
perímetro do terreno, compondo as divisas dessa parcela privada, com exceção
da frente onde há um recuo. Essa praça/plataforma constitui um percurso anelar no entorno da casa, criando três recantos em pontos diversos: um junto da
entrada do lote; um na face frontal, porém no lado oposto à entrada, e um no
fundo do lote. Todos eles têm formato irregular, mas dois não são modelagens
topográficas, são volumes construídos que abrigam funções abaixo deles. A
ideia da praça é a mesma da Casa Lygia e Newton Carneiro, mas a composição
diverge, dinamizando a plataforma, quebrando a continuidade dela com relação a casa, e, em vez de criar uma esplanada única, o arquiteto fragmenta os
ambientes de estar ao longo de um percurso.
A Capela de São Pedro (1987), de certa forma, trata de articulações
espaciais muito semelhantes às da Casa Lygia Newton Carneiro na relação entre edifício e terreno. Ambas trabalham o espaço por meio da aproximação de
10 TELLES, Sophia da Silva. A Casa do Atlântico. (São Paulo: A&U - Arquitetura e Urbanismo,
Ed. Pini Ltda, v. 60, 1995), 81.

Figura 229 - Casa Pessoa e Finkelstein. Foto: Leonardo Finotti.
Figura 230 - Planta baixa e corte extraídos de PISANI, Daniele. Paulo Mendes da Rocha: obra
completa. (São Paulo: Gustavo Gili, 2013) com intervenção gráfica do autor.
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uma laje flutuante que se apresenta como continuidade do solo e têm neste um
espaço de recepção, que conecta interior e exterior. Há, porém, uma inversão
na estrutura geral: na capela, a articulação é feita por meio de uma pré-existência que configura a praça/platô, mas, na casa, o platô é elemento amoldado
(ver figuras 42, 43 e 44). Os projetos do MAC-USP (1975) e a proposta para
o Centro Pompidou (1971), em Paris, assemelham-se muito à estratégia de
extensão do território para dentro do edifício, mediante a criação de uma laje
nivelada com um platô, configurando um prolongamento da rua. Assim, o chão
da cidade invade os dois espaços culturais, engendrando arquitetura, cidade e
cultura. Nesse sentido, podemos notar que a questão não é a modelagem do
solo em si, senão uma ideia de continuidade, um anseio moderno muito trabalhado na arquitetura brasileira, seja em Campos do Jordão, seja na capital
paulista, seja em Paris.
Esse fato demonstra que todas as modelagens topográficas existentes
na obra de PMdR nada mais são do que possibilidades técnicas que viabilizam
um discurso, nunca uma operação estética e morfológica como fim, mas certamente um discurso escondido nas formas versando sobre a possibilidade de
ocupação do solo. Isso fica claro quando observamos obras que não trabalham
modelagem topográficas concebidas pelo arquiteto, como o SESC 24 de Maio
(2000), o Cais das Artes (2007) ou o Museu dos Coches (2008), nos quais a
liberação do térreo cria para a cidade em que estão inseridos uma sensação de
continuidade, uma possibilidade de livre acesso, de liberdade de uso, um sonho
moderno incorporado à arquitetura brasileira desde o Ministério da Educação
e Saúde (MES - 1936), que é intensa e recorrentemente reinventada por PMdR
ao longo de sua carreira. O território nesses projetos é contínuo, prolongando
a cidade para além da parcela pública, intensificando a relação do espaço sem
nome, de Flávio Motta, com o Infinito Vão11, reinterpretação feita por Fernando
Serapião, Guilherme Wisnik e Nuno Sampaio da música Drão de Gilberto Gil.

11 Exposição Infinito Vão. Organização: Fernando Serapião, Guilherme Wisnik e Nuno Sampaio.
Casa de Arquitectura, Matosinhos, Portugal. 28 de setembro de 2018 a 28 de abril de 2019.
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6.2. Considerações finais sobre
terreno, edifício e espaço sem nome
na obra de Paulo Mendes da Rocha

Rafael Moneo, em seu texto Imobilidade Substancial12 discorre sobre
a relevância da leitura do lugar para a posterior conceituação e projeção do
que será a edificação. Comenta que a ocupação do lugar traz consigo a ideia
de possessão e que, inerente ao ato de projetar, há a violação do pré-existente.
Em suas palavras: Ocupar um lugar significa tomar possessão dele. Construir
implica a consumição do lugar. Assim, o construir sempre traz consigo uma
certa violência, queira ou não, sobre o lugar. E continua: O solo no que se
produz, garante sua condição de objeto. O terreno passa a ser o guardião de
tal condição. Sem o terreno, sem o específico e único lugar, a arquitetura não
existe. Ou seja, para Moneo, sem a análise prévia do que há antes da projeção,
sem escutar o murmulho, o rumor do lugar, não existe a possibilidade de criação de um projeto de arquitetura verdadeiramente qualificado. A escuta atenta
desses murmulhos parece preceder o projeto de Paulo Mendes da Rocha a
todo instante. Da inserção adequada e compreensão da topografia à alteração e
recriação13 desta, para que dialogue com o edifício proposto, o arquiteto criou
a possibilidade para que os lugares onde interviu venham a ser algo diferente
do pré-existente, algo carregado de intenções, rumando para a definição de um
novo território.
Se observarmos as reflexões feitas pelo arquiteto ao longo da sua trajetória profissional, notamos um discurso carregado de sentidos filosóficos, no
qual o pensamento a respeito do território, da geografia, da natureza e da América tem papel fundamental. Annette Spiro sintetiza o engendramento desses
elementos na obra do arquiteto comentando que:
12 MONEO, Rafael. Inmovilidad Sustancial: Contra la Indiferencia Como Norma. (San-

tiago, Chile. Anyway. Ediciones ARQ. 1995)
13 COMAS, Eduardo Dias, e ALMEIDA, Marcos. Niemeyer Reconsiderado. O terreno
como artefato. (Porto Alegre: Anais do VI Seminário Docomomo Sul: o moderno e reformado. Marcavisual, 2019), 313.
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(…) além da mão e do desejo do arquiteto, é mais que
sabido existirem outras forças as quais, secretamente, contribuem na forma de uma edificação. A geografia e a morfologia
da paisagem do país, ou ainda do continente inteiro, produzem um efeito sobre a forma na arquitetura. Não é somente
do lugar ou da paisagem que estamos falando. Tampouco da
topografia do local, seja este em um declive, em uma floresta
ou à beira-mar. O que se quer dizer aqui é maior, é a geografia
espacial de um país e as composições imaginárias de uma paisagem. Uma paisagem diferente, criada a partir da literatura
ou de lendas, que se debruça como uma segunda camada sobre
a primeira. Ambas paisagens, a física e a imaginária, são, na
essência, uma só.14
A fusão da geografia espacial de um país e as composições imaginárias de uma paisagem15 acabam por definir, de certa forma, uma identidade que
podemos ver materializada nos projetos do arquiteto, carregando um discurso
que pretende se emancipar do passado colonial, demonstrando possibilidades
para um futuro mais legitimamente americano, mesmo que os projetos permaneçam ligados a perspectivas universais.
Esta dimensão de uma possível identidade americana não está, necessariamente, explícita na forma, na estética, ou na técnica – apesar de participar
também delas –, pois essas características compartilham mais das representações dos aspectos modernos na obra de PMdR. A dimensão identitária americana ocupa lugar no modo como esses elementos se articulam, compondo os
espaços junto com o terreno e com a cidade, criando nessa relação um sabor
brasileiro e americano. É o vazio, é o vão, é o espaço sem nome que caracteriza
esta identidade articulada pelo arquiteto.
Para Catherine Otondo, o que move sua imaginação (de PMdR), ainda
hoje, está numa dimensão que vai além do cotidiano da profissão, daquele
14 SPIRO, Annette. Em: OTONDO, Catherine. “Você sempre entra por uma porta e sai

pela outra.” Versão para o português do texto de Annette Spiro. (São Paulo: Revista Pós,
v.15, n.25, junho de 2009), 34-53.
15 Ibidem.
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que faz objetos de arquitetura. O que parece motivar Paulo Mendes da Rocha
é como uma estrutura construída se instala e transforma o espaço urbano, o
chão. Um chão público que une e sustenta nossa existência16. Se aplicarmos
o exercício feito por Giambattista Nolli, na cidade de Roma (1748)17, à cidade
de São Paulo, o térreo da Casa Butantã (1964), do MUBE (1986) ou do SESC
24 de Maio (2000), entre outros exemplares, seriam representados como um
desdobramento do ambiente urbano. Parece que para PMdR a cidade americana deve ser mais constituída de vazios que possibilitem as reuniões humanas,
do que da densidade edificada no Velho Mundo, com suas quadras ocupadas
em todo seu perímetro. Talvez esse seja seu sonho de identidade americana,
um sonho pelo qual trabalhou ao longo de sua carreira até hoje, materializando
edifícios que falam de cidade e, de certo modo, dedicam-se a ela18.
Os projetos de PMdR sangram a cidade para dentro dos lotes privados;
fazem com que a mediação desses espaços ocorra por meio de uma relação
intensa entre o solo e o edifício, remodelando a topografia, diversas vezes,
no intuito de obter novas relações entre essa e os edifícios propriamente. O
conceito moderno de que os elementos arquitetônicos podem ser reinventados a cada projeto possibilita ao arquiteto a consideração do terreno como um
elemento de arquitetura que, portanto, é moldado especificamente. A tomada
desse elemento como material compositivo, assim como uma parede ou uma
laje de concreto, faz com que o terreno atue com papel ativo no curso dos
acontecimentos19 do espaço planejado.
Notamos que a forma como o arquiteto trata o chão nada tem de preestabelecida. As modelagens topográficas não ocorrem por motivos fúteis, de
desejo particular, como para a criação de uma marca ou uma identidade arquitetônica pessoal. As atitudes que toma em seus projetos decorrem sempre de
16 OTONDO, Catherine. Desenho e espaço construído: relações entre pensar e fazer

na obra de Paulo Mendes da Rocha. (São Paulo: Tese de Doutoramento, USP. Julho de
2013), 208.
17Arquiteto e gravador. Autor do grande mapa de 12 folhas de Roma em 1748, feito em
uma redução de folha única com a qual Piranesi colaborou. Fonte: https://www.britishmuseum.org/collection/term/BIOG143044. Acessado em 10 de dezembro de 2020.
18 Ainda que muitos dos proprietários, com o tempo, tenham cercado suas propriedades
privando esse sonho de uma concretização
19 MONEO, Rafael. “Inmovilidad Sustancial”: Contra la Indiferencia Como Norma.
Anyway. (Ediciones ARQ. Santiago, Chile, 1995)
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noções que visam à concepção de novos territórios que conectem as parcelas
privadas às públicas, por meio do desenho do espaço sem nome. Essas atitudes,
diversas vezes, se veem auxiliadas pelo redesenho topográfico, sem nunca ser
este o foco principal do projeto, sendo colocadas como tomadas de atitudes
que criam possibilidades para um livre fluir pela cidade, a fim de fomentar o
encontro social.
Contribuindo para essa perspectiva, a representação do projeto em corte mostra-se como principal ferramenta projetual, condensando e sintetizando
as decisões de projeto. Como observou Sophia Telles, para PMdR um programa, uma estrutura, uma implantação deixam de ser momentos isolados de
um desenho que se organiza aos poucos, para se tornarem cada um o sentido
de todos os outros. Os procedimentos não são reduções, mas condensações
máximas das variáveis de um projeto em uma única situação, quase sempre
expostas, de uma só vez, no desenho do corte.20
A forma como Paulo Mendes da Rocha situa o sujeito no centro da
experiência perceptiva21, insere o projeto não como inventário de formas22,
mas como experiência do espaço, distanciando-se de uma concepção do espaço a priori e se integrando organicamente à cidade, de forma a dinamizar
seu projeto23. Aqui é interessante pensar que na obra de Mendes da Rocha a
arquitetura se fortalece mais na experiência do que na estética. Assim como o
arquiteto valoriza a natureza como fenômeno24, ele parece valorizar a arquitetura também como tal e, quando comenta que esta vem para conformar uma
nova natureza, ele ressalta o discurso a respeito da arquitetura como artefato
a ser experimentado na cidade e não como peça a ser contemplada, trazendo a
relação criada entre o edifício e o redesenho topográficos para o centro desse
espaço tão significativo da arquitetura brasileira: o espaço sem nome.
20 TELLES, Sophia da Silva. A Casa do Atlântico. (São Paulo: A&U - Arquitetura e

Urbanismo, Ed. Pini Ltda, v. 60, 1995), 73.
21 MONTANER, Josep Maria; VILLAC, Maria Isabel. Mendes da Rocha. (Lisboa: Editora Blau, 1996), 21.
22 ROCHA, Paulo Mendes da. Trajetória pessoal e modernidade. (São Paulo: A&U Arquitetura e Urbanismo, nº 8, Editora Pini out/nov 1996)
23 MONTANER, Josep Maria; VILLAC, Maria Isabel. Mendes da Rocha. (Lisboa:
Editora Blau, 1996), 21.
24 WISNIK, Guilherme (Org.). Paulo Mendes da Rocha. Encontros. (Rio de Janeiro:
Beco do Azougue, 2012), 10.
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Ambos com intervenção gráfica feita pelo autor. OTONDO, Catherine.
Desenho e espaço construído: relações entre pensar e fazer na obra de Paulo
Mendes da Rocha. (São Paulo: Tese de Doutoramento, USP Julho de 2013).
Pag. 189.
Figura 111 e 112 - Planta baixa e corte de Anteprojeto.Desenhos de Paulo
Mendes da Rocha. Ambos com intervenção gráfica feita pelo autor. OTONDO,
Catherine. Desenho e espaço construído: relações entre pensar e fazer na obra
de Paulo Mendes da Rocha. (São Paulo: Tese de Doutoramento, USP Julho de
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Figura 113 - Planta Baixa de Anteprojeto.Desenhos de Paulo Mendes da
Rocha. Ambos com intervenção gráfica feita pelo autor. OTONDO, Catherine.
Desenho e espaço construído: relações entre pensar e fazer na obra de Paulo
Mendes da Rocha. (São Paulo: Tese de Doutoramento, USP Julho de 2013).
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Figura 114 - Corte de Anteprojeto.Desenhos de Paulo Mendes da Rocha, com
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intervenção gráfica feita pelo autor. OTONDO, Catherine. Desenho e espaço
construído: relações entre pensar e fazer na obra de Paulo Mendes da Rocha.
(São Paulo: Tese de Doutoramento, USP Julho de 2013). Pag. 197.
Figura 115 - Vestiário do Joquei Clube de Goiás.Fonte: https://www.archdaily.
com.br/br/627109/classicos-da-arquitetura-sede-social-do-joquei-clube-degoias-paulo-mendes-da-rocha-e-joao-eduardo-de-gennaro. Acessado em 18 de
Outubro de 2020. Pag. 199.
Figura 116 - Corte Jóquei Clube de Goiás. Fonte: https://www.archdaily.
com.br/br/627109/classicos-da-arquitetura-sede-social-do-joquei-clube-degoias-paulo-mendes-da-rocha-e-joao-eduardo-de-gennaro. Acessado em 18 de
Outubro de 2020. Pag. 199.
Figura 117 - Parte inferior da arquibancada do Estádio Serra Dourada. Foto:
Leonardo Finotti. Pag. 199.
Figura 118 - Corte longitudinal na Casa Malta Cardoso, reproduzido de ZEIN,
Ruth Verde. Arquitetura Brasileira, Escola Paulista e as casas de Paulo Mendes
da Rocha. (São Paulo: Dissertação de Mestrado; 2000), 296; com intervenção
do autor. Pag. 201.
Figura 119 - Casa Malta Cardoso. Foto: Leonardo Finotti. Pag. 201.
Figura 120- Corte de Anteprojeto.Desenhos de Paulo Mendes da Rocha, com
intervenção gráfica feita pelo autor. OTONDO, Catherine. Desenho e espaço
construído: relações entre pensar e fazer na obra de Paulo Mendes da Rocha.
(São Paulo: Tese de Doutoramento, USP Julho de 2013). Pag. 203.
Figura 121 - Corte Longitudinal confeccionado pelo autor com base em
levantamento métrico feito no local. Pag. 203.
Figura 122- Planta de Cobertura confeccionado pelo autor com base em
levantamento métrico feito no local. Pag. 205.
Figura 123 - Fachadas confeccionadas pelo autor com base em levantamento
métrico feito no local. Pag. 206 e 207.
Figura 124 - Planta Baixa térreo confeccionada pelo autor com base em
levantamento métrico feito no local. Pag. 209.
Figura 125 - Escada de serviço. Foto do autor. Pag. 211.
Figura 126 - Fachada frontal. Foto: André Scarpa. Pag. 212.
Figura 127 - Fachada frontal, canto leste. Foto do autor. Pag 213.

pag. 309

Figura 128 (página anterior) - Penumbra no pavimento térreo. Vista da escada
que dá acesso ao platô. Foto do autor. Pag. 212.
Figura 129 (página anterior) - Penumbra no pavimento térreo. Vista da área de
serviço. Foto do autor. Pag 213.
Figura 130 - Vista do vértice sudoeste do segundo pavimento a partir do térreo.
Foto: André Scarpa. Pag. 215.
Figura 131 - Planta Baixa do segundo pavimento confeccionada pelo autor
com base em levantamento métrico feito no local. Pag. 217.
Figura 132, 133 e 134 - Dormitórios. Foto André Scarpa Pag. 219.
Figura 135 - Banheiros suíte principal. Foto André Scarpa. Pag. 221.
Figura 136 - Banheiros. Foto: André Scarpa. Pag. 222.
Figura 137, 138, 139 e 140 - Banheiros. A foto superior direita é do autor deste
trabalho, as restantes são de André Scarpa. Pag. 223.
Figura 141 - Vista da área social. Foto do autor. Pag. 225.
Figura 142 - Armário/painel divisório da cozinha e zenital. Foto do autor. Pag.
227.
Figura 143 - Ampliação de planta baixa confeccionada pelo autor através de
levantamento in loco. Pag. 228.
Figura 144, 145, 146, 147, 148 e 149 - Cozinha. Fotos: André Scarpa. Pag. 229.
Figura 150 - Vista do vértice sudoeste do pavimento principal da casa. Foto
André Scarpa. Pag. 231.
Figura 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 e 159 - Fotos de André Scarpa.
Pag. 232, 233,234 e 235.
Figura 160 - Foto de Leo Sombra. Pag. 235.
Figuras 161 e 162 - Fotos do Autor. Pag. 236 e 237
Figura 163 - Foto de André Scarpa. Pag. 239.
Figura 164 - Foto de André Scarpa. Pag. 241.
Figura 165 - Ampliação da pérgola da cobertura e Cortes AA e BB. Desenhos
confeccionados com base no levantamento feito no local. Pag. 243.
Figura 166 - Foto da viga que compõem a extremidade da fachada sul. Foto
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André Scarpa. Pag. 245.
Figura 167 - “Wanderer above the sea of fog”, Caspar David Friedrich, 1817.
Pag. 245.
Figura 168 - “Les idées claires”, René Magritte , 1955. Pag 246.
Figura 169 - Croqui do MUBE. Fonte: PERRONE, Rafael Antônio Cunha.
Passos à frente: algumas observações sobre o MUBE. (São Paulo: Arquitextos,
136.03, ano 12, setembro de 2011). Pag. 246.
Figura 170 - “Fishing Boats caught in a storm”, Willian Turner, sem data. Pag.
247.
Figura 171 - Viga Extremo sul da casa. Foto do autor. Pag. 247.
Figura 172 e 173 - Fotos do autor. Pag. 248 e 249.
Figura 174 - Edifício Keiralla Shalram, Paulo Mendes da Rocha. Fonte: Google
Street View, 2020. Pag. 251.
Figura 175 - Foto da cobertura da caixa d´água da Casa Lygia Newton Carneiro.
Foto do Autor. Pag. 251.
Figura 176 - Ferragem porta. Foto: André Scarpa. Pag. 253.
Figura 177, 178, 179, 180 ,181, 182 e 183 - Portas internas. Fotos: André
Scarpa. Pag. 254 e 255.
Figura 184 - Porta interna. Foto do autor. Pag. 255.
Figuras 185, 186, 187, 188, 189 e 190 - Esquadrias externas em serralheria.
Fotos do Autor. Pag. 256 e 257.
Figuras 191 e 192 - Esquadrias externas em serralheria. Fotos: André Scarpa.
Pag. 257.
Figura 193- Vista diagonal nordeste. Foto: Leo Sombra. Pag. 259.
Figura 194 - Vista diagonal noroeste. Foto do Autor. Pag. 259.
Figura 195 - Vista da rampa de acesso ao platô. Foto: André Scarpa. Pag. 260.
Figura 196 - Palmeiras cruzando a pérgola frontal. Foto do autor. Pag. 261.
Figura 197 - Acesso de serviço ao segundo pavimento e pérgola central. Foto:
André Scarpa. Pag. 262.
Figura 198 -Acesso de serviço ao segundo pavimento, pérgola e caixa de
recepção pluvial. Foto do autor. Pag. 263.
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Figura 199 e 200 - Vista da escada e do platô olhando do sul do terreno. Foto
do autor. Pag. 264 e 265.
Figura 201 e 202 - Vista da fachada norte, olhando a partir do jardim. Foto:
André Scarpa. Pag. 266 e 267.
Figura 203 - Esquadrias de serralheria ao sul do ambiente social. Foto: André
Scarpa. Pag. 269.
Figuras 204 e 205 - Esquadrias da fachada norte. Fotos: André Scarpa. Pag.
269.
Figura 206 - Capela no Jardim Virgínia (1955). Fonte :PISANI, Daniele.
Mendes da Rocha: Construção de um horizonte discursivo no início da carreira
do arquiteto. Revista PROJETO DESIGN, ed 405. Novembro de 2013. Páginas
48-55. Pag. 277.
Figura 207 - Concessionária da Volkswagen Santa Cândida (1958) Fonte
:PISANI, Daniele. Mendes da Rocha: Construção de um horizonte discursivo
no início da carreira do arquiteto. Revista PROJETO DESIGN, ed 405.
Novembro de 2013. Páginas 48-55. Pag. 277.
Figura 208 - Cortes Clube Atlético Paulistano. Fonte: Brutalist Conections.
Pag. 279.
Figura 209 - Planta Baixa Clube Atlético Paulistano. Fonte: Brutalist
ConectionsPag. 279.
Figura 210 e 211 - Fotos Clube Atlético Paulistano. Fonte: https://www.
archdaily.com.br/br/01-139826/classicos-da-arquitetura-ginasio-do-clubeatletico-paulistano-slash-paulo-mendes-da-rocha-e-joao-de-gennaro?ad_
medium=gallery. Acessado em 15 de janeiro de 2020. Pag. 279.
Figura 212 - Croqui de Paulo Mendes da Rocha. Fonte:SPIRO, Annette. Paulo
Mendes da Rocha: bauten und projekte. Zurich: Verlag Niggli AG Sulgen,
2002. Pag. 281.
Figura 213 - Estádio Serra Dourada. Foto Leonardo Finotti.Pag. 281.
Figura 214 - Estádio Serra Dourada. Foto: Fernando Stankuns.Pag. 281.
Figura 215 - Croquis de Paulo Mendes da Rocha para a Casa Catanduva 1
(1979). Pag. 283.
Figura 216 - Sabina Parque do Conhecimento. Foto: Nelson Kon. Pag. 285.
Figura 217 - Corte Longitudinal Sabina Parque do Conhecimento. Fonte:
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mmbb.com.br. Acessado em 20 de dezembro de 2020. Pag. 285.
Figura 218 - Croqui de Paulo Mendes da Rocha da Casa Butantã com
intervenção do autor. Fonte arquivoarq. com.br. Acessado em 09 de janeiro de
2021. PAg. 287.
Figura 219 - Vista da rua olhando a Casa Butantã e a Casa Bandeirante, com
intervenção gráfica do autor. Fonte Google Street View. Acessado em 09 de
janeiro de 2021. Figura 220-Casa Millan . Fonte: arquigrafia.org.br . Acessado
em 09 de janeiro de 2021. Pag. 287.
Figura 220 -Casa Junqueira . Fonte: https://pt.slideshare.net/
auparquitectura2010/35junqueir-mendesrocha-3283045?nomobile=true
.
Acessado em 09 de janeiro de 2021. Pag. 289.
Figura 221 - Pavilhão de Osaka. Fonte arquivoarq. com.br. Acessado em 09
de janeiro de 2021.Pag. 289.
Figura 222 - Hotel em Poxoréu. Extraído de MORAES, Ana Elisa. Projeto
arquitetônico e a relação com o lugar nas obras de Paulo Mendes da Rocha.
1958-2000. (Porto Alegre: Dissertação de Mestrado, Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo do Rio Grande do Sul, 2010). Pag. 289.
Figura 223, 224, 225 e 226 - Casa Artemio Furlan. Fotos: Nelson Kon. Pag.
291.
Figura 227 - Cortes com intervenção gráfica do autor. Corte 01 Casa Artêmio
Furlan. Corte 02 Maurício Thomaz Bastos. Corte 03 Casa Chácara dos
Bambus. Corte 04 Casa Heloisa Alves Mota. Desenhos extraídos de ZEIN,
Ruth Verde. Arquitetura Brasileira, Escola Paulista e as casa de Paulo Mendes
da Rocha. (São Paulo: Dissertação de Mestrado; 2000). Pag. 291.
Figura 228 - Casa Pessoa e Finkelstein. Foto: Leonardo Finotti. Pag. 293
Figura 229 - Planta baixa e corte extraídos de PISANI, Daniele. Paulo Mendes
da Rocha: obra completa. (São Paulo: Gustavo Gili, 2013) com intervenção do
autor. Pag. 293.
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