
PAULO MENDES DA ROCHA

PEDRAS COMO PALAVRAS
“As palavras estão para a poesia como as pedras para uma catedral. Porque o sentido

de construção, e portanto de estruturação do pensamento, é a essência da comunica-

ção. E, desse ponto de vista, a arquitetura surge também na sua dimensão de lingua-

gem. No fundo, a arquitetura descreve a consciência do homem no planeta, construin-

do o seu hábitat.” Assim Paulo Mendes da Rocha evoca a importância da arquitetura

como meio de expressão. E arremata: “A arquitetura, no fundo, é um discurso estrutu-

rado, construído”.

Nascido em Vitória, Espírito Santo, o arquiteto formou-se na Faculdade de Arquitetura

e Urbanismo da Universidade Mackenzie, em São Paulo, em 1954. 

Recém-formado, com uma proposta na qual aliava a estrutura em concreto a tirantes em

aço, vence o concurso nacional para o projeto do Ginásio de Esportes do Clube Atlético

Paulistano (1957), premiado também na Bienal Internacional de Arte de São Paulo. 

Em 1959, a convite de Vilanova Artigas, passa a lecionar na Faculdade de Arquitetura

e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU/USP), aposentando-se como profes-

sor em 1998. Dentre as obras executadas, destacam-se o Pavilhão do Brasil na Exposi-

ção Mundial de Osaka, Japão (1969), a Loja Forma (1987) e o Museu Brasileiro da Es-

cultura (1988), ambos em São Paulo, além da Pinacoteca do Estado – projeto que lhe

rendeu o Prêmio Mies van der Rohe de Arquitetura Latino-americana em 2000 –, do

Centro Cultural FIESP e da revitalização da Praça do Patriarca, aqui publicados.
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“O que nos anima é sempre o tempo em que não vamos viver (...), a nossa contribuição à sus-

tentação do homem no Universo. O que estamos vivendo é a não-existência, ou a não-presença,

da arquitetura como força capaz de transformar, e de realizar, portanto, a efetiva cidade dos

homens, um lugar possível de morar, de viver. O objetivo da arquitetura hoje seria tentar

demonstrar, na prática, que é possível inverter a rota do desastre.”

Paulo Mendes da Rocha
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Reconhecida no Brasil e no exterior por sua excelência, a Universidade de São

Paulo (USP) planeja a instalação de um conjunto cultural, a Praça dos Museus.

Trata-se de um equipamento público voltado à produção, reflexão e divulgação

do conhecimento gerado pela universidade. 

O projeto, desenvolvido por Mendes da Rocha em conjunto com o escritório Pi-

ratininga Arquitetos Associados, concentra três museus verticais em um úni-

co terreno, associados por uma grande galeria suspensa de acolhimento, “uma

espécie de saguão linear”, nas palavras de Mendes da Rocha. Os museus em

questão abrangem temas diferentes e complementares. No caso do Museu de

Biologia e daquele de Arqueologia e Etnologia, os edifícios serão construídos

para abrigar acervos já existentes – e de importância internacional. O Museu de

Ciências, por sua vez, não terá acervo próprio: sua função será a articulação e

a potencialização museológica dos acervos das diversas unidades da USP. 
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ESPAÇO E ESTRATÉGIA

Nesta edição, ARC DESIGN publica três projetos recentes – dois

em andamento e um já construído – e três obras marcantes do

arquiteto brasileiro. Em criações próprias e também em projetos

de restauro ou remodelação, destaca-se a genialidade inventiva de

Paulo Mendes da Rocha

Winnie Bastian 
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No alto da página ao lado, vista geral do conjunto. Acima, vista do conjunto a partir do auditório, tendo, em segundo plano, o Museu de

Ciências, e ao fundo, os Museus de Zoologia e de Arqueologia e Etnologia. Abaixo, corte transversal secciona o Museu de Zoologia. No pé

da página ao lado, corte longitudinal secciona o Museu de Arqueologia e Etnologia (à esquerda) e o Museu de Ciências (à direita)

Praça
Rua Aérea

Exposição

Apoio

Praça
Apoio

MUSEU DE ZOOLOGIA

paulo mendes Final ok  19/11/2004  19:27  Page 5



Uma peculiaridade destes museus é o fato de seus

acervos serem constantemente estudados e manipula-

dos – para um animal se tornar peça do Museu de Zoo-

logia, por exemplo, seu cadáver tem de passar por di-

versos processos realizados pelos cientistas da insti-

tuição. Assim, a atividade de pesquisa tem tanta impor-

tância quanto o próprio acervo. 

Por essa razão, o projeto prevê uma grande estrutura

de laboratórios e espaços de pesquisa, da qual os arqui-

tetos tiraram partido graças ao uso do elevador. “O ele-

vador é algo muito intrigante para ser considerado

como máquina e recurso”, afirma Mendes da Rocha. 

Assim, a partir da “rua aérea” – a grande galeria que in-

terliga os edifícios – , os visitantes têm acesso a grandes

elevadores. Estes atravessam de forma “blindada” –

mas com permeabilidade visual – recintos exclusivos

dos cientistas e pesquisadores, conduzindo ao térreo,

onde estão previstos jardins e cafeterias, ou à cobertu-

ra, que também é uma área museológica.

O tratamento dado ao acervo e às áreas de pesquisa

merece destaque: tanto em planta quanto em corte, “a

área do acervo é um núcleo protegido, capaz de criar

qualquer condição necessária para o correto acondicio-

namento das peças” e facilitar os controles de umidade,

iluminação e temperatura, explica o arquiteto José Ar-

mênio de Brito Cruz, do Piratininga. O acervo está “en-

capsulado” no centro do edifício, com laboratórios e

áreas de pesquisa ao seu redor, áreas de exposição aci-

ma e biblioteca abaixo.

A rua aérea ainda articulará outras instalações, como

restaurante, livrarias, lojas e informações, instala-

ções de apoio. Ao final de seu percurso haverá um

auditório comum aos três museus, com capacidade

para 800 lugares.

Acima e na página ao lado, vistas parciais da área expositiva do

Museu de Ciências (planta redonda) e do Museu de Zoologia (planta

quadrada): destaque para a penetração da luz natural através das

clarabóias generosas

Abaixo, vista noturna: em primeiro plano, o Museu de Zoologia; destaque para o diálogo entre as transparências da rua aérea e da rampa que con-

duz o visitante à praça na cobertura. No pé da página, vista parcial dos dois primeiros pavimentos dedicados a exposições no Museu de Ciências.

Os mezaninos, além de integrarem os diversos pavimentos e permitirem a compreensão do total do espaço, criam diferentes alturas entre piso e

teto, proporcionando flexibilidade para acolher mostras de naturezas – e escalas – diversas 

Renderings Roberto Klein
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Outro projeto recente é a recém-concluída garagem do

shopping center Paço Alfândega, edifício situado no

centro histórico do Recife e cujo restauro e adaptação é

projeto do escritório Pontual Arquitetos. 

Devido às dificuldades de exploração do subsolo (o pré-

dio está implantado em área limítrofe ao mar), a gara-

gem de Paulo Mendes da Rocha ocupa duas quadras

adjacentes ao shopping e liga-se a este por uma passa-

rela no piso intermediário. Para solucionar a fragmenta-

ção das quadras sem simplesmente uni-las – o que pro-

vocaria a interrupção do tecido urbano –, Mendes da

Rocha e o arquiteto Milton Braga, do escritório MMBB

Arquitetos, de São Paulo, propuseram um circuito que

interliga os dois blocos. “Se fizéssemos entrada e saída

em cada um dos prédios, o tráfego seria tumultuado.

Então fizemos a entrada sempre em um dos blocos e a

saída sempre no outro, ligando os andares por pontes,

as quais atravessam a rua que separa os dois lotes.

Como Recife é uma cidade de pontes, aquela espaciali-

dade ficou muito interessante. Além disso, o aparente-

mente inexorável conflito de tráfego foi atenuado ao

máximo”, avalia Mendes da Rocha. 

O nível térreo abriga, além do sistema de rampas da

garagem, uma livraria, um auditório, sanitários e cafés.

Na cobertura, um grande salão de festas permite vista

privilegiada para o centro histórico e o Rio Capibaribe. 

A diversidade de usos traz nova dinâmica aos blocos

que, de simples garagens, apêndices de um edifício já

existente, passam a integrar-se de forma definitiva à ci-

dade. Nada mais natural, especialmente quando o pro-

jeto nasce na prancheta de Paulo Mendes da Rocha. ❉

À esquerda, de cima para baixo: vista aérea do conjunto; vista da

esquina de um dos blocos (destaque para a combinação entre concreto

e chapa de aço perfurada); planta de implantação (à esquerda, o

shopping Paço Alfândega e, à direita, os dois blocos de garagem, im-

plantados em diagonal). 

Na página ao lado, no alto, o shopping (à esquerda) e a garagem (à di-

reita) vistos a partir do Rio Capibaribe; embaixo, a garagem e a passarela

de conexão com o shopping

GARAGEM NO RECIFE

Fotos Renata Victor
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SESC 24 DE MAIO – SÃO PAULO
Projeto para uma nova unidade do Serviço Social do Comércio (SESC)

no centro de São Paulo. Trata-se da remodelação do antigo prédio da

loja Mesbla, situado na esquina das Ruas Dom José de Barros e 24 de

Maio, a menos de 100 metros do Teatro Municipal. (No pé da página, à

esquerda, planta indica a ocupação do térreo: o triângulo em cinza

corresponde à área de uso privado, enquanto a área em preto repre-

senta os espaços de uso público e livre acesso.)

“Um projeto muito peculiar, e que não surge como forma; é justamente

a transformação de uma espacialidade preexistente. A grande virtude

é o endereço”, afirma Mendes da Rocha. 

Desenvolvido em parceria com o escritório MMBB Arquitetos, o projeto

destaca-se pelas iniciativas arrojadas e inteligentes, como a implan-

tação de uma piscina de 25 x 25 metros na cobertura do prédio – o que

exigiu a instalação de uma nova estrutura adjacente à original – e a

criação de um sistema de rampas que percorre o prédio inteiro. Este

último permite que os elevadores parem apenas em determinados an-

dares, induzindo os visitantes a utilizar as rampas para descer ou su-

bir um andar, de modo a otimizar o sistema de circulação vertical e

ainda permitir a fruição das vistas a partir das rampas, explica a ar-

quiteta Marta Moreira, do MMBB.

Um aspecto curioso é a ocupação estratégica do prédio vizinho, que es-

tava à venda na época do início do projeto. “Percebi que o edifício do SESC

iria precisar de máquinas pesadas para condicionamento de ar em al-

guns recintos. Também haveria reservatórios de água, oficina de manu-

tenção, almoxarifados, vestiários e acomodação de funcionários, uma

série de serviços que iriam ocupar áreas que pretendíamos limpas e de-

simpedidas. E essas máquinas são contraditórias, pois a mesma máqui-

na que serve para refrigerar o ar emite calor, além de ruídos. Pensei em

usar esse prédio menor como uma espécie de ‘navio-tarefa’”, esclarece

Mendes da Rocha. Dessa forma, o prédio vizinho abriga 3.500 metros

quadrados de serviço e apoio, uma parte significativa do programa.

O início das obras está previsto para o segundo semestre de 2006.

paulo mendes Final ok  19/11/2004  19:29  Page 10



CENTRO CULTURAL FIESP – SÃO PAULO
Concluída em 1998, a intervenção nos níveis inferiores de acesso do edifício-

sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), na Avenida

Paulista, foi realizada em conjunto com o escritório MMBB Arquitetos. 

Os arquitetos eliminaram trechos da laje do térreo superior e introdu-

ziram levíssimas estruturas metálicas que, engastadas à robusta es-

trutura existente, dão a impressão de flutuar. A intervenção fortaleceu

o caráter público do prédio em dois sentidos: aumentou as áreas de

uso público e deu maior visibilidade para essas áreas a partir da rua. 

Parte da recepção foi deslocada para o subsolo, e o sistema de contro-

le de entrada foi vinculado aos elevadores, aumentando as áreas da

biblioteca, no térreo inferior, e da galeria de exposições, no térreo su-

perior. Além disso, a remoção da laje de entrada aumentou a calçada

da Avenida Paulista de 7 para 20 metros, criando amplo espaço de

transição entre a avenida e o edifício. Em um trecho de pé-direito du-

plo no térreo superior, foi introduzida uma ponte metálica (destinada

a abrigar coquetéis e eventos), que se inicia no Jardim Burle Mar x (um

painel inclinado de mosaico português) e segue em direção à Avenida

Paulista, ultrapassando, em balanço, os limites do edifício, e criando

uma espécie de mirante. 

Fotos Nelson Kon
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PRAÇA DO PATRIARCA – SÃO PAULO
Uma grande marquise suspensa, com 138 toneladas de aço. Assim

é a cober tura criada por Paulo Mendes da Rocha para a Praça do

Patriarca, localizada em área limítrofe entre os centros velho e

novo da capital paulista. O projeto foi encomendado a Mendes da

Rocha em 1992 pela Associação Viva o Centro –  e no mesmo ano o

arquiteto elaborou sua proposta –, mas a execução aconteceu so-

mente em 2002.

A cobertura curva “em casca” e com nervuras internas prende-se por

apenas quatro pontos centrais a uma arquitrave metálica com perfil

triangular e 40 metros de vão. A instabilidade que poderia existir devido

à forma assimétrica da cobertura é eliminada pelo uso de tensores

que atuam travando a mesma na posição desejada pelo arquiteto.

Além disso, cobertura e arquitrave foram cuidadosamente estudadas

para resistir aos esforços gerados pelos ventos que atingem cons-

tantemente o local. 

A “clarividência urbana” de Mendes da Rocha fica explícita em uma

declaração do arquiteto à revista Urbs, publicada pela Viva o Centro,

na qual esclarece seu partido: a nova estrutura constitui “um portal

para aquela parte da cidade, na qual se vai entrar. E, no sentido con-

trário, uma moldura de aviso para passar aos espaços abertos, para

os visuais sobre o outro lado da cidade”. 

Fotos Nelson Kon
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PINACOTECA DO ESTADO – SÃO PAULO
A intervenção tinha como objetivo principal adaptar o edifício, projetado por

Ramos de Azevedo no final do século XIX para abrigar o Liceu de Artes e Ofí-

cios de São Paulo, às solicitações técnicas e funcionais de um museu. 

O projeto de Mendes da Rocha com os arquitetos Eduardo Colonelli e Weliton

Torres propôs a inversão da entrada do edifício e do eixo central de circula-

ção: o acesso, antes estrangulado e muito próximo à movimentada Avenida

Tiradentes, foi deslocado para a rua lateral, defronte à estação da Luz.

Os vazios internos ao prédio (pátios central e laterais) foram cobertos

por clarabóias planas, com vidros laminados estruturados por perfis de

aço, dando origem a salões de pé-direito triplo que articulam todas as

funções. O pátio central passou a abrigar, no térreo, um auditório para

150 lugares, cuja cobertura se transforma no piso de um saguão monu-

mental, no primeiro pavimento; os pátios laterais receberam, nos pisos

superiores, passarelas metálicas que vencem os vazios – ao mesmo

tempo que permitem vistas até então impossíveis – e dão continuidade

ao percurso do novo eixo. Junto a uma das passarelas, um novo eleva-

dor serve ao transporte do público e de obras de arte. A caracterização

dos antigos vazios como parte integrante do edifício é reforçada pela

retirada das esquadrias das janelas voltadas para os pátios.

As estruturas propostas, todas metálicas, integram-se visualmente à cons-

trução e permitem, simultaneamente, a identificação entre novo e antigo.
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