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This study focuses on projects that were not built, in order to contribute to their analyses, using 

three-dimensional simulation tools applied to the investigation of the Contemporary Art Museum 

of the University of São Paulo (MAC USP), 1975, architecture proposal that was not built, by 

Paulo Mendes da Rocha and Jorge Wilheim. Through the redesign and construction of virtual 

spaces, we sought a better understanding of the project in order to provide better support to their 

study. Analyses of MAC USP indicated other approaches, such as the reading of the Caracas 

Museum, Oscar Niemeyer’s project, which was also been redesigned to support MAC study. 

Sketches, technical drawings and possible models found in the original publications and obtained 

directly from the Paulo Mendes da Rocha’s office provided the basis to the digital redesign of 

graphic elements, creating diagrams, perspectives and videos. The work investigates forms of 

representation to incorporate the production of new graphic elements, analyzing the importance 

of diagrams as a way of communication and architectural photography  language in order to be 

applied in the production of new perspectives of the project. Once these issues were resolved, it 

is possible to analyze the concepts that were expressed into the project, the references applied 

and intellectual importance of each project within the production of the architect himself and 

other architecture professionals. Finally, videos were produced to simulate the visit by the MAC 

USP with Paulo Mendes da Rocha’s interview audio in the background. This works resulted 

in the extension of the possibilities of reference themes of the project, going deeply into the 

discussions that were already present in the original project’s representations, and thus offering 

best approaches to their atmospheres.

Keywords: non-built projects; Paulo Mendes da Rocha; Art Museums. Modern Architecture. 

Graphical analysis. Drawing. Diagram. Photography. Rendering. Video.

ABSTRACT



O presente estudo levanta questões sobre os projetos não construídos com o objetivo de 

contribuir com sua leitura através da utilização de ferramentas de simulação tridimensional 

aplicadas para a análise do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo 

(MAC USP), de 1975, proposta não edificada de Paulo Mendes da Rocha e Jorge Wilheim. 

Através do redesenho e construção virtual dos espaços, buscou-se uma melhor compreensão 

do projeto de modo a oferecer maior apoio ao seu estudo. As análises do MAC USP levaram a 

outras aproximações, como à leitura do Museu de Caracas, de Oscar Niemeyer que também 

foi redesenhado para oferecer suporte ao estudo do MAC. Os croquis, desenhos técnicos 

e possíveis maquetes físicas encontrados nas publicações originais e obtidos diretamente 

no escritório de Paulo Mendes da Rocha amparam o redesenho digital das peças gráficas, 

gerando diagramas, perspectivas e vídeos. O trabalho investiga formas de representação para 

incorporar na produção de novas peças gráficas, analisando a importância dos diagramas como 

forma de comunicação e a linguagem da fotografia de arquitetura de maneira a ser aplicada na 

produção de novas perspectivas do projeto. Tendo essas questões atendidas, indaga-se sobre 

a depuração dos conceitos expressos no partido, as referências aplicadas e a importância 

intelectual de cada projeto dentro da produção do próprio arquiteto e na de outros profissionais 

da área. Por fim, foram produzidos vídeos simulando a visita pelo MAC USP com comentários 

em áudio de Paulo Mendes da Rocha, resultando na extensão das possibilidades de temas 

referenciais do projeto, indo além das discussões já presentes nas representações originais, e 

passando a oferecer melhores aproximações de suas atmosferas.

Palavras-chave: Projetos não-construídos; Paulo Mendes da Rocha; Museus de Arte. Arquitetura 

Moderna. Análise gráfica. Desenho. Diagrama. Fotografia. Renderização. Vídeo.

RESUMO



Capa e folha de rosto: imagens criadas pelo autor.
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“Unbuilt projects can also contain several layers of development, intentionally 

or not, or consist of particular roles played out by particular drawings”.1.1

1.1 COOK, Peter. Drawing the motive force of architecture. Great Britain: 

John Wiley & Sons, 2008. p.29.

[1.1] Página ao lado: imagem criada pelo autor.
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TRAJETÓRIA

Desde as primeiras reflexões, o estudo teve como objetivo oferecer 

a simulação de visitas às arquiteturas não construídas que influenciaram 

pensamentos, linguagens e conceitos no século XX, de modo a estabelecer o 

recorte temporal.

No primeiro momento, o recorte local concentrava os projetos 

não realizados em São Paulo, fazendo a discussão entre as propostas 

de Oscar Niemeyer (Parque Tietê), Vilanova Artigas (Proposta para o 

Anhangabaú) e Paulo Mendes da Rocha (MAC USP e Parque da Grota). 

As peças gráficas foram levantadas e a análise foi iniciada. No entanto, 

as propostas de Oscar e de Artigas apresentavam uma condição utópica 

na escala de transformação pretendida, portanto, o passeio e apreensão 

desses projetos não alcançaria os objetivos da pesquisa. A partir disso, 

percebe-se que as arquiteturas selecionadas deveriam se deter em uma 

escala intermediária entre o regional e o lote, de maneira a permitir a leitura 

da configuração de seus espaços externos e internos.

1.  INTRODUÇÃO
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Com essas condições definidas, a pesquisa seguiu com recorte na 

obra de Paulo Mendes da Rocha, selecionando os seguintes projetos: Pavilhão 

do Brasil em Osaka (1969), Centro Cultural Georges Pompidou (1971), Parque 

da Grota (1974), MAC USP (1975), Instituto de Educação Caetano de Campos 

(1976), Centro de Coordenação Geral do SIVAM (1998). O recorte seleciona 

propostas em que é abordado o tema da paisagem topográfica construída e a 

plasticidade livre que repousa sobre esta. O levantamento dos materiais gráficos 

destes projetos foi iniciado. As análises e a produção de novas peças gráficas do 

MAC USP avançou com mais intensidade em relação aos outros projetos para 

ser apontado como exemplo do que seria feito nas outras propostas levantadas.

A partir da banca de qualificação, a pesquisa tomou um rumo melhor 

definido, focando na discussão sobre como a representação pode contribuir 

para a leitura dessas arquiteturas. De modo que optou-se pela seleção de 

um dos estudos de caso levantados para que o tema fosse aprofundado. A 

pesquisa passou a se concentrar no estudo do MAC USP por conta de suas 

condições favoráveis aos objetivos da pesquisa, que envolvem:

[1.2]

[1.2] Acima: foto da maquete do MAC USP. Acervo Paulo Mendes da Rocha
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· a escala intermediária do objeto e sua inserção na cidade;

· sua condição paradigmática para o autor do projeto;

· as referências que ele explicita em sua concepção, inclusive de outras 

arquiteturas não construídas que puderam ser analisadas;

· a possibilidade de conversa com o autor do projeto para complementar 

as análises feitas a partir das peças gráficas.

Arquiteturas não construídas: Modos de aproximação e 

representação aplicados no MAC USP ( 1975 )

Os projetos não construídos, muitas vezes, cativam justamente por sua 

não execução. Inspiram a imaginação para uma área transformada e qualificada 

por uma proposta arquitetônica que nunca se concretizou. Algumas nunca 

saíram do papel, outras, até mesmo, tiveram obras iniciadas, mas abandonadas 

por razões diversas. A busca pelos motivos que impediram suas realizações é 

um dos elementos motivadores desta pesquisa.

A não realização de projetos excepcionais é algo frustrante, como na 

infeliz e baixa relação entre concursos de arquitetura realizados no Brasil e os que 
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se concretizaram em obra. Mas como extrair as qualidades dos pensamentos 

lançados nesses projetos engavetados?

Evidentemente, a visitação à obra é extremamente importante para 

estudar e compreender um edifício, mas, também é certo, que nem a própria 

visitação nos traz a apreensão completa de uma arquitetura. No entanto, a grande 

maioria das referências arquitetônicas é obtida pelo estudo de publicações em 

livros, revistas e web sites. Ou seja, grande parte do repertório é absorvida à 

distância sem, necessariamente, a visita daquele que estuda o projeto. Dessa 

maneira, o conhecimento dependerá da qualidade analítica da publicação. 

Portanto, um projeto não construído, mas bem representado através de suas 

publicações, tem uma carga informativa semelhante a outro que tenha sido 

construído, mas estudado à distância, ou seja, através de suas representações.

Um exemplo sobre esse pensamento é o caso do Pavilhão Alemão na 

Feira Universal de Barcelona (1929-30), de Mies Van Der Rohe [1.2]. Uma das 

obras primas da arquitetura mundial, o edifício foi construído e desmontado em 

menos de um ano. Porém, sua qualidade arquitetônica sobreviveu e influenciou 

[1.3] Acima: Pavilhão de Barcelona (1929). Disponível em: <http://www.

architectwall.com>. Acessado em 27 de março de 2014.

1.2 HILL, Jonathan. Reflections on Mies. In Architects Journal, 10 maio de 

2001. Disponível em: <http://www.architectsjournal.co.uk/home/reflections-

on-mies/181384.article>. Acessado em: 15 de fevereiro de 2013.

[1.3]
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o mundo por conta de seus desenhos e algumas poucas fotografias, fazendo 

ser desejada sua reconstrução entre 1983-86 1.2.

OS OBJETOS E OBJETIVOS

O ensaio desenvolve a análise a partir do Museu de Arte 

Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC USP), de 1975, 

proposta de Paulo Mendes da Rocha e Jorge Wilheim. O edifício se configura 

em uma escala intermediária entre o regional e o lote, recorte propício para a 

leitura das resoluções próximas da escala humana e atentar para as atmosferas 

que poderiam ter sido criadas com sua construção. O programa abrigaria um 

museu, ponto favorável para a leitura espacial plena por apresentar concepção 

em planta livre, de modo a atender as diversas possibilidades expositivas. 

O estudo do MAC USP levou a outras aproximações, como a leitura 

do Museu de Arte Moderna de Caracas (1954) [1.3], de Oscar Niemeyer, 

projeto chave para o início da discussão do partido da topografia construída que 

liberta o gesto plástico do elemento que pousa sobre esta base. A proposta de 

[1.3]

[1.3] Acima: foto da maquete do Museu de Caracas inserida na paisagem. 

PAPADAKI, Stamo. Oscar Niemeyer: Work in Progress. Nova Iorque: 

Reinhold, 1958, p.82.

[1.4] Página ao lado: foto da maquete do Centro Pompidou. Acervo Paulo 

Mendes da Rocha.

1.2 HILL, Jonathan. Reflections on Mies. In Architects Journal, 10 maio de 

2001. Disponível em: <http://www.architectsjournal.co.uk/home/reflections-

on-mies/181384.article>. Acessado em: 15 de fevereiro de 2013.
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Paulo Mendes para o Centro Pompidou (1971) [1.4] também foi analisada por 

ser identificada como o início da discussão que seria melhor aprofundada no 

MAC USP. Os projetos do MAM de Caracas e do Centro Pompidou também 

passaram pelo redesenho para a produção da simulação tridimensional com o 

objetivo de sua apreensão espacial e suporte ao estudo para o Museu da USP.

O MAC USP pode ser apontado como o projeto mais emblemático não 

construído de Paulo Mendes da Rocha.

MÉTODO

A primeira questão a ser atendida pelo estudo é como melhorar e 

avançar sobre o tema da catalogação do projeto selecionado. O objeto principal 

e as propostas que complementam o estudo foram elaborados entre 1954-

1975, com desenhos originais produzidos em técnicas manuais que, ao 

serem digitalizados para as publicações, têm sua qualidade prejudicada. Nota-

se também, através dos levantamentos realizados, que os projetos não foram 

publicados com a totalidade de suas peças gráficas básicas, ou seja, nenhuma 

[1.4]
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publicação desses projetos trazia o conjunto completo de plantas, por exemplo. 

Os croquis, desenhos técnicos e possíveis maquetes físicas 

encontrados nas publicações originais, coletadas em pesquisas realizadas no 

acervo da FAU USP e obtidas diretamente no escritório de Paulo Mendes da 

Rocha amparam o redesenho digital das peças gráficas. É feita, portanto, 

uma primeira aproximação da compreensão dos projetos estudados. A partir 

destas bases geradas, se inicia a construção da simulação tridimensional dos 

objetos, servindo este para a produção de diagramas, perspectivas e vídeo. 

O trabalho investiga formas de representação para incorporar na produção 

de novas peças gráficas. Fez-se necessária a aproximação das técnicas 

fotográficas de enquadramento e geometria por conta de sua importância para 

o registro arquitetônico.

Tendo essas questões atendidas, indaga-se sobre a depuração 

dos conceitos expressos no partido, as referências aplicadas e a importância 

intelectual de cada projeto dentro da produção do próprio arquiteto e de outros 

profissionais da área. Por fim, buscou-se compreender e sugerir como seriam 

[1.5] Folha do estudo preliminar das formas do MAC USP produzida 

pelo escritório dos engenheiros Mario Franco e Julio Kassoy. Acervo Paulo 

Mendes da Rocha.

[1.6] Página ao lado: Ibidem.

[1.5]
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estes locais transformados e simulou-se a experiência das visitas através de 

vídeos, que podem ser consultados no DVD anexo.

ESTRUTURAÇÃO

O trabalho se organiza em três capítulos: o primeiro “O não-construído: 

Utopia e Mito” faz uma reflexão sobre alguns ideais originalmente utópicos e 

que, justamente por esta condição, não têm a pretensão da construção, como 

nas propostas de Le Corbusier para as cidades sul-americanas. Em outros 

casos, como os projetos selecionados para esta pesquisa, a não-construção 

desempenha o papel da criação de mitos por reforçar o imaginário arquitetônico.

O segundo capítulo “O redesenho e o vídeo como metodologias de 

análise” foca a questão do desenho como linguagem do arquiteto e a importância 

do redesenho das peças gráficas já disponíveis para sua melhor apreensão. 

O capítulo reflete sobre outras formas de representação gráfica, como os 

diagramas e sua importância na síntese de determinados temas, e a fotografia 

como importante linguagem de interação entre a arquitetura e a comunicação 

[1.6]
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em massa. Na última parte, se destaca a contribuição dos vídeos para a leitura 

dinâmica dos espaços e como este estudo se apoderou das referências de 

linguagem apresentadas para a produção das análises.

O terceiro capítulo foca na análise do MAC USP, dividindo-se em três 

partes: a primeira introduz as articulações necessárias entre a análise do MAC 

USP e dos projetos do MAM de Caracas e do Centro Pompidou. Também é 

indicada a importância do acompanhamento pelos vídeos no DVD anexo, onde 

as simulações dos passeios apresentam o áudio com comentários de Paulo 

Mendes da Rocha [1.7]. A segunda parte analisa a proposta de Oscar Niemeyer 

para o MAM de Caracas com a análise do partido arquitetônico, apontando 

as heranças deixadas por sua proposta para o MAC USP. A terceira parte 

do capítulo analisa a proposta de Paulo Mendes da Rocha para o MAC USP, 

iniciando com sua contextualização histórica, e análise dos conceitos, partido e 

técnica, fazendo paralelo com a concepção do Centro Pompidou.

Por fim, são apresentadas as conclusões e reflexões sobre os pontos 

críticos das metodologias de análise aplicadas.
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“Arquiteturas não construídas: Modos de aproximação e representação 

aplicadas no MAC USP (1975)” levanta questões sobre os projetos não 

construídos com o objetivo de contribuir com sua catalogação, buscar 

possibilidades de análise com ferramentas de simulação tridimensional e saciar 

algumas curiosidades sobre um dos grandes mitos da arquitetura brasileira.

[1.7] Acima: Foto feita pelo autor da maquete do MAC USP com Paulo 

Mendes da Rocha ao fundo. (27 de Novembro de 2013). Ao expor o tema 

em uma conversa com Paulo, uma resposta positiva sobre a análise de sua 

obra:  “São projetos, às vezes, de grande conteúdo reflexivo, que podia se 

perder pelo simples fato de não terem sido construídos. Mas eu acho, sob 

esse ponto, elogiável sua pesquisa.”



“Porque não é pela utopia que as coisas devem ser criticadas, mas pela 

impossibilidade de as utopias serem realizadas.” 2.1

2.1 ARTIGAS, João Batista Vilanova. “Um lugar à utopia”. In. FERRAZ, Marcelo 

Carvalho; PUNTONI, Álvaro; PIRONDI, Ciro; LATORRACA, Giancarlo; ARTIGAS, 

Rosa (Orgs.). Vilanova Artigas - Série Arquitetos Brasileiros. São Paulo: Fundação 

Vilanova Artigas, Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 1997. p. 199.

[2.1] Página ao lado: imagem criada pelo autor.
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A UTOPIA COMO LEGADO

Pode-se dizer que, dentro da lista de propostas não construídas, 

existe uma categoria de projetos que, aparentemente, não têm a pretensão da 

construção. Sua proposta mira a utopia ao atender determinadas questões, 

desconsiderando sua viabilidade. Porém, são destacadas heranças deixadas 

por sua proposição. José Ferrater Mora cita na definição de utopia:

“Acusou-se frequentemente o “espírito utópico” de cegueira em face das 

realidades humanas, e é certo que ele esquece alguns aspectos da 

realidade que resultariam difíceis de enquadrar na moldura de um ideal. 

Contudo, a utopia tampouco é algo totalmente inoperante, porquanto 

gera, ocasionalmente, as condições prévias que depois evoluirão para 

realidades concretas. Assim sendo, a utopia não é totalmente utópica”.2.2

Um exemplo clássico para ilustrar este assunto é a visita de Le 

Corbusier à América do Sul, quando realiza seus primeiros voos de avião. Essa 

nova perspectiva aérea instiga proposições em uma nova escala2.3, onde o 

edifício e a cidade são inseridos no mesmo gesto arquitetônico, como fica claro 

2.2 MORA, José Ferrater. Dicionário de Filosofia. 4ª ed. São Paulo: Martins  

Fontes, 2001. p. 695.

2.3 QUEIROZ, Rodrigo Cristiano. O contato entre o espaço moderno e a 

paisagem sul-americana. Catálogo da exposição ”Le Corbusier, América do 

Sul, 1929”. São Paulo, 2012.

[2.2] Acima: croquis de Le Corbusier para o plano urbanístico para Buenos 

Aires (1929). Disponível em: <http://www.modernabuenosaires.org> 

Acessado em: 24 de janeiro de 2015.

Página ao lado: [2.3] Planos urbanísticos para Montevidéu (acima) e São 

Paulo (abaixo) (1929). [2.4] croquis de Le Corbusier do plano urbanístico 

para o Rio de Janeiro (1929). Disponíveis em: <http://mariantonia.prceu.

usp.br/?q=exposicao/le-corbusier> Acessado em: 24 de janeiro de 2015.

[2.2]

2. O NÃO CONSTRUÍDO: UTOPIA E MITO
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[2.3] [2.4]
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nos planos de caráter utópicos para as cidades de Montevidéu, Buenos Aires, 

Rio de Janeiro e São Paulo. Ideias e influências que alteram os paradigmas de 

toda sua produção subsequente ao retornar para a Europa. Ou seja, esboços 

utópicos, sem qualquer pretensão exequível trazem consequências tanto para 

sua obra como para de outros arquitetos. Le Corbusier narra, com sensibilidade, 

sua proposta para o Rio [2.4] [2.5] [2.6]:

“A bordo do avião, desenhei para o Rio de Janeiro uma imensa 

autoestrada que ligaria, a meia-altura, os dedos dos promontórios 

abertos sobre o mar, de modo a unir rapidamente a cidade, pela 

autoestrada, aos interiores elevados dos planaltos salubres.”2.4

Seu relato, continua apresentando o que ele chama de “invenção”, 

uma nova condição de vida na cidade, dada pelos “edifícios-vilas”:

“Quando digo “edifícios-vilas” é porque precisamos refletir sobre a 

qualidade, o valor deste solo conquistado no espaço da cidade: na 

frente, o mar, a enseada, as mais belas baías do mundo, o oceano, 

2.4 LE CORBUSIER. Corolário Brasileiro. In. Precisões. São Paulo: Cosac & 

Naify, 2004, p. 235.

[2.5], [2.6] Croquis de Le Corbusier do plano urbanístico para o Rio de Janeiro 

(1929). Disponíveis em: <http://www.fondationlecorbusier.fr> Acessado em: 

24 de janeiro de 2015.

[2.5]
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[2.6]



o não construído: utopia e mito

este espetáculo mágico que tanto nos comove, com seu movimento de 

navios, sua luminosidade fabulosa, por detrás, vertentes que se erguem 

cobertas por deliciosas matas, os picos com silhuetas encantadoras. 

“Edifícios-vilas”? São apartamentos com serviços coletivos, jardins 

suspensos e panos de vidro. Tudo isto está no andar, uma “rua aérea”; 

elevadores; subimos; estamos na garagem sob a autoestrada. Nela, 

a 100 quilômetros por hora, dirigimo-nos para os escritórios, à cidade, 

para o interior dos campos, às florestas e aos planaltos.”2.5

O conceito de edifício-vila, ou edifício-cidade, estava apresentado [2.7]. 

Porém, só aplicado na construção a partir da Unidade de Habitação, em Marselha 

(1947) [2.8]. Outras quatros Unidades, ou “Cité radieuse”, foram implantadas: 

Nantes (1955), Berlim (1958), Briey em Forêt (1963) e Firminy (1965).

A releitura deste conceito está presente no Conjunto Pedregulho 

(1946), de Affonso Reidy, e sua lâmina sinuosa que acompanha a topografia. 

Também na implantação original do Copan (1951), de Oscar Niemeyer, onde, 

inclusive, eram previstas ruas aéreas de serviços, e nas superquadras de Brasília 
[2.8]

[2.7]
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(1957), idealizadas por Lucio Costa, onde, de fato, o espaço entre os edifícios 

era permeado por jardins: é a utopia corbusiana da natureza preservada.

Antes mesmo de sua viagem para a América, Le Corbusier apresentava 

o Sistema Dom-ino (1915). A proposta conceitual sintetizava temas do campo 

estrutural, estético e econômico, combinados de modo a idealizar a rápida 

construção de maneira lógica e sequencial. Entre 1916 e 1926, Le Corbusier 

encontra-se em um período de intensa reflexão, levando-o a desenvolver, e executar, 

“os cinco pontos da nova arquitetura” com a construção da Casa Cook, em 19262.6.

“Em todos os projetos desse período (1916-26), sejam eles urbanísticos, 

como a Cidade Contemporânea de três milhões de Habitantes e o “Plano 

Voisin” para Paris, ou arquitetônicos, como a Villa Au Bord de la Mer (1916), 

casas em concreto líquido – Troyes (1919), Casas “Monol” (1920), Palais 

du Peuple (Armée du Salut – Paris), aparecem aspectos elaborados a 

partir do sistema Dom-ino. Mas, sem dúvida, é nas explorações acerca de 

programas habitacionais, os quais são o tipo mais desenvolvido nos estudos 

de Le Corbubiser, que esses aspectos aparecem com mais clareza.” 2.7

2.5 LE CORBUSIER. Corolário Brasileiro. In. Precisões. São Paulo: Cosac & 

Naify, 2004, p. 236.

2.6 PALERMO, H. Nocolás Sica. O Sistema Dom-ino. Dissertação de 

mestrado. UFRGS: Porto Alegre, 2006, p.99.

2.7 Ibidem, p.190.

[2.7] Croquis síntese da proposta de Le Corbusier. Disponíveis em: 

<http://laformamodernaenlatinoamerica.blogspot.com.br/2014/02/unidad-

de-habitacion-en-marsella.html> Acessado em: 24 de janeiro de 2015.

[2.8] Foto aérea da Unidade de Marselha, em 1952. Ibidem.

[2.9] Desenhos da planta, cortes e perspectiva do Sistema Dom-ino. LE 

CORBUSIER. JEANNERET, Pierre. Oeuvre Complète 1910-1929, Vol.1. Zurique: Les 

Editions D’architecture, 1995. p.23.

[2.9]
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[2.10], [2.11] Acima: desenhos da Plug-in City. Disponível em: <http://

www.archdaily.com/?p=399329> Acessado em: 10 de janeiro de 2015. 

Página ao lado: [2.12] corte frontal da proposta entregue no concurso. 

Disponível em: <http://www.richardrogers.co.uk> Acessado em: 10 de 

janeiro de 2015. 

[2.13] foto do projeto construído. Ibidem. 

[2.15] Croquis inicial de Richard Rogers. Ibidem

[2.14] Logo do Centro Pompidou. Disponíveis em: <https://www.

centrepompidou.fr> Acessado em: 10 de janeiro de 2015

[2.10]

[2.11]

No contexto da utopia como herança, pode-se notar o projeto 

vencedor de Renzo Piano e Richard Rogers e sua referência à “Plug-in City” 

[2.10] [2.11], do Archigram. É interessante comparar a primeira versão do 

projeto [2.12], que venceu o concurso, e a obra construída, que passou por 

transformações consideráveis. Apesar das alterações, o desenvolvimento do 

projeto trouxe melhorias significativas para o centro cultural. Por exemplo, o 

rearranjo das circulações verticais, que já eram plugadas na fachada, permitiu o 

posicionamento livre da escada contínua e linear [2.13], fortalecendo seu partido 

e seu caráter de mirante para a cidade. A força desta solução foi tanta que o 

logo do museu é a síntese de sua própria fachada principal [2.14]. 

Desde os primeiros desenhos [2.15], o Pompidou denota as influências 

de Archigram em sua proposta estrutural, na analogia criada pelos tubos 

coloridos dos diversos sistemas aparentes e na envoltória tubular das circulações 

plugadas na fachada. Assim como as soluções do partido apontadas, também 

são evidentes as referências gráficas nas representações do concurso. Era a 

herança utópica do Archigram se manifestando:



Arquiteturas não construídas: Modos de aproximação e representação aplicadas no MAC USP de 1975 3131

 2.8 KAMIMURA, Rodrigo. Tecnologia, emancipação e consumo na 

arqutietura dos anos sessenta: Constant, Archigram, Archizoom e Superstudio. 

(Dissertação de Mestrado). São Carlos: EESC USP, 2010, p.95.

[2.12]

[2.13]

[2.14]

[2.15]

“Em grande medida, a produção do Archigram é apontada pela 

historiografia como esse momento de vontade de continuação com o 

“moderno”, e de retomada das propostas mais radicais do Futurismo 

italiano e das fantasias expressionistas e construtivistas; vontade essa, 

porém, deslocada do contexto e das condições históricas a partir dos 

quais aqueles princípios foram formulados – a saber, os da ‘dialética da 

vanguarda’ centroeuropeias das primeiras décadas do século XX”.2.8



o não construído: utopia e mito

2.9 MORA, José Ferrater. Dicionário de Filosofia. 4ª ed. São Paulo: Martins  

Fontes, 2001. p. 478.

[2.16] Foto do interior do Pavilhão de Barcelona, 1929. Disponível em: 

<http://www.utilityarchitecture.com>. Acessado em: 15 de fevereiro de 

2013.

[2.17 Página ao lado: Foto do interior do Pavilhão de Barcelona, 1929. 

Disponível em: <http://www.designboom.com/portrait/mies/barcelona.

html>. Acessado em: 15 de fevereiro de 2013.

A CONSTRUÇÃO DO MITO ATRAVÉS DO IMAGINÁRIO

A não construção pode ser derivada da utopia, mas, também, pode 

derivar o mito. A condição do mito aplicada “a um relato de algo fabuloso que 

se supõe ter acontecido num passado remoto”2.9 pode ser destacada no caso 

do Pavilhão Alemão na Feira Universal de Barcelona (1929-30) de Mies Van 

Der Rohe. Foi construído e desmontado em menos de um ano. Porém, sua 

qualidade arquitetônica sobreviveu e influenciou o mundo por conta de algumas 

poucas fotografias criando-se um mito que fez ser desejada sua reconstrução 

entre 1983-86. Jonathan Hill, em seu artigo “Reflections on Mies”, defende que 

o pavilhão deve ser lido em três momentos distintos:

“O primeiro é o pavilhão de 1929, que devido às dificuldades financeiras 

e técnicas não se concretizou exatamente como o desenho de Mies. 

O segundo é o pavilhão das fotografias de 1929, o qual representa a 

imagem ideal do projeto de Mies, e levou o pavilhão a ser famoso. O 

terceiro, o pavilhão de 1986, é mais para reconstrução das fotografias 

de 1929 do que a própria construção de 1929.

[2.16]
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2.10 ”The first is the 1929 pavilion, which due to financial and technical 

difficulties did not always conform toMies’ design. The second is the pavilion 

in the 1929 photographs, which represents an ideal image ofMies’ design, 

and brought the pavilion fame. The third, the 1986 pavilion, is a reconstruction 

of the 1929 photographs as much as the 1929 building.

The pavilion is an architectural icon, not only because it is seductive 

and much copied, but also because it has most often been perceived in 

conditions similar to that of the artwork. Between 1929 and 1930 it wasan 

exhibition building to be viewed, between 1930 and 1986 it was known 

through photographs, and since 1986 the reconstruction’s status as exhibit, 

gallery and historical monument” w

HILL, Jonathan. Reflections on Mies. In Architects Journal, 10 maio de 

2001. Disponível em: <http://www.architectsjournal.co.uk/home/reflections-

on-mies/181384.article>. Acessado em: 15 de fevereiro de 2013.

O pavilhão é um ícone arquitetônico, não só por seu valor atrativo 

e por ser muito utilizado como referência, mas também porque, na 

maioria das vezes, tem sido percebido em condições análogas às 

da obra de arte. Entre 1929 e 1930 era um edifício exposto para ser 

visto, entre 1930 e 1986 foi conhecido por meio de suas fotografias 

e desde 1986, com sua reconstrução, ganhou valor de exibição, 

galeria e monumento histórico”.2.10

[2.17]
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Fato semelhante acontece no caso do Pavilhão do Brasil na Expo’70 

(1969), em Osaka. Tido como um marco da arquitetura brasileira, o projeto de 

Paulo Mendes da Rocha ficou construído por menos de um ano e sua história é 

contada ainda hoje através de poucos relatos, desenhos e fotografias. 

As fotos publicadas registram predominantemente detalhes do pavilhão 

ainda em obra, quando seus espaços estavam livres da exposição [2.18] [2.21] 

[2.22]. A substituição da programação oferecida pela equipe vencedora do 

concurso, parece ser o principal motivo para o fato. Juliana Braga conta que 

“o programa de atividades proposto foi recusado pelo Itamaraty, que em seu 

[2.18] [2.20]

[2.19]
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2.11 COSTA, Juliana Braga. Ver não é só ver: dois estudos a partir de Flavio 

Motta. Dissertação de mestrado. São Paulo: FAU USP, 2010, p.108.

[2.18], [2.21], [2.22] Acervo Paulo Mendes da Rocha.

[2.19], [2.20] Fotos coloridas do pavilhão com a exposição. Disponível em: 

< http://epoque.egloos.com/3614064>. Acessado em 13 de Fevereiro de 

2013.

lugar, contratou uma empresa que montou a exposição que efetivamente foi 

realizada.”2.11. Portanto, das fotos divulgadas, poucas registram o edifício finalizado 

como um todo, representado em imagens coloridas [2.19] [2.20] e muito menos 

seus espaços internos. A condição mítica do Pavilhão de Osaka é reforçada 

por esse direcionamento do modo como Paulo Mendes conduz a sua leitura, 

compondo o imaginário através dos recortes do que avalia como adequado para 

representar o Pavilhão, e não pela sua real materialização.

[2.21]

[2.22]
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2.12 TELLES, S. S.. Museu da Escultura. In revista AU n.32, outubro/

novembro, 1990, pag.44-51.

2.13 QUEIROZ, Rodrigo Cristiano. Projeto moderno e território americano: a 

arquitetura de uma nova paisagem. In: 8o Seminário DOCOMOMO Brasil, 

2009, Rio de Janeiro. Caderno de resumos 80 Seminário Docomomo 

Brasil, 2009. p. 71-72.

[2.23] Página ao lado: croquis de Paulo Mendes da Rocha para Casa em 

Catanduva (1979). [a] ROCHA, Paulo A. Mendes da. América, cidade e 

natureza. São Paulo: Editora Estação Liberdade, 2012, p. 172-173.

[2.24] modelo tridimensional da Casa Osler, de Marcio Kogan (2009), 

demonstram a influência estratégica da organização do programa refletido 

no partido arquitetônico. Imagem produzido pelo autor.

[2.25] Foto da maquete da Casa de Catanduva. Acervo Paulo Mendes 

da Rocha.

No caso do MuBE (1988) já se anunciava anteriormente na primeira 

versão não construída para a Casa em Catanduva (1979)[2.23] [2.25] como 

descreve Sofia Telles:

“Na casa em Catanduva (não construída), o corpo da construção 

finalmente se solta, vindo ao chão. Enterrada a meio piso, qual um 

relevo do próprio chão, a casa prescinde da estrutura. O grande pórtico, 

transversal à casa, está completamente livre. O museu seria assim uma 

síntese desse último percurso. Até o momento anterior, a construção 

em suspenso deixava a superfície buscar o espaço imaginário do 

horizonte. Agora, esse horizonte próximo, contido pela verticalidade das 

empenas faz o olhar perder seu ponto de fuga, e o espaço como que 

se condensa por inteiro à nossa frente. Estamos já dentro do museu. A 

questão que me parece essencial para compreender seu partido é que 

só uma certa percepção do concreto armado poderia resolver essa 

continuidade vertical do projeto.” 2.12 
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O partido com um “bloco território” e outro que repousa reafirma o 

pensamento da natureza transformada através da paisagem projetada que libera 

a plasticidade do elemento pousado2.13. A solução arquitetônica pode ser lida 

claramente como influência em diversos projetos residências de arquitetos como 

Bernardes e Jacobsen, Marcio Kogan e Isay Weinfeld [2.24].

A síntese da representação dos projetos de Paulo Mendes, ou seja, a 

concepção pelo corte que explica e, de maneira positiva, ilude, condicionam o 

mito de seus projetos, mesmo quando construídos. Nos croquis em corte da 

[2.23]

[2.24]

[2.25]
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Cobertura da Praça do Patriarca (1992), desenho síntese da proposta [2.26], 

Paulo dispensa a representação dos pilares periféricos, assim como no croquis 

do MuBE (1988), ao apresentar a “pedra no ar” criando “um simples abrigo”. 

Paulo escreve acima do desenho, reforçando as intenções implícitas no traço, 

que “O museu da escultura e da ecologia será visto como um jardim, com uma 

sombra, e um teatro ao ar livre, rebaixado no recinto...” [2.27].

Os croquis para o MAC USP (1975) são mais horizontalizados do que 

a própria maquete de criação feita em madeira e, mesmo este modelo, tem 

planos mais inclinados do que os cortes do anteprojeto [2.28], momento em que 

a estrutura já tinha sido calculada. Ou seja, os croquis representam a condição 

ideal da concepção que, na maioria dos casos, não se refletiu nas propostas 

construídas. Era o imaginário do arquiteto que por mirar o ideal, resvala a utopia 

que, por não ser construída, cria o mito.

Caso semelhante ocorre na leitura difundida sobre o processo criativo de 

Oscar Niemeyer. São diversos os pontos que contribuem para sua condição de 

mito, desde a vasta obra construída em Brasília até fatores do seu processo criativo.

[2.26]

[2.27]

[2.28]
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[2.26] Croquis da Cobertura da Praça do Patriarca. Desenho de Paulo 

Mendes da Rocha. Acervo Paulo Mendes da Rocha.

[2.27] Croquis de concepção do MuBE. Ibidem.

[2.28] Croquis do MAC USP. Ibidem.

2.14 HIROKI, J.E.. O papel da modelagem tridimensional no processo 

projetual de Oscar Niemeyer a partir de seu colaborador-maquetista Gilberto 

Antunes. Iniciação Científica (Graduanda em Arquitetura e Urbanismo) - FAU 

USP, FAPESP. 2012 (Orientador: Artur Simoes Rozestraten)

Ao apresentar sua arquitetura com clareza e simplicidade de um gesto 

artístico e coerente, oculta parte do seu processo de investigação. Seu processo 

de criação é conhecido: durante a concepção, o desenho configura as ideias 

no plano; em seguida, verifica a coerência de sua proposta pelo texto. Caso a 

criação escrita não atendesse as expectativas, retornava para o desenho outra 

vez. No entanto, a pesquisa realizada por Juliana Hiroki revelou a importância 

da modelagem tridimensional no seu processo de produção. Gilberto Antunes, 

colaborador-maquetista, produzia modelos bem trabalhados que expandiam as 

possibilidades de concepção de Niemeyer. O mito da concepção exclusivamente 

gráfica, com poucos e expressivos croquis, na verdade, tinha o importante amparo 

das maquetes para aprimorar a volumetria de suas obras2.14. A pesquisa de Hiroki 

também revela a necessidade de Niemeyer em revisar os projetos até mesmo 

construídos, o que denota a constante presença dos projetos em seu imaginário.

A utopia e o mito se encontram no modo como ambos criam novos 

paradigmas mesmo com sua condição irreal. Se a utopia deixa heranças por 

conta de sua busca pelo ideal, o mito se oferece como modelo para esse ideal.



“Usamos os olhos e desenhamos para fixar no fundo da nossa experiência 

aquilo que é visto. Uma vez registrada pelo lápis, a impressão permanece, é 

arquivada, documentada, inscrita... Desenhar a si mesmo, traçar as linhas, 

manipular os volumes, organizar a superfície... tudo isso significa, primeiro, 

olhar; depois, observar; por fim, talvez, descobrir... e é então que pode vir a 

inspiração. Inventando, criando e é essa ação que é importante.” 3.1

3.1 LE CORBUSIER. Viagem do Oriente. São Paulo: Cosac Naify, 2007

[3.1] Página ao lado: imagem criada pelo autor.
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O redesenho de um projeto é uma prática elucidativa em relação ao 

processo técnico e criativo por poder explicitar a estrutura intelectual empregada 

no projeto3.2. No caso dos projetos não construídos, essa tarefa ainda tem como 

objetivo qualificar a catalogação problemática já característica de um projeto não 

executado. Dentro da discussão sobre as convenções do desenho arquitetônico, 

Maria Luiza Zanatta de Souza, em sua dissertação “A Carta de Rafael-Castiglione 

ao Papa Leão X e sua importância para o estudo da arquitetura e do urbanismo 

do período do Renascimento” destaca:

“Segundo Vitruvius, entendia-se por Arquitetura a ordenação, a 

disposição, a eurritmia, a dimetria, o decoro e a distribuição das partes 

constituintes da obra. Estas partes poderiam ser analisadas a partir de 

três modos distindos de representação: através da planta (ichnographia), 

através da elevação (orthographia) e através da perspectiva (sciographia 

ou scaenografia).”3.3

Entendendo o desenho como linguagem, Artigas coloca:

3. as representações como forma de comunicação e análise

3.2 UNWIN, Simon. Vinte edifícios que todo arquiteto deve compreender. 

São Paulo: WWF Martins Fontes, 2013.

3.3 SOUZA, Maria Luiza Zanatta de. A Carta de Rafael-Castiglione ao Papa 

Leão X e sua importância para o estudo da arquitetura e do urbanismo do 

período do Renascimento. (Dissertação de mestrado) FAUUSP: São Paulo, 

2006. p.60
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“O conflito entre a técnica e a arte prevalece até hoje. Ele desaparecerá 

na medida em que a arte for reconhecida como linguagem dos 

desígnios do homem. A consciência humana, com seu lado racional, 

não tem sido convenientemente interpretada como um inteiro, mas 

como a soma de duas metades. Aos artistas, principalmente, compete 

conhecer esta dicotomia para ultrapassá-la.

Com certeza, a semântica da palavra ‘desenho’ tende a enriquecer 

nessa direção. Sentimos já as primeiras mudanças. O desenho não 

é a única linguagem para o artista. E as linguagens são formas de 

comunicação ligadas estreitamente ao que exprimem.

Da Vinci dizia: ‘os olhos são a janela da alma’. Nossa linguagem é 

essencialmente visual, de comunicação social.

A arte não é um símbolo como supõem os filósofos da frustração. Os 

símbolos são frases ou, se quiserem, são versos que compõem o poema. 

Para os arquitetos da atualidade é importante que se exprimam com 

símbolos novos.”3.4

3.4 “O Desenho”. Aula Inaugural ministrada na FAU USP, em 1967. São 

Paulo: Centro de Estudos Brasileiros do Grêmio Estudantil da FAU USP, 

1967. In Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, n.3, São Paulo: 

Universidade de São Paulo, 1968, p.32.

[3.2]



As representações como forma de comunicação e análise

No estudo, há o interesse pela investigação das arquiteturas com 

outras possibilidades de linguagem. É importante esclarecer que não há o 

posicionamento de substituição das convenções do desenho arquitetônico, 

mas sim, colaborar através da investigação de alternativas.

3.1 . diagramas

Sendo o desenho a principal forma de linguagem do arquiteto, e este 

essencialmente visual, pode-se dizer que quanto mais material gráfico for produzido 

para determinado projeto, mais eficiente será a comunicação sobre este e, portanto, 

sua apreensão. Pensando em ir além dos desenhos básicos de plantas, cortes 

e elevações, os diagramas possibilitam a estratégia de análises parciais, ou seja, 

focando em determinados assuntos, como, por exemplo, organizar simulações 

tridimensionais de modo a explicitar os componentes do partido estrutural e sua 

possível sequência construtiva. Le Corbusier utilizou amplamente dessa forma 

de linguagem. No desenho de fachada da Villa Roche [3.2], Corbusier revela a 

importância da ordenação através dos “traçados reguladores”, traço característico 

[3.2] Página anterior: esquema 

para ordenação da fachada da 

Villa Roche. LE CORBUSIER. 

JEANNERET, Pierre. Oeuvre 

Complète 1910-1929, Vol.1. 

Zurique: Les Editions D’architecture, 

1995. p.68

[3.3] Diagramas com as 

combinações entre as unidades 

e os diferentes formatos. LE 

CORBUSIER. JEANNERET, Pierre. 

Oeuvre Complète 1946-1952, 

Vol.5. Zurique: Les Editions 

D’architecture, 1995. p.110

[3.4] Página ao lado: 

axonométrica “explodida” com 

os elementos construtivos em 

destaque. Ibidem
[3.3]
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da arquitetura grega, era uma “garantia contra o arbitrário”3.5. Na página ao lado, 

a sequência de diagramas demonstra as possíveis combinações entre os 

apartamentos da Unidade de Habitação de Marselha [3.3]. A leitura é facilitada 

justamente por sua simplicidade. Na sequência, uma axonométrica “explodida” 

[3.4] enfatizando os elementos construtivos. É importante perceber que Corbusier 

apresentava, frente aos paradigmas do período, uma ideia nova e complexa tanto 

pelas articulações espaciais das unidades de moradia que geravam os encaixes 

apresentados em diagramas [3.3], como em seu raciocínio construtivo. Portanto, 

parecia fundamental a somatória das formas de expressão, pois, além dos recursos 

gráficos, também se apropriou da representação por maquetes conceituais [3.5]. 

3.5 LE CORBUSIER. JEANNERET, Pierre. Oeuvre Complète 1910-1929, Vol.1. 

Zurique: Les Editions D’architecture, 1995. p.68.

[3.5] À direita: Le Corbusier com modelo estrutural da Unidade Marselha, seguido 

por foto conceitual da unidade que se “encaixa” à estrutura. Disponível em: <http://

laformamodernaenlatinoamerica.blogspot.com.br/2014/02/unidad-de-habitacion-

en-marsella.html> Acessado em: 20 de Novembro de 2014.
[3.5]

[3.4]
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Pode-se dizer que Le Corbusier ampliou as formas de comunicação na arquitetura. 

Venturi aponta a importância da decomposição para melhorar o entendimento 

da obra:

“A arquitetura é passível de análise como qualquer outro aspecto da 

existência e se torna mais viva por meio de comparações. A análise 

inclui a decomposição da arquitetura em seus elementos, técnica que 

uso frequentemente, embora seja o contrário da integração, meta 

final da arte. Por mais que pareça paradoxal, e apesar das suspeitas 

de muitos arquitetos modernos, essa desintegração é um processo 

presente em toda a criação e é essencial para o entendimento.” 3.6

Segundo o Diccionário Metapolis de Arquitectura Avanzada, “diagrama é a 

representação gráfica do curso de um processo dinâmico sintetizado mediante 

compressão, abstração e simulação. Suplementa, assim, outras técnicas de 

representação e cálculo mediante a formulação de figura seletiva; trajetórias 

concentradas que permitem ordenar, transmitir e processar informações o mais 

economicamente possível”3.7, ou seja, é um elemento que, pela síntese e foco 

3.6 VENTURI, Robert. Complexidade e contradição em arquitetura. São 

Paulo: Martins Fontes, 2004

3.7 GAUSA, Manuel; GUALLART, Vicente; MÜLLER, Willy; MORALES, 

José; PORRAS, Fernando; SORIANO, Federico. Diccionario Metapolis de 

Arquitectura Avanzada. Barcelona: Actar, 2001.p.162

[3.6]
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em determinado assunto, esclarece.

As investigações gráficas promovidas pelo OMA (The Office for 

Metropolitan Architecture) através da síntese das informações de suas propostas 

possibilitou novos paradigmas para a explicação das ideias embutidas em um 

projeto. Na Biblioteca de Seattle (1999), Rem Koolhaas oferece uma proposta 

investigativa e complexa ao organizar os espaços internos. O partido se organiza 

em 5 “blocos flutuantes” [3.7]: administrativo, acervo, informática, espaço 

público e estacionamento no subsolo. Esses blocos fechados são envolvidos 

pela pele de vidro [3.8], gerando a espacialidade entre seus vazios [3.9], como 

visto no modelo esquemático [3.10]. Somado aos modelos esquemáticos, essa 

complexidade também era sintetizada por diagramas, como o que estabelece a 

leitura programática pelo corte do edifício [3.6]. O esquema em corte sobrepõe 

os itens do programa indicando com palavras o que foi imaginado para as áreas 

fechadas (em cinza) e as áreas entre os blocos (em verde).

No concurso vencido para as Bibliotecas Jussieu (1992), mas não 

construído, o partido é apresentado com o apoio de imagens conceituais 

[3.6] Página ao lado: corte programático. Disponível em: <http://www.spl.org/

prebuilt/cen_conceptbook/page56.htm> Acessado em: 24 de Janeiro de 2014.

[3.7] Acima: modelo esquemático com as caixas sem a pele. Disponível em: 

<http://www.archdaily.com/?p=11651> Acessado em: 24 de Janeiro de 2014.

[3.8] A pele gera a leitura irregular da fachada. Foto externa de Roman Prat. Ibidem.

[09] Vista interna. Foto externa de Roman Prat. Ibidem.

[3.10] Modelo esquemático com pele envolvendo os blocos. Disponível em: 

<http://www.spl.org/prebuilt/cen_conceptbook/page56.htm> Acessado 

em: 24 de Janeiro de 2014.

[3.9]

[3.7]

[3.10]

[3.8]
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[3.11] Sequência do modelo conceitual para explicar a organização dos 

planos. Disponível em: <http://www.oma.eu/projects/1992/jussieu-two-

libraries/> Acessado em: 20 de Novembro de 2014.

[3.12] Acima: perspectivas da fachada, [3.13] abaixo, interior do acervo. 

Imagens criadas pelo estúdio de visualizações WAX. Disponível em: <https://

tobewaxed.com/jussieu-two-libraries/> Acessado em: 24 de Janeiro de 2015.

de papéis sendo cortados [3.11], associação clara à disposição espacial 

contínua imaginada para os pisos da biblioteca, revelando parte do processo 

da concepção do projeto por maquetes. A maneira como o corte [3.14] é 

representado explicita a intensão do percurso contínuo, uma vez que, em vez de 

dispor a linha de corte como uma reta por toda a planta, o desenho é montado 

como se a linha de corte acompanhasse toda a circulação, portanto, sendo lido 

como um percurso contínuo.

Por conta da pesquisa em desenvolvimento para doutorado de Daniel 

Jauslin, pela Universidade de Tecnologia de Delf, na Holanda, que investiga diferentes 

tipologias de bibliotecas, foram produzidas perspectivas [3.12] [3.13] a partir da 

interpretação das plantas, cortes e maquetes desenvolvidas no concurso para 

qualificar o estudo das Bibliotecas Jussieu. As imagens produzidas se assemelham 

à linguagem das perspectivas que o OMA tem explorado na década de 2010.

[3.11]

[3.13]

[3.12]
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[3.14] Acima: corte contínuo e fotos da maquete. Disponível em: <https://

tobewaxed.com/jussieu-two-libraries/> Acessado em: 24 de Janeiro de 2015.
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Pode-se notar a herança das peças gráficas do OMA na releitura 

estabelecida pelo BIG (Bjarke Ingels Group). Bjarke Ingels se apropria dos meios 

digitais, mas ainda gráficos, para explicar seus projetos e envolver o espectador 

em sua narrativa didática. Na 8-House (2009) [3.15], a sequência de diagramas 

[3.18] representa as justificativas das soluções geométricas adotadas em função 

de critérios estabelecidos por condicionantes territoriais, conforto ambiental, 

quesitos do programa de necessidades, destacados pelas cores, e alguns 

formalismos. Para apresentar o projeto, Bjarke Ingels também produziu um filme 

[3.16] utilizando a tecnologia de realidade aumentada3.8.

3.2. fotografia e arquitetura

A partir do redesenho, novas peças gráficas dos projetos estudados 

foram produzidas, como diagramas e perspectivas. A construção dessas 

cenas buscou a aproximação com a fotografia e seus cuidados quanto ao 

enquadramento e a construção da atmosfera. É importante compreender 

que a fotografia é representação, uma vez que reproduz uma realidade e, 

[3.15] Acima: vista aérea do edifício. Foto de Dragør Luftfoto. Disponível 

em: <http://www.archdaily.com/?p=83307> Acessado em: 24 de Janeiro 

de 2014.

3.8 Realidade aumentada se define pela presença simultânea das 

realidadses física e virtual. No caso de Bjarke Ingels, essa integração de 

realidades só é visualizada através da câmera. No caso, há o predomínio 

do ambiente real sobre o qual são inseridos os elementos virtuais.  Fonte: 

SAÇASHIMA, Rosemery Emika. A realidade aumentada: desafios técnicos e 

algumas aplicações em jogos e nas artes visuais. (Dissertação de mestrado). 

São Paulo: ECA USP, 2011.

[3.15]
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[3.16] Acima: cenas do vídeo em que Bjarke Ingels se apropria da Realidade 

Aumentada. Disponível em: <https://vimeo.com/3499612> Acessado em: 

24 de Janeiro de 2014.

[3.17] À direita: sequência de diagramas do partido. Disponível em: <http://

www.archdaily.com/?p=83307> Acessado em: 24 de Janeiro de 2014.

[3.16]
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muitas vezes, pode iludir através de efeitos óticos ou, simplesmente, por 

registrar ângulos menos explorados de um objeto. Compor em fotografia é, 

essencialmente, organizar e ordenar os elementos. Henri Cartier-Bresson, tido 

como um dos fotógrafos mais importantes do século XX, definiu o conceito de 

“momento decisivo” [3.18]:

“Dentro do movimento, existe um momento em que os elementos 

dinâmicos se notam equilibrados. A fotografia deve aproveitar a 

importância deste instante e guardar o seu equilíbrio.”3.9

Junto da arquitetura moderna, surgem novas mídias de arquitetura, 

difundidas principalmente por meio de revistas. Estas assumiram o papel de 

educar o olhar do público através da fotografia de modo a indicar como estas 

novas construções deveriam ser vistas. Os fotógrafos de arquitetura atuavam 

com essa intenção, deixando os registros dos ornamentos para enfatizar o 

espaço moderno, sendo este, muitas vezes, o próprio vazio.
[3.18] Acima: “Gare Saint Lazare”, Paris, 1932. Foto de Henri Cartier-

Bresson, síntese da definição de “Instante Decisivo”. Disponível em: <https://

www.magnumphotos.com> Acessado em: 28 de Janeiro de 2014.

3.9 Tradução livre do inglês. Texto original In. CARTIER-BRESSON, Henri. 

The decisive moment. Verve and Simon and Schster: Nova Iorque, 1952.

[3.18]
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Ezra Stoller é apontado como um dos melhores fotógrafos de 

arquitetura do século XX. Aproximou-se da fotografia enquanto estudava 

arquitetura pela Universidade de Nova Iorque. Segundo Saunders, Stoller 

era um modernista devoto3.10. Suas fotos foram determinantes na difusão do 

modernismo para a cultura de massas. Sua linguagem é direta, não insere 

distrações ou superproduções, apesar do alto nível técnico de seus registros. 

Em seu trabalho, explora as possibilidades compositivas da perspectiva, 

posicionando cuidadosamente elementos básicos em uma harmoniosa 

geometria, como a posição estratégica de pessoas em suas cenas [3.19], 

[3.20], [3.21].

Stoller capturava os edifícios de acordo com a visão dos arquitetos, 

“Conta a história das ideias, do pensamento implícito em específicos atos 

projetuais recriados pela sua percepção”3.11. Por isso, foi responsável pelo 

registro de obras de Mies van der Rohe [3.19], Le Corbusier [3.20], Frank Lloyd 

Wright [3.21], Alvar Aalto e Richard Meier.

[3.19] Acima: “Seagram Building”, Nova Iorque, de Mies van der Rohe  e 

Philip Johnson, Foto: Ezra Stoller, 1958. O enquadramento deixa clara a 

transparência e permeabilidade visual do dentro e do fora, fortalecendo essa 

leitura com a luz natural que invade o hall. Disponível em: <http://ezrastoller.

com/portfolio> Acessado em: 28 de Janeiro de 2014.

3.10 SAUNDERS, William S. Modern Architecture: Photographs by Ezra 

Stoller. Nova Iorque: Harry N. Abrams, 1990.

3.11 ABREU, Marta M. Pedro. “Representação e comunicação de 

arquitectura através da fotografia”. (Dissertação de Mestrado). Universidade 

Lusíada do Porto: Porto, 2012 p.69

[3.19]
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[3.20]

[3.20] Ao lado: “Capela de Ronchamp”, de Le Corbusier. Foto: Ezra 

Stoller,1955. A posição e contraste da figura humana direcionam o olhar e 

equilibra a cena. Disponível em: <http://ezrastoller.com/portfolio> Acessado 

em: 28 de Janeiro de 2014.
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[3.21]

[3.21] Ao lado: “Marin Civic Center”, California, de Frank Lloyd Wright. 

Foto: Ezra Stoller, 1963. Stoller trabalha com a luz natural da arquitetura. A 

figura humana passa no instante certo, alusão ao “momento decisivo” de 

Cartier-Bresson, no entanto, é sabido que aquela pessoa foi induzida por 

Stoller a passar na hora certa.  Disponível em: <http://www.nytimes.com/

interactive/2012/10/21/magazine/ezra-stoller.html?_r=0> Acessado em: 

28 de Janeiro de 2014.
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Julius Shulman transmitiu o conceito de “momento decisivo” à 

sua maneira. Suas séries fotográficas mais conhecidas são os registros das 

Case Study Houses [3.22], [3.24]. Pode-se dizer que foi o responsável pela 

linguagem da fotografia da arquitetura moderna onde as pessoas participam 

da cena indicando o uso dos espaços, diferentemente de Stoller, onde os 

habitantes, apesar de fundamentais para a composição da cena, não tinham 

a participação ativa encontrada no trabalho de Shulman. Marta Pedro Abreu 

aponta em sua dissertação “Representação e comunicação de arquitectura 

através da fotografia”:

“Antes de Julius Shulman, a fotografia de arquitectura era só mesmo 

isso que o nome implica, fotografias de edifícios, isolados ou em 

grupo, com ou sem envolvente, mas com o factor comum de não 

incluir pessoas. Esta atitude perante a fotografia de arquitectura só 

mudou com a fotografia de Shulman.(...) Shulman não estava apenas 

interessado em pequenos detalhes arquitectónicos ou espaços vazios, 

pretendia provar ao público que apesar da falta de ornamentação 

[3.22] Acima: “Case Study House 21”, California, de Pierre Koenig. Foto: 

Julius Shulman, 1958. As pessoas e os objetos são cautelosamente 

posicionados, assim como a definição da paleta cromática dos objetos e 

roupas. Disponível em: <http://www.archdaily.com/?p=29457> Acessado 

em: 28 de Janeiro de 2014.

[3.22]
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a arquitectura moderna era habitável e desta forma humanizou-a, 

colocando, estrategicamente, pessoas a conversar ou a partilhar uma 

refeição.”3.12

É certo que Shulman não captava o “momento decisivo” definido 

por Cartier-Bresson, mas sim, criava-o à sua maneira. Na sequência [3.23], 

Shulman evidência seu processo de trabalho, onde revela que para criar o 

ambiente ideal, montava situações cenográficas de modo a transmitir através 

da fotografia a atmofesfera desejada. O fotógrafo organizava o posicionamento 

das pessoas de maneira a equilibrar a cena e ressaltar a profundidade dos 

espaços, como mostram as imagens [3.22] à [3.27]. Nas fotos [3.26] e [3.27], 

nota-se com clareza a utilização de refletores para iluminar artificialmente a 

arquitetura e os objetos da cena. Nas fotos coloridas, um tanto saturadas por 

conta das limitações técnicas da fotografia colorida neste período, são evidentes 

os trabalhos de organização cromática através da escolha cuidadosa dos tons 

das roupas e dos elementos decorativos de modo a compor a paleta cromática 

das cenas [3.22], [3.24], [3.25] e [3.27].

[3.23] Acima: Shulman revela com honestidade seu processo fotográfico. A 

sequência mostra o fotógrafo com a câmera posicionada meio a uma espécie 

de “jardim portátil”. Em seguida, resultado da fotografia. SHULMAN, Julius. 

Photographing Architecture and Interiors. Los Angeles: Balcony Press, 2000.

3.12 ABREU, Marta M. Pedro. “Representação e comunicação de 

arquitectura através da fotografia”. (Dissertação de Mestrado). Universidade 

Lusíada do Porto: Porto, 2012 p.58



As representações como forma de comunicação e análise

[3.24] À esquerda: Cena com a proprietária como protagonista. “Alexander 

Residence”, de Palmer and Krisel Architects. Foto: Julius Shulman, 1957. 

Disponível em: <http://www.designboom.com> Acessado em: 28 de 

Janeiro de 2014.

[3.25] Acima: Ibidem.

[3.25]

[3.24]
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[3.27]

[3.26] Acima: “Skinner House”, Califórnia, de Robert Skinner. Foto: Julius 

Shulman, 1959. As pessoas e os objetos são posicionados cautelosamente. 

Também é perceptível a luz artificial iluminando a arquitetura e os objetos.  

Disponível em: <http://www.taschen.com> Acessado em: 28 de Janeiro 

de 2014.

[3.27] À direita: “Stahl House” (Case Study House 22), Califórnia, de 

Pierre Koenig. Foto: Julius Shulman, 1959. Disponível em: <http://www.

stahlhouse.com> Acessado em: 28 de Janeiro de 2014.

[3.26]
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Na fotografia contemporânea, o português Fernando Guerra parece 

ser um representante dessa linhagem de Shulman. Fernando deixa evidente sua 

admiração pelo fotojornalismo e a importância do “momento decisivo”:

“Não é tradição da fotografia de arquitectura tradicional uma grande 

preocupação com momentos especiais, mas antes um registo puro, 

duro e seco da realidade.”3.13

As fotos de Fernando Guerra evidenciam essa preocupação com o 

instante, os detalhes e a presença cuidadosamente organizada. Seu trabalho 

investiga os diversos ângulos do espaço, representando suas diversas 

atmosferas. Em suas fotografias, as pessoas ajudam a contar a história do 

espaço. Além de dar a escala das arquiteturas, intensificam a dramatização da 

cena por sua disposição e relação com a luz.

3.13 GUERRA, Fernando. Dibujos Visuais, in. Revista + Arquitectura. nº022. 

Lisboa: Março 2008 p.25.

[3.29]

[3.28]
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[3.28] Página ao lado: “Universidade em Toroudant”, Marrocos, de D. 

Kettani, Saas El Kaabaj. Foto: Fernando Guerra. Disponível em: <hhttp://

ultimasreportagens.com> Acessado em: 27 de Setembro de 2014.

[3.29] Página ao lado: “Museu Marítimo”, Ilhavo, de ARX Portugal. Foto: 

Fernando Guerra. Ibidem

[3.30] Acima: “Complexos Escolares”, Abrantes, de Aires Mateus. Foto: 

Fernando Guerra. Ibidem

[3.31] À direita: “Adega Mayor”, Campo Maior, de Alvaro Siza. Foto: 

Fernando Guerra. Ibidem

[3.30]

[3.31]
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Pode-se dizer que Nelson Kon é o responsável pelos principais ícones 

fotográficos da arquitetura moderna e contemporânea no Brasil. No trabalho de 

Nelson não se encontra a superprodução apontada nas fotografias de Shulman 

e Guerra, mas, assim como Stoller, sua formação como arquiteto potencializa 

sua leitura espacial e, consequentemente, sua capacidade de registrar as 

intenções dos espaços arquitetônicos. No caso de Stoller, “muitos arquitetos 

não sentiam que o seu trabalho estava completo até ser “stolarizado””3.14. Nelson 

parece exercer a mesma função na arquitetura paulista. Uma das premissas do 

trabalho de Nelson é tirar partido da luz natural da arquitetura, ou seja, quando 

sai para fotografar, não carrega consigo refletores que alterariam a condição já 

oferecida pela arquitetura3.15. 

Na série que faz da Oca (1953), de Oscar Niemeyer, Nelson registra 

o edifício recém reformado em 20003.16, portanto, o edifício ainda estava vazio 

[3.32], [3.33], [3.34], [3.35]. Com essa liberdade de percursos e tomadas, a 

obra de Oscar pôde ser apreciada de modo mais livre. Como se remetesse 

àquela citação que resume o trabalho de Ezra Stoller: “Conta a história das 

3.14 ABREU, Marta M. Pedro. “Representação e comunicação de 

arquitectura através da fotografia”. (Dissertação de Mestrado). Universidade 

Lusíada do Porto: Porto, 2012 p.66.

3.15 Essas características foram observadas ao acompanhar alguns de 

seus trabalhos fotográficos. Nelson também conta sobre seu trabalho em 

palestras. Em Março de 2014, participou do curso de pós-graduação 

Geografia, Cidade e Arquitetura da Escola Cidade. Sua paelstra “Fotografia 

de Arquitetura” está disponível no Baú/Escola da Cidade (Acervo Digital): 

<http://escoladacidade.org/bau/nelson-kon-fotografia-arquitetura> 

Acessado em 15 de Março de 2014.

3.16 Reforma realizada por Paulo Mendes da Rocha em parceria com o MMBB.

[3.32]
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[3.32] Página ao lado: “Oca”, São Paulo, de Oscar Niemeyer. Série 

fotográfica realizada após a reforma finalizada em 2000. Foto: Nelson Kon. 

Disponível em: <http://www.spbr.arq.br/portfolio-items/reforma-da-oca> 

Acessado em: 28 de Setembro de 2014.

[3.33] À direita: Ibidem
[3.33]
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ideias, do pensamento implícito em específicos atos projetuais recriados pela 

sua percepção” (ver p.53). A poética dos detalhes de Niemeyer é escancarada. 

Nas cenas de Kon, as pessoas, quando presentes, enfatizam a escala do 

espaço de maneira precisa [3.30], [3.31].

Neste estudo, as perspectivas e filmes foram criados através da 

aproximação da linguagem dos fotógrafos apresentados, principalmente, a de 

Stoller e Kon, de modo a enfatizar os ideais arquitetônicos. Tirando partido da 

liberdade virtual, a representação é construída em um passeio livre, como a 

série de fotos de Nelson Kon pela Oca. Isso porque a humanização poderia ficar 

caricata, oferecendo distrações desnecessárias. As figuras humanas entram 

com precisão compositiva, auxiliando na leitura da escala dos espaços, mas 

ainda com a atenção poética dada no trabalho de Fernando Guerra.

[3.34]
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[3.35]

[3.34] Página ao lado: “Oca”, São Paulo, de Oscar Niemeyer. Série 

fotográfica realizada após a reforma finalizada em 2000. Foto: Nelson Kon. 

Disponível em: <hhttp://www.spbr.arq.br/portfolio-items/reforma-da-oca> 

Acessado em: 28 de Setembro de 2014.

[3.35] Á direita: Ibidem
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3.3. simulação tridimensional e o vídeo

Os croquis, desenhos técnicos e possíveis maquetes encontrados nas 

publicações originais, coletadas em pesquisas realizadas no acervo da FAU USP 

e obtidas diretamente com as equipes de projeto amparam o redesenho digital 

das peças gráficas. É feita, portanto, uma primeira aproximação da compreensão 

dos projetos estudados. A partir destas bases geradas, se inicia a construção da 

simulação tridimensional dos objetos. A leitura por este meio diminui a abstração 

da arquitetura; o que se avalia é, de fato, o espaço. Através deste instrumento 

de análise, são gerados diagramas que explicitam as relações de fluxo e a 

espacialidade do programa, entre outras questões desejadas. Mas, o passo 

além que é dado através da construção virtual dos projetos não construídos é o 

passeio em vídeo.

Através da expressão em vídeo, um passeio pela obra oferece 

elementos não depreendidos facilmente pelos croquis e desenhos. Elementos 

fundamentais para a qualidade dos espaços oferecidos, como as possíveis 

sensações, materialidades, relações visuais e luz, são percebidos apenas pela 
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construção ou por simulações tridimensionais, remetendo às possíveis leituras do 

conceito de promenade architecturale, ou passeio arquitetônico, apresentados 

por Le Corbusier da seguinte maneira:

“A arquitetura árabe nos dá um ensinamento precioso. Ela é apreciada no 

percurso a pé; é caminhando, se deslocando que se vê desenvolverem 

as ordenações da arquitetura. Trata-se de um princípio contrário à 

arquitetura barroca que é concebida sobre o papel, ao redor de um 

ponto teórico fixo. Eu prefiro o ensinamento da arquitetura árabe” 3.20

No conceito definido por Le Corbusier, a arquitetura deve ser 

compreendida em movimento e sua concepção deve responder a leituras 

mutáveis do espaço. 

Neste sentido, a matéria constrói e define o percurso, mas os elementos 

qualitativos vão além da matéria. O percurso pode envolver todos os outros 

sentidos, contribuindo para a composição da experiência, atentando para as 

atmosferas criadas, como é definido por Peter Zumthor:

3.20 ”L’architecture arabe nous donne un enseignement précieux. Elle 

s’apprécie à la marche, avec le pied; c’est en marchant, en se déplaçant 

que l’on voit se développer les ordonnances de l’architecture. C’est un 

principe contraire à l’architecture baroque qui est conçue sur le papier, autour 

d’un point fixe théorique. Je préfère l’enseignement de l’architecture arabe”. 

LE CORBUSIER. JEANNERET, Pierre. Oeuvre Complète 1929-1934, p. 24.



As representações como forma de comunicação e análise

“Qualidade arquitetônica só pode significar que sou tocado por uma 

obra. Mas porque diabo me tocam estas obras? E como posso 

projetar tal coisa? (...) Como se podem projetar coisas assim, que 

têm uma presença tão bela e natural que me toca sempre de 

novo. Uma determinação para isso é a atmosfera. Todos nós a 

conhecemos: vemos uma pessoa e temos uma primeira impressão. 

(...) Em relação à arquitetura é um pouco assim. Entro num edifício, 

vejo um espaço e transmite-se uma atmosfera e, numa fração de 

segundo, sinto o que é.”3.21

É evidente que a simulação dos passeios em vídeo não capturam todos 

os sentidos, mas podem despertar a imaginação para esses. Portanto, os filmes 

produzidos seguem caminhos definidos pelas áreas comuns dos projetos. Os 

percursos tiram proveito das possibilidades de edição e montagem, utilizando de 

cortes de tomadas, alterações da luz e da velocidade. 

A série “Architectures” (2001-2005), produzido por Richard Copans3.22, 

apresenta 23 edifícios construídos. Estes filmes não se limitam apenas ao percurso 

3.21 ZUMTHOR, Peter. Atmosferas. Gustavo Gili, 2007. p.9-11

3.22 A série de filmes foi concebida por Richard Copans e Stan Neumann, com 

co-produção pelo canal público de televisão ARTE France, Centre Pompidou, 

Ministério da Cultura da França, Museu D’Orsay e Fundação Sasazawa. Cada 

episódio trata um arquiteto e sua obra com grande detalhes de informações. 

Informações disponíveis em: <http://www.imdb.com/title/tt0853066/

fullcredits?ref_=tt_ov_st_sm>. Acessado em: 7 de agosto de 2014.

[3.36]
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[3.36] [3.37] Página ao lado e acima: sequência de quadros retirados 

do “Episódio 5 - Le Centre Georges Pompidou” da série “Architectures”. 

COPANS, Richard; NEUMANN, Stan. Architectures - Le Centre Georges 

Pompidou. [Filme-vídeo]. Produção do Canal ARTE France, Centre 

Pompidou, Ministério da Cultura da França, Museu D’Orsay, Fundação 

Sasazawa. Paris, 2001. 1 DVD, 28min. color. son.

e passeio da arquitetura. Maquetes e diagramas são criados para melhorar a 

apreensão das construções, contando ainda com depoimentos dos autores 

[3.36], [3.37]. Entendendo esse conjunto de ferramentas combinadas como 

algo de grande valor para a leitura da arquitetura, o estudo presente se propõe 

a contribuir com a leitura dos espaços através do redesenho por ferramentas de 

simulação tridimensional, gerando diagramas e a simulação de um passeio pelas 

áreas comuns dessas arquiteturas. A oportunidade de conversar e registrar o 

áudio de Paulo Mendes da Rocha comentando os projetos foi incorporado de 

modo a qualificar a leitura dos espaços. É interessante perceber que mesmo 

Paulo Mendes se surpreende em alguns momentos do percurso pelo MAC 

USP, principalmente nas cenas dos espaços internos, já que as maquetes e 

os desenhos produzidos na fase de desenvolvimento do projeto não tinham 

revelado esses ambientes com tanta clareza.

[3.37]



4.1 Acima: croquis feitos pelo autor.

4.2 Página ao lado: silhueta em linha dos projetos selecionados. Imagem 

criada pelo autor.
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4. 1 . SOBRE A ANÁLISE E OS PROJETOS PARALELOS

Os motivos pela seleção do MAC USP [4.5] já foram apresentados 

na Introdução, destacando sua configuração em uma escala intermediária 

entre o regional e o lote, o que proporciona o recorte propício para a leitura 

das resoluções próximas da escala humana, atentando para as atmosferas que 

poderiam ter sido criadas com sua construção e sua inserção na cidade. 

Denota-se que, de fato, a proposta para o concurso para o Centro 

Pompidou (1971) [4.4], em Paris, já anunciava muitas das soluções presentes 

no projeto para o MAC USP.

Com as primeiras aproximações feitas, denotam-se as influências na 

proposta de Paulo Mendes do Museu de Arte Moderna de Caracas (1954) 

[4.3], de Oscar Niemeyer, na condição em que apresenta o domínio técnico 

construtivo, onde arquitetura e estrutura caminham juntas.

Com o intuito de colaborar com a leitura dessas propostas não 

construídas, foram feitas simulações tridimensionais apresentados neste caderno 

e por vídeos no DVD anexo, onde são oferecidas as simulações dos passeios 

do MAM de Caracas e do MAC USP4.1. 

4.1 Com o início do redesenho, percebeu-se a redundância da produção 

do vídeo para o Centro Pompidou.

Página ao lado: [4.3] Museu de Caracas, [4.4] Centro Pompidou, [4.5] 

MAC USP. Perspectivas isométricas “destampadas” dos projetos. Imagens 

criadas pelo autor.
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Assim como todas as peças gráficas geradas pelo autor, os filmes 

produzidos não simulam exposições fictícias. Os museus são representados 

com seus espaços livres, ou seja, sem possíveis bloqueios de luz, como cortinas 

e películas nos vidros, luminárias, pedestais ou painéis expositivos. A cenas são 

construídas a partir das referências fotográficas apontadas no capítulo anterior.

Tanto o objeto principal da pesquisa, como os projetos analisados para 

dar suporte ao seu entendimento são, de certa maneira, mitos do imaginário 

arquitetônico brasileiro.

[4.3] [4.4] [4.5]



[4.2.1] À esquerda: croquis de Oscar Niemeyer. NIEMEYER, Oscar. 

“Museu de Arte Moderna de Caracas”,In Revista Módulo, n.4, Rio de 

Janeiro, março de 1956, p. 41.

[4.2.2] Página ao lado: Museu de Caracas. Imagem produzida pelo autor.
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4.2 . AS HERANÇAS DE OSCAR NIEMEYER E O MAM DE CARACAS

O MUSEU

O Museu de Arte Moderna de Caracas (1954) marca a fase de transição 

na obra de Oscar Niemeyer. A busca por maior pureza e ousadia plástica das 

formas é explicitada, como ele mesmo relata:

 “As obras de Brasília e o projeto do Museu de Caracas marcam uma 

nova etapa em meu trabalho profissional. Etapa caracterizada por uma 

pesquisa constante de concisão e de pureza e por uma maior atenção 

dada aos problemas fundamentais da arquitetura.”4.2.1

“Essa etapa, que representa uma mudança em minha maneira de 

conceber um projeto e principalmente de desenvolvê-lo, não surgiu de 

repente, sem reflexão. Ela não se apresenta como uma fórmula nova, 

fruto de problemas novos. Ela provém de uma revisão fria e honesta de 

meu trabalho de arquiteto.”4.2.2

A reflexão apontada foi despertada com sua viagem à Europa. O 

contato direto com o velho continente alterou seu ponto de vista, passando a 

[4.2.3] Acima: foto da maquete do projeto com inserção da cidade 

ao fundo.  Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/

arquitextos/13.151/4465> Acessado em: 20 de Outubro de 2013.

[4.2.4] Página ao lado: foto da maquete do projeto. PAPADAKI, Stamo. 

Oscar Niemeyer: Work in Progress. Nova Iorque: Reinhold, p.82, 1958.

[4.2.5] Página ao lado: croquis de Oscar Niemeyer demonstrando 

as diversas possibilidades para a resolução do partido do museu, 

evidenciando as soluções não desejadas. Ibidem, p.85.

4.2.1 NIEMEYER, Oscar In XAVIER, Alberto. Depoimento de uma geração. 

São Paulo: Cosac & Naify, 2003, p.238.

4.2.2 Ibidem, p.239.

[4.2.3]
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[4.2.5]

[4.2.4]
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compreender melhor o valor permanente do significado e da beleza das criações 

do passado enquanto símbolo de uma civilização4.2.3.

O local escolhido para implantação do projeto era privilegiado: um patamar 

feito na encosta rochosa dentro do perímetro urbano da cidade venezuelana. O 

partido arquitetônico enfrenta as limitações de área do local sendo solucionado 

de maneira a minimizar os apoios do edifício, concentrando seu contato com o 

solo. A pirâmide invertida propiciava o atendimento das áreas necessárias para 

os salões expositivos por conta do aumento progressivo das lajes superiores. 

Um elemento compacto e monumental surge na obra de Oscar, contrastando 

tanto com o conceito de Le Corbusier do Museé de Croissance Illimitée4.2.4, por 

sua inviabilidade de expansão, como também contraria o que vinha realizando em 

seus próprios trabalhos anteriores que, até então, se baseava na composição 

entre elementos múltiplos4.2.5.

O acesso principal do conjunto é localizado na cota superior, oferecendo 

uma vista privilegiada do edifício museu [4.2.6]. Sob uma leve laje, é posicionada 

a bilheteria que organiza os acessos pela rampa, levando o visitante à entrada do 

4.2.3 BRUAND, Yves. Arquitetura Contemporânea Brasileira. 4. Ed. São 

Paulo: Editora Perspectiva, 2002, p. 181.

4.2.4 Em 1931, Le Corbusier imagina o museu como uma arquitetura 

extensível, de modo a crescer e acompanhar a evolução da cidade moderna.

4.2.5 BRUAND, Yves. Arquitetura Contemporânea Brasileira. 4. Ed. São 

Paulo: Editora Perspectiva, 2002, p. 182.

[4.2.6] Página ao lado: vista do bloco expositivo a partir do acesso principal. 

Imagem produzida pelo autor. Todas as peças gráficas produzidas pelo 

autor foram realizadas a partir das publicações PAPADAKI, Stamo. Oscar 

Niemeyer: Work in Progress. Nova Iorque: Reinhold, 1958. e VIRDIS, Adolfo. 

Caracas 1954 – Oscar Niemeyer Museo de Arte Moderno. Nápoles: Clean 

Edizioni, 2009.
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[4.2.7]

[4.2.8]

1:1500
CORTE A

as heranças de oscar niemeyer e do mam de caracas

museu, e à escadaria lateral, descendo para os jardins. 

Além da pirâmide invertida, bloco destinado às exposições, auditório 

e café, o conjunto apresenta uma escola de arte sob a via que dá acesso ao 

subsolo destinado às áreas técnicas e depósitos. Em outras palavras, o partido 

enterra parte do programa para que o bloco principal se manifeste livremente, 

de modo a organizar a funcionalidade dos fluxos entre os setores, constituir a 

hierarquia entre os blocos e alcançar a pureza desejada por Niemeyer [4.2.7]. 

 No bloco expositivo, o partido arquitetônico caminha junto da solução 

estrutural. As paredes externas são travadas junto ao solo, enquanto sua 

inclinação promove um trabalho constante de protensão com as lajes internas; a 

partir do momento em que a força da gravidade age nas paredes, as lajes fazem 

o travamento internamente. No último pavimento, os esforços estruturais são 

realizados por tirantes que partem do plano inclinado e por pilares pendurados pelas 

grandes vigas superiores, sustentando a laje do último pavimento. O resultado é 

uma pirâmide invertida que, por sua posição privilegiada, pode ser apreciada pela 

cidade que acontece nas cotas abaixo, expressando monumentalidade.

[4.2.7] Acima: corte do museu. Desenho feito pelo autor.

[4.2.8] Acima: croquis de Oscar a partir da escola de arte com vista para 

o jardim e museu. PAPADAKI, Stamo. Oscar Niemeyer: Work in Progress. 

Nova Iorque: Reinhold, 1958, p. 98.

[4.2.9] Página ao lado: Cena reproduzindo a vista do croquis acima. 

Imagem produzida pelo autor.

10 20 50
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[4.2.10] À esquerda: vista aérea do museu com sua cobertura deslocada 

para melhor visualização da liberdade plástica da laje do último pavimento 

expositivo. Imagem produzida pelo autor. 

[4.2.11] Acima: foto da maquete do projeto evidenciando a cobertura. 

PAPADAKI, Stamo. Oscar Niemeyer: Work in Progress. Nova Iorque: 

Reinhold,1958 p.99.

[4.2.12] Página ao lado: conjunto de plantas e cortes. Desenhos 

produzidos pelo autor.
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as heranças de oscar niemeyer e do mam de caracas

“A busca de simplicidade e pureza atinge no Museu de Caracas 

um grau intenso e paradigmático. A forma compacta e monumental 

é arquitetura, porque é habitável, mas é também escultura, por seu 

fechamento exterior e por sua ênfase artística na surpresa e emoção. 

Trata-se de uma pirâmide invertida que ativa as possibilidades plásticas 

e estruturais do concreto armado em contraste com o terreno em 

declive. Uma rampa e uma discreta abertura na sua lateral dão acesso 

ao Museu. A forma sinuosa das lajes internas, atirantadas na cobertura, 

permitiriam à luz natural penetrar atingindo todos os níveis sucessivos, 

suavizando-se por reflexão nos planos inclinados internos”.4.2.6

As perspectivas [4.2.13], [4.2.14] e [4.2.15] ilustram a intenção da 

atmosfera descrita por Ruth Verde Zein. Também revelam o domínio técnico 

e espacial da concepção arquitetônica que libertam a plasticidade da laje do 

mezanino do último pavimento que, por sua condição pendurada, elimina a 

necessidade de pilares da sala de exposição abaixo. A independência das plantas 

em relação à forma do edifício condiciona a espacialidade descrita e ilustrada.

4.2.6 ZEIN, R. V.. Oscar Niemeyer 100 anos: um panorama a partir dos 

museus. AU. Arquitetura e Urbanismo, v. 165, p. 80-83, 2007
[4.2.13] Acima: Perspectiva interna da sala de exposição produzida por 
Oscar Niemeyer. PAPADAKI, Stamo. Oscar Niemeyer: Work in Progress. 
Nova Iorque: Reinhold, 1958, p.90-91.
[4.2.14] Página ao lado: Perspectiva da sala de exposição inferior. Imagem 
produzida pelo autor.
[4.2.15] Páginas duplas seguintes: Perspectiva da sala de exposição 
superior/mezanino. Imagem produzida pelo autor.
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as heranças de caracas

O pensamento descrito no depoimento de Oscar (p.76) influenciou 

fortemente a arquitetura paulista a partir de 1958, como foi enaltecido por 

Vilanova Artigas:

“O depoimento de Niemeyer é uma síntese feliz do que se continha 

no espírito de todos os arquitetos sérios do Brasil e marca também o 

ponto de partida para uma nova fase do desenvolvimento da arquitetura 

nacional que, dessa forma, mostra o seu rico conteúdo, capaz de 

novas e mais elevadas manifestações formais.” 4.2.6

Daniele Pisani sugere que entre os anos de 1954 e 1958, Paulo 

Mendes da Rocha tinha como principal pontos de referência projetos 

como o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (1953)4.2.7, de 

Affonso Reidy, através da sua ordem estrutural, e o Museu de Caracas, 

de Niemeyer4.2.8, e a organização do partido em dois momentos: 

embasamento e a forma livre apoiada. 

4.2.6 ARTIGAS, João Batista Vilanova. “Revisão crítica de Niemeyer” In. 

Caminhos da Arquitetura. São Paulo: Cosac & Naify, 2004, p.100. Texto 

original publicado em: “Revisão crítica de Niemeyer”. In Acrópole, n.237, São 

Paulo, ano 20, jul. 1958, p.420.

4.2.7 O bloco contendo a escola e o restaurante foi inaugurado em 1958 e 

somente em 1968, foi finalizado o bloco de exposições.

4.2.8 PISANI, Daniele. Paulo Mendes da Rocha: obra completa. São Paulo: 

Gustavo Gili, 2013, p.43.
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4.2.9 Daniele Pisani sugere que Paulo Mendes, no período em que projeta 

o Clube Atlético Paulistano, teria muito mais influências da produção de  

Oscar Niemeyer com o Museu de Caracas (1954) e Affonso Reidy, do 

que Vilanova Artigas que até então, não tinha nenhuma obra emblemática 

construída. PISANI, Daniele. Paulo Mendes da Rocha: obra completa. São 

Paulo, Gustavo Gili, 2013, p.43.

4.2.10 Ibidem.

O partido para o Clube Atlético Paulistano (1958) revela a influência 

através da construção do território como embasamento para dar suporte ao 

elemento que pousa 4.2.9. A tensão dos apoios e seu desenho em “V” evidenciam 

as influências de Reidy.

A arquitetura presente em Brasilia e no Museu de Caracas, em que a 

forma e estrutura são o mesmo corpo, são notadas na solução estrutural do 

Museu de Arte Contemporânea da USP, onde se nota maior plasticidade na 

solução estrutural. A relação entre forma e estrutura é contínua. Uma solução 

plástica dos fechamentos externos, que compõem a estrutura, e configura o 

volume. Os gestos de Oscar e Paulo se encontram quando, ambos, depuram 

a técnica e a utilizam a serviço da emoção, como cita Mendes da Rocha:

“Assim introjetada, é a própria técnica que permite abrir um espaço 

ilimitado à imaginação. Contudo, é uma técnica que é transformada em 

lógica de projeto e que, justamente por isso, pode, por meio de sua 

precisão, levar ao gesto poético.”4.2.10



as heranças de oscar niemeyer e do mam de caracas

Na sequência de croquis produzidos pelo autor, monta-se um 

comparativo, em ordem cronológica, dos partidos adotados nos projetos de 

Oscar Niemeyer desde a Oca do Parque do Ibirapuera [4.2.16], onde a planta 

e a forma já trabalhavam de maneira independente, até atingir o paradigma da 

leveza e pureza no Museu de Caracas [4.2.17]. Ao organizar o programa, enterra 

ítens de uso restrito. A solução constrói uma base que liberta a plasticidade da 

forma da pirâmide invertida que acolhe os usos abertos ao público. As heranças 

de Caracas são notadas em Paulo Mendes da Rocha a partir do Ginásio do 

Clube Paulistano [4.2.18], onde a cobertura pousa na topografia construída.    [4.2.16] ao [4.2.21] Sequência de croquis produzidos pelo autor.

[4.2.16] Oca, Oscar Niemeyer (1951) [4.2.17] Museu de Caracas, Oscar Niemeyer (1954) [4.2.18] Clube Atlético Paulistano, Paulo Mendes da Rocha (1958)



Arquiteturas não construídas: Modos de aproximação e representação aplicadas no MAC USP de 1975 91

A discussão é mantida nos projetos subsequentes, como no Centro Pompidou 

[4.2.19] e MAC USP [4.2.20]. A sequência se encerra com o corte do MAC de 

Niterói [4.2.21], de Oscar, que, apesar da planta circular, apresenta a mesma 

estratégia do corpo principal independente da base.

O MAM de Caracas, certamente, é o projeto não realizado mais 

emblemático de Oscar e, possivelmente, da história da arquitetura moderna 

brasileira por tudo que representou e instigou na própria carreira de Niemeyer e 

na reformulação conceitual da obra de arquitetos como Vilanova Artigas e Paulo 

Mendes da Rocha.

[4.2.19] Centro Pompidou, Paulo Mendes da Rocha (1971) [4.2.20] MAC USP, Paulo Mendes da Rocha (1975) [4.2.21] MAC de Niterói, Oscar Niemeyer (1992)
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CIAM 8 E O CORAÇÃO DA CIDADE

O CIAM (Congresso Internacional de Arquitetura Moderna) 8 (1951), 

realizado em Hoddesdon, Inglaterra, com o olhar crítico daqueles que notaram a 

fragilidade e carência do contato humano oferecido pelas ideologias urbanísticas 

modernas, até então promovidas pelos congressos anteriores, coloca em pauta 

a discussão sobre o “coração” da cidade.

A Carta de Atenas estabelece quatro funções urbanas básicas: 

habitação, trabalho, recreação e circulação. O CIAM 8 conclui a necessidade 

por uma quinta função: o core como centro das expressões coletivas4.3.1. Ignasi 

de Solà-Morales resume:

“A discussão mais renovadora destes anos sobre o core das cidades 

como uma nova zona a considerar na organização das distintas funções 

urbanas significou estabelecer não só a necessidade de um centro 

pluriforme e de máximo alcance social para a cidade como, sobretudo, 

a caracterização dessa centralidade como coração, isto é, como o 

4.3 . MAC USP | LOCALIZAÇÃO TEMPORAL E PRECEDENTES TEÓRICOS

4.3.1O manifesto está reproduzido em: OCKMAN, Joan. Architecture culture 

1943-1968: a documentary anthology. New York: Columbia Books of Architecture/

Rizzoli, 1993. p.27-30.
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lugar físico no qual encontram assento os sentimentos humanos mais 

elevados e mais necessários para a plenitude de uma arquitetura em 

busca de um novo humanismo”.4.3.2

CORE PARA A CIDADE UNIVERSITÁRIA 

A noção deste espaço de encontro e da troca é introduzida na proposta 

urbanística da Cidade Universitária em 1956, pelo arquiteto Hélio de Queiroz4.3.3. 

Nos anos de 1960, Mário Pedrosa conceitua o ideal utópico do core para a 

Cidade Universitária. Em seu texto “Parecer sobre o core da Cidade Universitária”, 

escrito em 1962, define quais seriam os programas de necessidade para os 

espaços desse centro de encontro elaborados em três grandes conjuntos. 

Primeiramente, Pedrosa destaca a presença de uma Aula Magna. Em seguida, 

a presença de um Centro de Coordenação das Atividades Culturais, Setores 

Administrativos e a Biblioteca Central, junto à Faculdade de Biblioteconomia e à 

Imprensa Universitária. O terceiro conjunto arquitetônico seria o museu, colocado 

como “coração vivo da cultura das artes visuais”4.3.4. 

4.3.2 SOLÀ-MORALES, Ignasi. Arquitectura y existencialismo. In: Diferencias. 

Topografía de la arquitectura contemporánea. Barcelona:Gustavo Gili, 1995.

4.3.3  SEGAWA, Hugo ; DOURADO, G. M. . Mário Pedrosa Urbanista. Risco 

(São Carlos), São Carlos, SP, v. 01, n. 01, 2003. p. 65-68.

4.3.4 AMARAL, A. A. . “Mário Pedrosa e a Cidade Universitária da USP”. 

Revista de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo do Departamento de 

Arquitetura e Urbansimo da EESC/USP, São Paulo, 2003. p. 61.
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Segundo Aracy Amaral, historiadora de arte, professora titular aposentada 

do Departamento de História da Arquitetura e Estética do Projeto da FAU USP, a 

ideia de uma Biblioteca Central foi descartada durante o regime militar. O governo 

repudiava a criação de locais que se configurassem ou permitissem a reunião de 

estudantes4.3.5. Questão também levantada por Pedro Paulo de Melo Saraiva, 

quando comenta sobre seu Centro Cívico para a UNB, abandonado pelo vice-

reitor em 1970, com o argumento de que os alunos poderiam se reunir demais 

na frente da reitoria e da biblioteca: “Gente reunida, não! Vamos dispersar! Era 

essa a palavra de ordem deles”4.3.6.

Foram realizadas diversas propostas para o local que atualmente, se 

configura como Praça do Relógio. A composição dessa área como centro 

cívico já foi pensada por Rino Levi, em 1952, tendo apenas a Torre construída, 

Oswaldo Bratke [4.3.1], em 1962 e na proposta objeto de estudo do capítulo, 

de Paulo Mendes da Rocha junto com Jorge Wilheim, em 1975.

[4.3.3] Acima: proposta de Oswaldo Bratke para o Core da Cidade 

Universitária. Imagem disponível em: SEGAWA, Hugo ; DOURADO, G. M. 

. Oswaldo Arthur Bratke – A arte de bem projetar e construir. São Paulo: PW 

Editores, 2012, p.228.

4.3.5 AMARAL, A. A. . “Mário Pedrosa e a Cidade Universitária da USP”. 

Revista de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo do Departamento de 

Arquitetura e Urbansimo da EESC/USP, São Paulo, p.61-64, 2003.

4.3.6 Entrevista em Corredor das humanas. São Paulo: GFAU/FAUUSP, 2009.



Arquiteturas não construídas: Modos de aproximação e representação aplicadas no MAC USP de 1975 97

[4.3.4] Acima: foto de Walter Zanini e Jorge Wilheim analisando a maquete 

do museu (1975). Disponível em: < http://casa.abril.com.br/materia/mac-

usp-da-sombra-ao-monumento#12> Acessado em: 30 de Agosto de 

2013.

4.3.7 MAIA NETO, Renato de Andrade. Arquiteturas para o MAC-USP. 

Dissertação de mestrado. São Paulo: FAU USP, 2004, p.41-44.

4.3.8 ZANINI, W.. Ante-projeto do edifício do MAC no campus da USP. 

Catálogo da exposição. São Paulo: Museu de Arte Contemporânea de São 

Paulo, 1975, p.1.

O MAC DE ZANINI

Durante a gestão Walter Zanini como diretor do MAC (1962-1978), foram 

feitos esforços para a construção de uma sede própria do museu no campus 

da USP, enfatizando a insuficiência e precariedade da ocupação do acervo no 

Pavilhão Eng. Armando de Arruda Pereira, no parque do Ibirapuera4.3.7. O acervo 

ocupava o espaço desde 1963, quando se inicia sua composição a partir da 

doação de duas coleções particulares: a de Francisco Matarazzo Sobrinho 

e Yolanda Penteado e, outra, do próprio Francisco Matarazzo Sobrinho. No 

mesmo ano, a Universidade de São Paulo recebeu as obras que compunham 

o acervo do Museu de Arte Moderna de São Paulo4.3.8.

Zanini, consciente das restrições democráticas do período em questão, 

via no espaço do museu a possibilidade de abertura para as mais diversas 

manifestações. As influências contemporâneas da arte eram bem-vindas, como 

se nota no MAC, na década de 70, a introdução de novas mídias e tecnologias. 

Dentro disso, o programa de necessidades tem como objetivo maior envolvimento, 

de modo a impulsionar as múltiplas relações possíveis entre os setores técnicos, 

[4.3.4]
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artistas, críticos e o público. Nessas condições, Zanini define:

“não só (prêve) instalações próprias para a conservação e exposição das 

obras do museu, mas também, propicia uma atuação das atividades 

na realidade presente da arte, acompanhando não só a obra como o 

artista, num comportamento qualificado como ‘revolucionário’”.4.3.9

A localização do museu na Cidade Universitária considerou o plano 

para o core desejado desde a década de 50. Sua implantação articularia as 

relações entre os estudantes e os serviços oferecidos:

“Foi dado um enfoque no problema urbanístico do campus e tudo foi 

concebido de modo a poder articular o museu com outros museus 

que pertencem à USP, com áreas de serviço comum a todos. Além 

do mais, serão facilitadas áreas importantes de nossas atividades, 

como a biblioteca, que já conta com dez mil itens e está em constante 

intercâmbio com o Brasil e o exterior, o centro de documentação e o 

setor de fotografia.”4.3.10

[4.3.5] Página ao lado: imagem da capa do catálogo da exposição “Ante-

projeto do Edifício do MAC no Campus da USP”, realizada de 22 de Maio 

a 22 de Junho de 1975. O caderno conta com depoimentos de Walter 

Zanini, o memorial descritivo, desenhos e fotos da maquete do projeto. 

Além das peças gráficas arquitetônicas, o catálogo trás algumas folhas do 

memorial de cálculo realizado por Mário Franco e Julio Kassoy, evidenciando 

a importância da solução estrutural no projeto. (Acervo do autor).

4.3.9 ZANINI, W. O Novo MAC. Entrevista dada ao Jornal da Tarde, 1974. 

Arquivo Wanda Svevo da Fundaçao Bienal de São Paulo. Pasta nº 1233, In 

MAIA NETO, Renato de Andrade. Arquiteturas para o MAC-USP. Dissertação 

de mestrado. São Paulo: FAU USP, 2004, p.50-51.

4.3.10 Ibidem.
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4.3.11 Parecer conclusivo encaminhado para o Fundusp sobre os problemas 

na execução das fundações. Arquivo da Reitoria. Processo nº 18.309, fls. 

333-335, In Ibidem.

4.3.12  O Fundo de Construção da Universidade de São Paulo (Fundusp) era 

responsável pelo gerenciamento do projeto e da obra a partir da contratação 

de empresas privadas. Ibidem.

4.3.13  Parecer conclusivo encaminhado para o Fundusp sobre os problemas 

na execução das fundações. Arquivo da Reitoria. Processo nº 18.309, fls. 

336-354, In Ibidem.

4.3.14 Ibidem, p.67.

O projeto desenvolvido por Paulo Mendes e Jorge Wilheim atendeu 

às exigências do programa. As obras foram iniciadas no final de 1976, mas 

em dezembro do mesmo ano, ocorreram dois desbarrancamentos durante 

a execução das fundações. Propôs-se a alteração do sistema especificado 

de tubulões pneumáticos para o de estacas tipo Franki4.3.11. O Fundusp4.3.12 

e a empresa de projeto das fundações entraram em conflito quanto às 

responsabilidades e custos adicionais da alternativa proposta4.3.13. 

Esforços foram feitos para a liberação do financiamento necessário para 

a construção do museu, mas sem sucesso. Em 1978, termina o mandato 

de Walter Zanini e o cargo da diretoria passa para Wolfgang Pfeiffer. Na nova 

gestão, abandona-se definitivamente o projeto da sede do museu na Cidade 

Universitária. Para Pfeiffer, o museu não era um local de experimentações, mas 

sim destinado às obras já reconhecidas, visão que tornava dispensável uma 

nova sede. Na sua gestão, a atenção é voltada para a conservação e ampliação 

do espaço ocupado no Ibirapuera4.3.14.

[4.3.5]
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[4.3.6]
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Para melhor compreensão da 
análise descrita, é fundamental 
o acompanhamento do vídeo 
disponível no DVD anexo.

MAC USP | CONCEITO PARTIDO E TÉCNICA

O Museu de Arte Contemporânea é um dos edifícios que integram a 

proposta desenvolvida em 1975 para a Praça Maior da Cidade Universitária. 

O conjunto, pensado a partir dos conceitos elaborados anteriormente por 

Mário Pedrosa para a criação de um espaço multidisciplinar de encontro, é 

composto, além do MAC, pelo Centro de Documentação e Informações e 

pela Aula Magna [4.3.6].

A implantação do conjunto toma partido dos desníveis da topografia. 

O core se desenvolve em um platô elevado em relação ao seu entorno, 

sendo organizado e delimitado tanto pelos edifícios do conjunto como pelas 

áreas verdes que o contornam. 

O MAC se organiza como articulador do território e dos outros museus 

da USP, como os Museus de Antropologia e Arqueologia e o de História e 

Geografia, que seriam implantados futuramente. Dessa maneira, o partido é 

organizado em duas etapas: embasamento e bloco expositivo.

[4.3.6] Página ao lado: perspectiva aérea do conjunto. Imagem produzida 

pelo autor. Todas as peças gráficas foram produzidas a partir das publicações 

da Revista Módulo (ROCHA, Paulo A. Mendes da; WILHEIM, Jorge. Museu 

de Arte Contemporânea da USP. Revista Módulo: São Paulo, n.42, p.60-67, 

mar. 1976.), catálogo da exposição realizada em 1975 (ZANINI, W. . Ante-

projeto do edifício do MAC no campus da USP. Catálogo da exposição. São 

Paulo: Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, 1975.) e desenhos e 

maquetes do acervo de Paulo Mendes da Rocha.
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No embasamento [4.3.7] são realizadas as atividades cotidianas do 

museu, como administração e serviços gerais. Nele, são concentradas as 

instalações comuns a todos os museus, como laboratórios experimentais, 

oficinas especializadas e de técnicas museológicas, de maneira a permitir futuras 

ampliações, refletindo o conceito desejado de multidisciplinariedade. A planta 

cota 0.00 [4.3.8], por sua condição junto ao solo, propicia a distribuição de 

programas dinâmicos que exigem fácil acesso, como auditório, cinema, livraria, 

depósito do acervo, restaurante e cantina, assim como áreas de exposição com 

grande rotatividade, tanto internamente como ao ar livre pelos jardins. PLANTA COTA 0.00
1:5000

[4.3.7]



[4.3.7] À esquerda: vista da galeria de distribuição do embasamento. À 

esquerda, acessos para os auditórios. A linguagem em preto e branco 

enfatiza a leitura do espaço, pois as materialidades do projeto não foram 

desenvolvidas com profundidade durante sua concepção. Imagem 

produzida pelo autor.

[4.3.8] Página ao lado: planta redesenhada pelo autor.
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[4.3.9]

[4.3.14]

[4.3.10]

[4.3.15]

[4.3.11]

[4.3.16]
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ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E CIRCULAÇÃO

[4.2.9] > [4.2.11] A sequência explicita o partido do projeto 

em dois momentos que podem desenvolver atividades 

independentemente: Base e Bloco Expositivo. 

[4.2.12]-[4.2.13] Os pilares conectam as lajes por 

consoles, solução para liberar o caixilhos de fechamento das 

salas expositivas climatizadas, permitindo que as rampas se 

desenvolvam sem fechamentos. 

[4.2.13]-[4.2.14] A riqueza espacial é explicitada pela 

circulação contínua dos pavimentos organizados em meio nível. 

[4.2.15]-[4.2.16] No último pavimento,  são dispostas áreas 

de exposição com pequenos desníveis em relação a corredor 

principal, alimentado pelas rampas e elevador.  Organizado 

em dois níveis, também se encontra a Direção Científica, com 

acesso para a cobertura do edifício. 

[4.2.17]-[4.2.18] As claraboias, com vidro translucido, 

iluminam o grande vazio central e, por rebatimento nas paredes 

inclinadas, os salões internos. 

Sequência de imagens produzida pelo autor.

[4.3.12]

[4.3.17]

[4.3.13]

[4.3.18]
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[4.3.20]

[4.3.19]
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A segunda área se constitui pelo bloco expositivo, fechado e climatizado 

para acondicionar as diversas obras de seu acervo. Este acolhe as salas de 

exposição e a Direção Científica do MAC, responsável pela orientação na 

programação das atividades do museu. A organização do programa e desenho 

livre da Praça Maior têm como resultado a visualização do elemento plástico 

(bloco expositivo) que pousa no embasamento. Um marco arquitetônico é criado 

e oferecido para a cidade, que poderia ser identificado à distância [4.3.19].

Sua monumentalidade é reforçada pelo contraste com a praça cívica, 

pensada seca para favorecer o encontro de multidões. Já a praça inferior foi 

idealizada arborizada, com caminhos sinuosos e espelhos d’água [4.3.20].

Caterine Otondo aponta a importância desse elemento na obra de Paulo: 

[4.3.19] À esquerda: vista a partir do outro lado da Raia da USP. Imagem 

produzida pelo autor.

[4.3.20] Página dupla: o desenho da vista aérea da praça inferior destaca 

dois elementos: os espelhos d’água, por sua condição de definidores 

dos fuxos da praça e acessos; e o bloco expositivo, onde se explora o 

corte perspectivado para evidenciar o raciocício estrutural composto pela 

sequência de seis grandes vigas, entre às quais percebem-se as tomadas 

de luz natural. A solução libera as lajes inferiores, enriquecendo a dinâmica 

espacial do museu. Imagem produzida pelo autor.
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“A água aparece nos primeiros projetos de PMR como elemento de 

proteção mecânica das lajes de cobertura das casas. Aos poucos, 

ganha predominância em seu projeto em outros usos voltados para o 

agenciamento dos espaços externos. O desenho das superfícies de 

água definem caminhos, lugares de estar, dilui fronteiras entre dentro e 

fora, e confere um sentido lúdico ao projeto”.4.3.15

O museu se apresenta como um espaço democrático. Seu acesso 

é possível tanto pela Praça Cívica, como pela cota inferior. No acesso pelos 

jardins, a sensação de estar dentro e fora é revelada pelo passeio em vídeo.

Sua concepção em corte traz à tona a influência do MAM Caracas 

de Oscar e o MAM RJ de Affonso Reidy. No MAC USP também é notado o 

resgate da discussão apresentado em sua proposta para o concurso do Centro 

Pompidou, de Paris (1971), partido também organizado em duas etapas: 

bloco expositivo apoiado no embasamento, neste caso, organizado no subsolo. 

A aproximação a este projeto é importante para entender as origens do MAC USP, 

por isso, foram produzidos diagramas e perspectivas de modo a contribuir com a 

4.3.15 OTONDO, Catherine. Desenho e espaço construído: relações entre 

pensar e fazer na obra de Paulo Mendes da Rocha. (Tese de doutorado). São 

Paulo: FAU USP, 2013, p. 135.

[4.3.21] Acima: croquis em caneta azul, com caligrafia de Paulo “Beaubourg 

1970!”. Acervo Paulo Mendes da Rocha.

[4.3.22] Página ao lado: Croquis dispostos na mesma folha. Acima, 

setorização do programa em corte, com fluxos horizintais e verticais. Abaixo, 

croquis da solução da cobertura e estratégia para o controle lumínico. 

através de brise-soleis entre os vidros da clarabóia. Ibidem.

[4.3.23] Página ao lado: Corte perspectivado, fazendo referência ao 

primeiro croquis da imagem [4.3.22], evidenciando o discurso do plano 

inclinado conectado por rampa ao térreo da cidade. Imagem produzida pelo 

autor. Todos os redesenhos do projedo para o Centro Pompidou foram 

realizados a partir de desenhos e fotos maquetes do acervo de Paulo 

Mendes da Rocha.

[4.3.21]
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[4.3.22]

[4.3.23]

leitura realizada a partir de seus croquis e desenhos. As simulações tridimensionais 

evidenciaram as relações espaciais entre os dois projetos. Ao analisar os primeiros 

croquis para o MAC [4.3.29], nota-se que as duas propostas se assemelhavam 

ainda mais, já que seus planos inclinados tinham a angulação maior, dado que 

no Pompidou os planos inclinados conformam os pisos do museu, além do seu 

efeito de rebatimento da luz natural. Na proposta para Paris quase toda a extensão 

da cobertura era composta por grelha em concreto e vidros duplos, dentro dos 

quais seriam locados brise-soleils articulados para controle lumínico [4.3.22]. 

Assim como no MAC (ver p.122), a solução estrutural do Pompidou apresenta 

poucos pilares, sobre os quais se apoiam grandes vigas junto à cobertura. Os 

planos inclinados são pendurados nessas vigas, liberando a fluidez do percurso.
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[4.3.24] [4.3.26]
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[4.3.28]

[4.3.24], [4.3.25] Página ao lado: vistas externas 

do bloco expositivo. Ambas as cenas revelam a 

relação dos planos inclinados e o entorno, assim  

a continuidade entre o térreo da cidade e o do 

museu. Imagem produzida pelo autor.

[4.3.26] Página ao lado: Oorte A. Ibidem.

[4.3.27] Página ao lado: Corte B. Ibidem.

[4.3.26] À direita: vista interna do bloco 

expositivo, Na imagem, nota-se o vazio como 

protagonista e articulador das relações visuais 

entre os planos das lajes organizados em meios 

níveis e a luz natural. O térreo do museu se 

confunde deliberadamento com a cidade. Ibidem.
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No MAC USP, o partido e a concepção espacial criam, através das 

paredes inclinadas, o aspecto de profundidade desejado e explicitado pelos 

croquis [4.3.26], aferido pelo passeio em vídeo. A luz que entra velada, indireta, 

caracteriza fuga e profundidade nos salões. A liberdade das primeiras plantas só 

é permitida pelas grandes vigas presentes no último pavimento. Nessa cota, a 

ordenação  dessas vigas, consequentemente, define seus espaços.

[4.3.29]

[4.3.29]  À direita: croquis de autoria de Paulo Mendes da Rocha, 

explicitando o rebatimento da luz e em função das paredes inclinadas. 

Acervo Paulo Mendes da Rocha.

[4.3.30] Página ao lado: vista do bloco expositivo a partir da praça cívica. 

Imagem produzida pelo autor.

[4.3.31] Páginas duplas seguntes: vista interna do salão expositivo dando 

evidência ao plano inclinado que rebate a luz zenital. Imagem produzida 

pelo autor.
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[4.3.32] Acima e página ao lado: conjunto de plantas e cortes com 

marcação em cinza dos pisos. Desenhos produzidos pelo autor.
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[4.3.33] Página ao Lado. Desenho produzida pelo autor.

[4.3.34] Acima. Ibidem.



MAC USP

O raciocínio em corte gera a conexão em meios níveis entre os 

pavimentos, assim como no edifício da FAU/USP (1969), de Vilanova Artigas. 

Essa solução promove as relações visuais internas das plantas que se 

desenvolvem sob um abrigo/cobertura que propicia a fluidez dos espaços e 

libera os diversos arranjos necessários para acolher os usos expositivos.

Através dos diagramas [4.3.38] ao [4.3.41] e a leitura associada aos trechos 

do memorial de cálculo, imagens [4.3.42] à [4.3.49], foram explicitadas as 

relações entre os  componentes da estrutura do bloco expositivo.

[4.3.35] Acima: prancha dos desenhos da estrutura do projeto para 

utilização como referência dos desenhos digitais. Acervo Paulo Mendes da 

Rocha.

[4.3.36] Página ao lado: Memorial de cálculos para as grandes vigas 

internas do bloco expositivo. Projeto estrutural realizado por Mario Franco e 

Julio Kassoy. Ibidem.

[4.3.37] Página ao lado: Memorial de cálculos para as vigas e pilar da 

fachada do bloco expositivo. Ibidem.

[4.3.35]
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[4.3.36] [4.3.37]
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O bloco expositivo é sustentado por 12 pilares: 8 centrais, com 

2x2m, e 4 pilares distribuídos pela fachada, sendo estes mais 

esbeltos por suportar menor carga, e com desenho propício 

para exercer o contraventamento longitudinal do edifício.

Sobre os pilares, são apoiadas 6 vigas, com 6,30m de altura, 

tendo as quatro centrais 2m de largura e as duas da fachada 

1m. O vão entre pilares é de 25m, deixando 35m de balanço 

para cada lado.

As lajes nervuradas em caixão perdido, com 1m de altura, são 

posicionadas ao lado dos pilares e conectadas por consoles. 

As lajes são dispostas em meios níveis, enriquecendo as 

relações do espaço. 

[4.3.38]

[4.3.44]

[4.3.39]

[4.3.45] [4.3.46]

[4.3.40]

[4.3.47] [4.3.48]
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As paredes externas em concreto, com inclinadas em 60º 

e 25cm de espessura, configuram os planos inclinados da 

fachada, de modo a se conectar e pendurar as lajes inferiores 

a partir das vigas da cobertura.

Nos pavimentos superiores, os espaços entre as grandes 

vigas são ocupados por lajes nervuradas em caixão perdido, 

com 50cm de altura, de modo a manter as relações visuais 

entre os pavimentos inferiores.

Na cobertura, lajes nervuradas em caixão perdido, com 50cm 

de altura, criando vazios para a iluminação zenital. Os detalhes 

das extremidades, desenhados para dar leveza e direcionar a 

luz, enriquecem o jogo lumínico imaginado por Paulo.

[4.3.41]

[4.3.49]

[4.3.42]

[4.3.50]

[4.3.43]

[4.3.41]
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[4.3.38] à [4.3.41] Páginas anteriores: sequência de diagramas para 

análise dos componentes estruturais. Imagens produzidas pelo autor.

[4.3.42] à [4.3.48] Páginas anteriores: fragmentos das folhas do memorial 

de cálculo relacionadas com o texto de análise dos diagramas. Projeto 

estrutural realizado por Mario Franco e Julio Kassoy. Acervo Paulo Mendes 

da Rocha.

[4.3.49] Página anterior: Desenho produzido pelo autor.

[4.3.50] À esquerda: fotomontagem com inserção do MAC USP. Mesmo 

com sua escala monumental, manteria boa relação com o gabarito do 

CRUSP, na foto em primeiro plano. Imagem produzida pelo autor.

[4.3.51] Página ao lado: Acesso junto à Rua do Anfiteatro. Ibidem.
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5 . CONCLUSÕES E OUTRAS POSSIBILIDADES

A “promenade architecturale” é parcialmente alcançada dentro das 

possibilidades despertadas visualmente pelo passeio. As novas visuais 

alcançadas estendem a gama de possibilidades referenciais dos projetos 

em questão, ou seja, além da sua importância conceitual e dos possíveis 

paradigmas alcançados, a partir da experiência sugerida virtualmente é 

impulsionado seu valor espacial como atmosfera, antes apenas sugerida 

pelos croquis, desenhos técnicos e textos.

Estas questões apontadas ficaram evidentes quando a simulação do 

passeio em vídeo pelo MAC USP foi apresentado para Paulo Mendes 

da Rocha. Nas tomadas internas, chegou a exclamar: “Ah, deixa eu 

ver os salões porque isso eu nunca vi! Tem os salões aí dentro?”, com 

uma surpresa gratificante de quem via pela primeira vez, seu projeto não 

construído representado de modo a contemplar aspectos espaciais 

não revelados pelos desenhos originais ou pelas maquetes físicas. 
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No entanto, os projetos não apresentavam desenhos completos por conta 

de não terem avançado nas etapas de execução, limitando os avanços da 

leitura dos detalhes construtivos e, principalmente, dos seus fechamentos 

internos e externos. 

Mas, é certo, que, mesmo com uma visita a uma obra construída, muito 

das soluções adotadas na arquitetura não são claramente notadas. A 

ilusão pode fazer parte da obra construída, como o caso dos pórticos 

vermelhos do MASP (1958) de Lina Bo Bardi, onde toda a caixa expositiva 

parece pendurada, quando, na verdade, oculta outras vigas no segundo 

andar do pavimento.

Portanto, o método de análise composto pelo redesenho, criação de 

diagramas e o filme com a simulação do passeio tridimensional, poderia 

contribuir não apenas para a aproximação dos projetos não construídos, 

mas também para a análise de obras construídas.
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Marcus Vinicius Damon: Com o desenvolvimento 

da pesquisa, eu acabei fazendo um recorte 

um pouco mais preciso e na verdade eu estou 

estudando as suas obras não construídas. 

Paulo Mendes da rocha: Você ia fazer em geral. 

MVDI: Isso. Mas o recorte me levou ao estudo 

mais focado na sua obra.

PMR: Você já é formado?

MVD: Sim. 

PMR: Quer dizer que você estudou esse projeto 

do MAC e também a Grota?

MVD: Sim. 

PMR: Estudou, quer dizer, examinou as plantas, 

isso e aquilo. 

MVD: Também eu estou partindo de um 

redesenho para uma análise. 

PMR: Você sabe que eu que gostaria de te 

entrevistar para perguntar o que você achou.

PMR: No projeto Grota Bela Vista, basicamente, 

se tivesse que destacar, para começar uma 

conversa com outro. Para contar a ele o que 

você acha que destaca no projeto Grota Bela 

Vista.

MVD: A Grota, a inserção na topografia, a 

transformação da paisagem, que é tão ausente 

em São Paulo, de uma cidade em meio a um 

parque e a surpresa que são as torres circulares. 

PMR: Por quê?

MVD: Porque é uma exceção na cidade.

PMR: Nem é torre circular. Ali é fundamentalmente 

habitação. A Grota da Bela Vista, aquele enclave 

ali. A topografia você tem razão, tudo isso tem 

interesse, mas a chave é o critério de casa. A 

grande questão da nossa vida é casa. Você não 

mora ao ar livre. Então, índio faz casa de palha, o 

outro pega duas pedras, ou não constrói nada, 

entra na caverna. Até que começa a fazer casa, 

senão... E depois a cidade. Não é?

MVD: Sim.

PMR: Agora, a Grota da Bela Vista fizeram o 

seguinte, como abrir rua... Quer dizer, você já 

está analisando... A topografia é muito enérgica, 

você só faz uma rua seguindo curva de nível, 
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senão, não é rua, é escada. A rua é muito difícil. 

Então, o pessoal faz uma rua, faz poucas ruas, 

ou seja, os lotes são de pouca frente e muito 

fundo. Não dá para ninguém viver ali. Vive uma 

família? O que fizeram? Vilas. Você faz uma casa 

de frente para a rua, deixa uma frestinha de nada 

e entra em um corredor e lá atrás faz uma vila. 

Portanto, se você examinar a planta anterior, se 

você falar “o surgimento da torre circular”, parece 

uma visão formalista. Se você vir o número de 

pessoas que estavam instaladas ali, se quiser 

estudar profundamente o porquê, de classe 

pobre, digamos, para não chamar baixa, classe 

de pouco dinheiro, e como concentradas, 

quantas pessoas, era essencialmente habitação, 

um negocinho ou outro. Onde está na cidade? 

A Avenida Paulista está ali, a Nove de Julho 

está aqui. Por que esses enclaves que havia? 

O Anhangabaú era onde moravam os negros. 

Passava uma aguinha, tinha pernilongo pra burro. 

Decretaram a abolição da escravatura, para onde 

que eles iam? Eles correram e se acamparam 

ali no buraco da cidade, a cidade era aqui em 

cima, coisas assim. Existia aquilo. Muito bem. A 

demanda do projeto, primeiro, interesse, uma 

demanda de governo. Por que diabos o arquiteto 

fulano de tal fez esse estudo? Alguém o contratou 

especificamente para fazer? Foi o governo, não 

foi? Isso tudo você já sabe?

MVD: Sim. Em parte, sim.

PMR: Como que chamava a empresa? Até me 

esqueci. Governamental. Bem, você sabe. Está 

tudo escrito aí. Ora, se você é arquiteto como eu, 

você tem que admitir que a primeira questão que 

surge é: como que eu vou fazer a casa nova, essa 

outra casa? Aquela não vai ficar, senão fica tudo 

como está. Botar a turma para fora, para quê? 

Fazer centro cultural? Precisamos viver ali. Outra 

questão fundamental que aparece em relação 

à casa e à cidade contemporânea é transporte 

público, endereço, valor do endereço. A grande 

virtude da casa na cidade é o endereço. Se você 

disser que mora não sei onde, e eu te pergunto 

onde e você diz que é no Leblon, eu já fico com 

inveja, porque é uma maravilha. Eu não vou 

perguntar se o apartamento é azul ou vermelho, 

nem se é apartamento ou não é, só pode ser 
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apartamento. É um tipo que realiza aquilo que 

você quer e eventualmente que é cidade. Então, 

como você faria essas? Eu esqueci, mas são 

consideradas as quantidades. Não sei quantas 

mil casas e, se possível, mais ainda, dentro dos 

planos de quantos habitantes por hectare é bem, 

500, seria bom até ampliar, porque o endereço 

é ótimo, você vai a pé. Tanto que tem um dos 

desenhos que eu fiz, uma análise, que tem uma 

série de círculos concêntricos para mostrar que 

a um quilômetro, a dois quilômetros, de raio, 

você vai a pé ao Pacaembu. Você mora, assiste 

Palmeiras e Corinthians a pé, e vai ao Parque da 

Aclimação, pega a Aclimação, dois quilômetros. 

Como você faz, então? Lote de 5x60 dá a 

mesma vírgula de antes. Então, a invenção 

da nova casa popular do centro da cidade, 

digamos, é uma questão muito interessante. No 

caso, aparecem essas torres sui generis, que 

são esses elevadores que param de três em 

três andares. Você desce dois ou sobe dois, dá 

um certo arejamento, um certo encanto, tira o 

confinamento, faz uma série de belas casas, aí 

você descobre onde ele cabe e repete a torre. 

É a chave do projeto. Como você deve estar 

careca de saber, que não adianta você ter casa, 

criança eventualmente, se não tiver escola, posto 

de saúde. Aí fica parecendo onde cabe mais, 

põe uma escola, põe isso, põe aquilo, atração 

pública, teatro, cinema, sem dúvida a escola 

de samba, existe a escola de samba, por que 

não fazer a sede da escola de samba? Foi 

feito. Portanto, os projetos têm que ser, antes 

de mais nada (quaisquer: fosse no século XIV, 

fosse em Verona, fosse na Iugoslávia), têm que 

ser oportunos. Não é uma ideia do cara, a ideia 

é dos outros. Então, como que eu faço para 

continuar morando, brilhar mais o bairro, não é? 

O que você pensa que é arquitetura? Portanto, 

não teria nada o que dizer. Isso está escrito lá. 

Um projeto qualquer, fosse uma casinha, fosse 

essa questão que é bastante mais complexa, ele 

– o projeto – é um discurso. 

MVD: Sim.

PMR: Torre redonda não quer dizer nada, o Hilton 

também é uma torre redonda. É uma visão só 

formalista. 
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MVD: Mas também é uma leitura, como que 

eu digo que a planta circular, tem uma questão 

qualitativa, no sentido de que ele propicia o 

encontro.

PMR: Sim, você vai procurar a forma, você vai 

fazer várias casas. Vai fazer vertical, senão, não 

cabe no chão. Quanto a isso, numa cidade, 

se você diz “eu moro não sei onde”, em uma 

cidade, eu já presumo que seja num prédio de 

apartamentos. Você vai ter uma casa em Roma? 

Até pode, mas é uma daquelas tombadas que 

sobraram, que é um palácio. Tem que ser um 

prédio. Com isso, entra a questão da América, 

porque... eu já falei Roma, já falei não sei o quê, 

só pode ser um palácio, coisa de mil anos 2 mil 

anos. Paris foi fundada há 2500 anos, a América 

tem só 400 anos. Portanto, ela já teria nascido 

moderna, muito rápido. Hoje o cara diz “eu moro 

no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte”, o 

cara diz “eu moro”, você presume que é em um 

prédio de apartamentos. Ou não? Você ainda 

sonha que ele pode morar em uma casinha? 

Quem? Você já deu um balanço entre os teus 

colegas, quantos moram em uma casa, no 

sentido da palavra jardim, quintal, recuo lateral. 

Deve ser uma porcentagem mínima, ou não? 

Outra questão que é mais interessante do que 

essa: se você fizesse uma enquete “onde você 

quer morar?” (entre seus colegas, não com velho, 

porque a perspectiva de quem tem tempo ainda 

para pensar o que eu vou fazer), você acha que 

a porcentagem é o quê? Isso eu não sei até. Em 

relação ao seu próprio trabalho da Grota você 

podia fazer essa pequena enquete. Não precisa 

fazer uma pesquisa demorada. Pega dois dias, 

pergunta para todos os seus amigos que você 

encontra no corredor. Se você pergunta para 10 

pessoas, 50, já é significativo. O quê? Se 20%, 

50%, 1%, 2% preferiu morar em uma casa, com 

quintal, jardim, recuo lateral, grade, cachorro, 

etc., pra dormir, ou se queria morar em um 

apartamento até. Mas não pode ser cretino, que 

vai responder como se fosse um sonho. Diante 

do que há disponível para ele efetivamente, 

senão ele não precisa responder que tipo de 

habitação ele queria. Ele podia responder que 

queria ser passarinho e tinha um ninho numa 

grande paineira, a 2 quilômetros daqui, que ele ia 
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voando. Não vale. “Sendo cidadão paulista, você 

tem que morar, onde você queria morar?” Porque 

o verbo morar engana muito, não engana? Nunca 

você viu alguém que você dissesse assim: “o 

senhor está fazendo o quê?”, “estou morando”. 

Você conhece alguém, já viu alguém morando? 

Você não fica morando. Você trabalha, você 

dorme, você vai à escola, vai ao cinema, vai ao 

teatro. É ou não é? Um cara que está no teatro 

assistindo um troço que ele gosta muito, sonha, 

inclusive diz eu não vou perder, um filme, ele 

está “cinemando” ou está morando. Ele mora 

na cidade. Ele vai ao restaurante. Ele dorme em 

casa, toma banho em casa, mas também pode 

tomar banho na sauna, pode tomar banho no 

clube. É ou não é? O que é a casa do homem? 

Não é mais aquela casinha com as suas cabras.  

É isso aí. É ou não é? Então, fazer a casa, que 

protótipo... Voltemos à questão da casa. Então, 

aquela casa lá, naquele lugar. Primeiro que 

com aquela topografia, você não vai achar um 

terreninho para fazer as casas: muro de arrimo, 

esplanada, aterro. São obras que você faz a 

torre (no sentido da palavra, pode ser quadrada, 

pode ser redonda, vertical), você tem pouca 

projeção para muita casa, não é essa a virtude 

do vertical, ou você pensa que é um estilo? É 

uma virtude mecânica de habitação, não é uma 

ideia tola. “Como é que eu vou fazer? Vou fazer 

torre circular”. Precisa ser idiota. Eu vou fazer um 

corredor, eu vou fazer uma ruela, uma galeria de 

distribuição com várias casas. Seria o ideal. Isso 

dá uma torre muito esbelta, porque é o corredor 

com uma casa. E a casa vira para o norte, ou vira 

para o sul, ou vira para leste, porque de um lado 

é o corredor. Eu ando no corredor, tenho casa 

de um lado só, estou jogando fora um corredor 

como construo, custa uma fortuna colocar isso 

aqui no espaço. Não havia nada ali. Imagine esse 

corredor, só ele, no 14º andar, imagine. Como se 

fosse uma obra, um absurdo, uma fita. Quem faz 

isso? Uma vez feito, não é brincadeira. Aí você 

usa um lado só com vários apartamentos. O 

que você diz? Engenheiro, arquiteto, desfrute do 

lugar. Um político. Arquiteto tem que ser político, 

solidário com o povo que quer morar ali. Eu faço 

casa dos dois lados. O mesmo corredor rende 

mais. Em vez de dez casas, tem vinte no mesmo 
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corredor. Porque além de tudo vou ter que por lá, 

presumo, o transporte público que é o elevador. 

Eu repito quantas vezes eu quiser. Parece bom. 

Lembra a topografia. Como é que eu falo para 

por essa fita numa topografia? É aquela. Não 

posso discutir, estou na Grota. Você já viu os 

projetos do Affonso Eduardo Reidy? Pedregulho 

você conhece?

MVD: Sim. 

PMR: Como é que ele fez? Uma fita, mas que 

acompanha a curva de nível e justamente para 

evitar muro de arrimo. Com a grande virtude, no 

caso, que em uma rua você entra em um andar 

e tem três para cima e três para baixo. Bom, isso 

que é arquitetura, é uma engenhosidade que 

em vez de evitar o desastre você resolve. Vamos 

continuar com a imagem do corredor, que estava 

interessante. Não há, portanto, esse terreno lá 

embaixo. Não há como alojar esse prédio, a 

não ser que eu faça... Mas e se eu pegar esse 

corredor e enrolar, eu concentro, também pode 

ser. É uma variante do mesmo projeto. Você 

compreende? Você conhece o Copan? Então. 

Outra questão é a famosa orientação. Uma torre 

circular, por mais que seja face sul, sendo circular 

sempre... Nunca há o pior... Aí começa a ideia do 

Reidy, que era interessante entrar meio caminho. 

Não é o caso em relação à rua (a rua do chão 

eu digo, a rua pública), mas pode ser o caso em 

relação à parada dos elevadores. Aquela entrada 

que o Reidy fez ao pé da rua, que eu posso subir 

dois andares e descer dois, porque diz que três 

andares com escada, sem elevador, eu já acho 

uma infâmia. Por que a casa popular, chamada 

“popular”, porque não pode ter elevador? Elevador 

não custa nada. Dez andares com vinte casas 

por andar, a parcela que você vai cobrar é uma 

merreca. Pode telefonar e pedir orçamento de 

um elevador num prédio de dez andares. Você 

vai ver. Portanto, faz elevador. Bom, aí começa 

uma série de invenções. Fazer o elevador parar 

em todos os andares para a mudança, mas 

para dia a dia só para na praça, você sobe 

um, desce dois, a cada três andares, fica mais 

engraçado, o tráfego fica mais desimpedido, não 

precisa ser elevador pequenininho, já faz grande, 

já serve para mudança. Aquilo de boca aberta, 
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não fecha um círculo. Uma vez para cá, outra 

vez pra cá, aquelas pracinhas. Você escolhe as 

implantações agora. Não parece um artefato, 

para quem está pensando o que eu vou fazer? 

Não é interessante? Então, a torre é resultado 

de como fazer, então, o número de habitações 

concentrado em uma topografia enérgica, que 

pareceu melhor dentro da imaginação. Há outras 

hipóteses. Mas quase que um protótipo. Não 

parece?

MVD: Sim. 

PMR: Tem um sentido meio que de favela. Todo 

mundo vai ver o outro. É ou não é? Mas a praça 

cobre tudo, você vê só um andar para baixo 

e o outro para cima. Não é uma coisa, assim, 

vertiginosa. Tira a ideia de vertigem, porque as 

praças fecham. Você sabe o que eu estou 

falando ou não? 

MVD: Nesse momento da pesquisa eu estou 

bem mais aprofundado no estudo do MAC.

PMR: Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. 

Agora eu vou receber as pessoas para ver 

obras de arte mais não sei o quê, onde fazer 

o museu. Se bem que não foi sozinho, eu que 

escolhi o lugar, perto do conjunto habitacional, 

todo mundo adora, se for possível, tomar 

um café no bar do museu, mesmo que não 

vá visitar o museu, aquilo é caminho para as 

escolas. Saio de casa, vou tomar o meu café 

da manhã na cantina do museu, estou vendo 

chegar caminhão, ver armar a exposição, é 

estimulante; como que fica essa cantina, onde, 

como eu vou fazer o museu. O museu terá um 

laboratório de pesquisa. Tudo isso fui vendo aos 

poucos, mas é fácil. Muito requintado, porque é 

Universidade de São Paulo, análise de carbono, 

saber se... Bom, mas isso também vai para a 

botânica e tal, porque ao fazer esse centro de 

análises específicas de objetos comuns a toda a 

Universidade. Tem o anexo ao museu, não fazer 

só para o museu, para a Universidade não ter 

que comprar quatro aparelhos de análise de raio 

X, análise de carbono. Não é assim que faz obra 

de arte? São instrumentos caríssimos, então, o 

laboratório comum, fica meio anexo ao museu. 

Pode fechar, climatizado, exposição, obra de 
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arte. Mas o auditório, porque está havendo um 

simpósio, então, ele fica anexo. Como eu faço 

para os meninos passarem na cantina e você vai 

engendrando uma construção que realiza uma 

visão por ternura com os estudantes. Ternura 

não física. Ternura com a ideia de conhecimento, 

que eu vou morrer, mas temos que continuar. 

Eu vou transmitir para os outros uma ideia. É a 

mesma motivação. Só que se é casa, tem que ter 

banheiro; quitinete, banheiro e cozinha, quarto e 

sala. Se é museu, tem que ter sala de exposição, 

auditório e cantina, depósito de acervo, mas é 

a mesma reflexão no sentido da genealogia da 

imaginação. O que fazer imaginando o que os 

outros desejariam. Não é você, arquiteto, que 

deseja, para ganhar prêmio. O que os seus 

professores ensinam a vocês? Tanto faz se você 

vai ver a Grota como um museu. A entrada, 

como se diz, é a mesma. Você não pode dizer 

“agora eu vou estudar o museu”. Está bem, como 

imagem, sim. Mas é a mesma coisa. Em todo 

caso, você tem todo o direito. Você poderia ter 

me interrompido e dizer “eu estou estudando o 

museu”. Outra coisa que eu queria saber. Agora, 

sim, eu estou curioso. Você disse que você 

ia fazer sua tese, sua pesquisa, em tese, em 

princípio, antes de escolher, não era só de um 

arquiteto, eram projetos não realizados, verdade?

MVD: Sim.

PMR: Por quê?

MVD: Porque me interessa, principalmente, 

investigar como que esses projetos... Lógico, 

a maioria já faz parte de um imaginário. Como 

que esses projetos, mesmo não tendo sido 

construídos influenciam pensamentos pela força 

conceitual deles. 

PMR: Sim. Não precisa fazer pesquisa. Já fica 

claro. 

MVD: Mas aí eu quero fazer uma análise desses 

projetos e melhorar também a catalogação deles, 

porque os projetos não construídos têm essa 

problema da não catalogação. 

PMR: Muitos deles são melhores do que os que 

foram construídos. 

MVD: Sim. 
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PMR: Inclusive alguns de concurso, porque 

quem ganhou não era o melhor. O júri era meio 

tolo. 

MVD: Exatamente. 

PMR: É interessante, sobretudo, em cima desse 

critério. Por que não foram construídos. Porque 

são projetos muitas vezes de grande conteúdo 

reflexivo, grande contribuição ao conhecimento 

da arquitetura, que podia se perder, por exemplo, 

pelo simples fato de ele não ter sido construído. 

De qualquer maneira perde, porque entrar na 

coisa construída é muito mais profundo, ou seja 

o que for, do que ver os desenhos. Mas eu acho 

que sobre esse ponto, é elogiável a sua tese. Aí 

você escolhe alguns que você já está, de cara, 

achando que esses contém o que você falou, 

reflexão interessante de se considerar. É isso?

MVD: Sim. 

PMR: Acho linda sua tese. Mas presta a 

atenção, que essa ideia de que foi feito assim 

ou foi feito assado, não é gratuito nem capricho 

de arquiteto. Muitas vezes, ainda que pareça, 

como coisas do Frank Gehry. Mas essas 

coisas como especulação do homem sobre o 

abstrato e relação... E pode chegar ao ponto 

de você achar que de fato é uma tolice, pura 

degenerescência. O próprio Frank Gehry. Aquilo 

não tem nada que ver com museu. Lá dentro o 

museu não é melhor que os outros. Por outro 

lado, a ideia de museu, antes que você entra 

como uma coisa que te chama, turismo... Pode 

ser interessante. Como uma flor. A natureza faz 

isso. A flor foi feita para atrair a abelhazinha, não 

é? Portanto, não é desprezível. É bobagem não 

aceitar, “isso é moderno, isso é pós-moderno”. 

Se é uma boa contribuição. Esse museu mesmo 

não é nenhum Frank Gehry, mas a forma também 

é interessante. O chão livre. Você atravessa por 

baixo e vai até a cantina, faz aquele pequeno 

pátio, tem as oficinas. Há uma vida aqui, uma vida 

lá, mas associadas. É isso. Você tem que fazer 

uma pesquisa, porque você vai entrevistar o cara 

e ele vai te dizer algumas coisas, como no caso: 

quase que eu estava metendo os pés pelas 

mãos quando fiz esse discurso contraditório. 

Portanto, é você mesmo que tem que quebrar 

a cabeça. 
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MVD: Sim. Essa análise também passa por 

redesenhos. Não só os redesenhos das 

publicações já existentes, mas também eu estou 

gerando novos produtos gráficos, para facilitar a 

análise. Porque de certa maneira as plantas e os 

cortes são abstrações do espaço. Na verdade, o 

que eu quero gerar é uma possibilidade de uma 

leitura melhor dessa fluidez que esses espaços 

propiciam para a continuidade das rampas e 

tudo o mais, principalmente. Por isso eu até 

gostaria de te mostrar. Eu estou gerando alguns 

diagramas e até alguns passeios de vídeo. Porque 

uma das coisas que também me interessa é 

perceber nesses projetos não construídos quais 

as atmosferas que poderiam ser despertadas 

nele. A questão desse complemento do que 

é a técnica e a emoção que esses espaços 

propiciam. 

PMR: A técnica e a emoção, se quiser fazer um 

pouco, mas não de forma gaiata. Mas também 

a montanha russa, o voo a velas, o salto de 

paraquedas são técnica e emoção. Cinema, 

teatro, o som, a voz, a música. Nós vivemos 

disso. Cuidado para não parecer que você 

está descobrindo agora. Você tem a obrigação 

de elaborar uma coisa. Chama-se o poder da 

linguagem. 

MVD: Sim. Pela visita, como que seria uma 

sugestão, na verdade. 

PMR: Eu sei. Cantar é uma forma de 

comunicação, mas vai cantar o quê. Você 

pode inventar uma canção nova. É isso aí. Esse 

passeio, essa antecipação. Não é a porta que 

abre, vê, fecha. Esse recinto que é público 

embaixo para o dia a dia, as salas de exposição, 

a luz que entra na parede inclinada, a estrutura 

mesmo. No fundo é uma estrutura pênsil, aquela 

parede é pendurada. Tem 15 centímetros, existe 

cálculo para tudo isso. Tudo isso é porque sim. 

A famosa história da luz do museu. É para fechar 

tudo e por luz artificial, para as obras de arte. Mas 

ninguém resiste a inventar algum tipo de claraboia. 

Essa é interessante porque a luz bate na parede 

inclinada, o piso... Você sabe. Nós chegamos 

a cogitar (porque estávamos na FAU), sabendo 

que não ia fazer, mas estudo. Um cara que até 

foi diretor da FAU, era especialista, era professor 
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da área de conforto ambiental, esse tipo de 

coisa. Eu fui falar com ele e ele se entusiasmou o 

seguinte, aquela claraboia, máquina fotográfica, 

todo mundo sabe, tem filtro, laranja, verde, 

controla os raios. Eu imaginei o seguinte: você 

tem um sistema de caixilho que é tubular. É como 

se fosse um tubo fechado, aqui sai um vidro e 

aqui sai outro vidro e esse tubo alimenta. São 

dois vidros duplos. Um filme entre os vidros, um 

vazio, um milímetro, depende da viscosidade do 

fluido que você vai empregar para quê. Em três 

tanques que comunicam esse sistema tubular de 

caixilhos, comunica, nessa fresta você injeta esse 

fluido que eu não sei o que seria, é para estudar 

terebintina, água mesmo (mas acho que não se 

usa água), tem um outro fluido que se usa muito, 

levemente viscoso. Enfim, quando você quer 

amarelo, ele suga o azul e fica amarelo. Um filtro 

laranja, mas não para ficar cor de laranja, mas para 

cortar os raios eventualmente inconvenientes. O 

próprio Brut Museum perdeu uma coleção que 

não tem preço, de tecidos peruanos porque 

estudaram, iluminaram, como acharam que 

deviam, porque tem que ser pouca luz, mas 

era luz com baixa frequência, e bombardeia e 

o tecido e desmanchou. Quatro, cinco anos 

perderam tudo e quando descobriam porquê. 

Desfaz o tecido, o bombardeio, compreende? A 

luz. Luz é partícula, é coisa. O som também, é 

vibração, mas vibra ar, portanto, é coisa. Você 

dominar tudo isso para dizer o que você quer, 

seja canção, seja... Eu perdi o fio da meada. 

Onde nós estávamos? Você gerir possibilidades 

de produzir essas emoções. Na expectativa 

de estar satisfazendo necessidades e também 

desejos humanos. É uma expectativa que você 

não pode determinar, mas pode saber pela 

consciência que tem, estudando e lendo sobre 

linguística, conhecendo os homens, enfim, quem 

somos nós? Não é? Quem somos nós? De onde 

viemos? Para onde vamos? Não é a pergunta 

do Gauguin? “Qui sommes-nous? O allons-

nous? D’o-venons-nous?” Agora, você não pode 

ensinar ninguém a fazer isso. É a grande lição 

da nossa FAU da USP. Os professores lá, acho 

que era o Artigas que dizia. Todos nós acabamos 

vendo claramente que é impossível você ensinar 

arquitetura, mas você pode educar um arquiteto. 
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Aí ele vai ver. Como um escritor. Você não pode 

ensinar um cara a escrever, propriamente. Ou 

melhor, pode ensinar a escrever do ponto de vista 

léxico, sintaxe, mas não o que ele vai escrever. 

A também você pode ensinar a construir, mas o 

que você vai construir eu não posso te ensinar. 

Vamos ver. Até porque o mundo anda, não 

vai ficar assim. Não é? Estamos falando hoje e 

num certo sentido do que possa continuar por 

um tempo, porque construo. É por isso que 

se diz também que arquitetura, apesar de toda 

essa preocupação para fazer, deve também 

se preocupar em aparar um tanto, porque 

ela não pode ser eterna, porque se chama 

imprevisibilidade da vida, alguma transformação. 

Haja visto a Pinacoteca, por exemplo. Não 

precisa da palavra “por exemplo”, é um exemplo 

claro. Era um prédio feito para não sei o que, 

quiseram fazer a Pinacoteca, faz algumas coisas 

lá dentro como eu fiz e eles a transformam em 

outra coisa. Inclusive climatizado, que não era. 

Portanto, há uma certa imprevisibilidade. O Louvre 

era um palácio ampliado porque as amantes do 

rei não acabavam mais e fez aquele negócio 

imenso e um belo dia resolveram transformar 

em museu. Nada mais improvável. Aí você faz 

assim, faz assado, até que terminou o que não ia 

aguentar, eu imagino, deveria estar muito careta 

entrar em salas e salas. Resolveram fazer na 

praça 300x80, escavar, cobrir de novo e colocar 

a pequena piramidezinha de cristal. O cara fez 

assim. É um museu. Está certo? Imprevisibilidade 

da vida, você transforma a mesma coisa. Isso é 

admissível. Tudo isso que é arquitetura. Ela não é 

isso ou aquilo. É um vir a ser e um sempre sendo 

enquanto possível. São raros os prédios na 

Avenida Atlântica em Copacabana...  um grande 

endereço no planeta, não é? Se eu falar em 

Paris, todo mundo sabe o que eu estou dizendo. 

Na Avenida Atlântica em Copacabana, no Rio de 

Janeiro, não há lugar no mundo que não possa 

citar essa arquitetura. Sabia? Todo o mundo sabe 

o que é Copacabana. Todo o mundo no sentido 

da palavra do planeta, na China. Há praticamente 

nenhum prédio com mais de doze andares. É 

tudo oito, dez, doze andares. Tanto que ressalta 

muito o hotel que tem na esquina. No Leme, de 

Copacabana pra cá tem trinta andares, se eu 
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não me engano. O resto tudo é baixo. Claro que 

vão tirar e substituir. Um prédio de doze andares. 

Aqui também era um apartamento minúsculo 

com trinta andares, não é? Ou você não sabe? 

Tudo que está vendendo por aí tem trinta andares. 

Portanto, confortáveis, bons, você pode dobrar a 

população de Copacabana. Ainda mais com o 

metrô que não havia. Então, a cidade não está 

pronta e não vai estar nunca. Já se deu conta 

disso? Então você vê que eu só digo asneira. As 

coisas que você estava careca de saber. Se há 

alguma novidade que você possa tirar daí, você 

que tem que dizer. Não sei.

MVD: Primeiro, talvez seja interessante mostrar. 

Eu queria te mostrar esse passeio pelo MAC, 

que eu tenho desenvolvido.

PMR: Com muito prazer. Imagina que pode se 

fazer uma coisa interessante, se você fizer um 

filme que se passou nesse museu que não foi 

construído. 

MVD: Essa é a ideia. 

PMR: É a ideia.

MVD: Eles ainda estão separados, eu ainda vou 

juntar na versão final. A ideia é depois ter um 

conjunto.

PMR: Você ainda pode fazer o Niemeyer subindo 

a rampa. Então divirta-se. 

MVD: Esse é o acesso.

PMR: Outra coisa interessante para vocês 

considerarem como trabalho é que depois não 

construíram e cogitaram construir em outro lugar. 

Mas não se compara com esse lugar, porque 

tem a avenida, com a raia olímpica, a ideia de a 

universidade ir pouco a pouco se abrindo para 

o fundo. Não pode ser um jardim zoológico 

fechado. Aquele endereço é melhor do que lá no 

meio, não é?

MVD: Sim.

PMR: É uma estupidez trocar de lugar. Olha que 

lindo. Está vendo que bonito. Muito bem feito. 

Essa pode ficar interessante.  É uma sequência, 

um filme, como eu falei.

MVD: Sim. 

PMR: Mas eu já entendi. Pode ficar muito bonito. 
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MVD: Pelo que eu percebi, o projeto tem 

umas pequenas variações de uma publicação 

para outra. Essa versão foi a da publicação do 

catálogo da exposição.

PMR: Sim, estava se fazendo o projeto. Antes 

que ele se realizasse, calculasse a estrutura. Ali a 

cantina, está vendo. Aqui é uma passagem livre. 

O museu está aberto permanentemente.

MVD: É interessante você estar dentro e fora ao 

mesmo tempo. Tem uma série de sequências 

aqui.

PMR: É muito interessante. As oficinas?

MVD: Sim. 

PMR: Que serviam para a USP toda. Certo tipo de 

análise. De carbono, caríssima a máquina. Então 

serve para plantas, flores e frutos e obras de arte. 

A ideia era essa. Aqui a cantina. Bonitinho, não 

é? 

MVD: Sim. 

PMR: Com essa ruazinha. 

MVD: Tem uma tomada mais estática.

PMR: Muito bem. A maquete está aí. Sabe 

por que estava aí na mesa? Vêm buscar. O 

MAC pediu e eu doei. Fui eu que fiz. Essa é de 

estudo. Sabe esses pilares aqui da fachada? 

Estão assim. Devem ser. É uma chave de toda 

arquitetura, desde a Grécia. Aquilo não apoia 

nada, apoia o beiral do telhado. O que apoia 

mesmo é a parede que está lá dentro. É mais 

leve que os pilares da FAU. Por quê? Você tem 

um pilar, seja qual for a construo ou o sistema 

construtivo, ele pega meia carga para cá e meia 

para cá; o outro pilar meia carga para cá e assim 

por diante. Agora, esse pilar meia carga para cá, 

meia carga pra cá, o próximo pilar meia carga 

pra cá; não há meia carga pra cá, é o último. 

É de fachada. Por isso podem ser trabalhadas. 

Então, eles são mais esbeltos. Com a mesma 

viga de cara. Por sua vez, a própria viga não 

tem laje dos dois lados. No sentido transverso, 

o pilar adquire essa forma por questão de 

contraventamento longitudinal do edifício todo. 

Fica muito interessante. Ou seja, a fachada não 

resulta de você ter uma estrutura tipo e vê a área 

que precisa construir. Sai do alinhamento. Para 
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não atrapalhar os salões, os pilares estão fora. O 

museu tem que ser climatizado, então, eu tenho 

que fechar tudo. Naturalmente que eu podia 

fechar, arrematar muita coisa. O pilar passa para 

o outro lado, continua, mas é um transtorno. Se 

eu puder fazer um caixilho só, como faz? Faz um 

consolo de 3 centímetros e o pilar por fora. O 

caixilho passa aqui. O último para fora. Não vai 

ter um caixilho mais. Você aproveita e desloca 

também para fazer a fachada. Sai do alinhamento.

MVD: Sim.

PMR: Porque eu fiz também como uma sala de 

descanso aí. O museu não fecha aqui, fecha 

um pouco lá dentro. De toda sala você pode 

sair para essa varandinha. Portanto, esse ar de 

aberto ia ter sempre. Você encontra um amigo e 

não pode nem comentar a própria exposição do 

museu, não deve, incomoda os outros. Você vai 

lá, acende um cigarro, fala, cospe lá fora e volta 

para a exposição. Fica mais chique a fachada, 

engraçado. Então, o caixilho fecha aqui e lá 

atrás. Fica assim aqui na frente. Um pedacinho, 

você tem mais dois metros, um metro e meio. 

Tudo isso é você fazer o que você imagina que 

o outro vai gostar. Acaba ficando bem porque vai 

ficar bem. Então eu fiz a maquete para estudar 

e tem muita coisa fora de proporção... Eu fiz os 

esquemas lá que são mais espessos. O MAC 

pediu. Não sei quem falou e falou que eu tinha. 

Eu comentei por telefone: “se um dia for para 

o museu pode por isso em um tamborzinho?”. 

Aqui está amarelo e branco, por isso que está 

ruim. Se fosse tudo branco estaria melhor.

MVD: Vou só mostrar mais um passeio interno. 

Eu ainda vou trabalhar. Seria um panorama.

PMR: Deixa eu ver os salões, que eu nunca vi. 

Tem um salão lá dentro?

MVD: Tem. 

PMR: Viu o que eu falei? Que eu nunca vi. A 

varandinha ali. Você fez porreta. Mas você vê, 

São Paulo não constrói nada assim sui generis, 

bem feito. Aí fica essa merda. Não fizeram. Eu fui 

cassado pelo AI5. 

MVD: Os salões. Como eu falei, eu ainda estou 

desenvolvendo.
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PMR: Sim, dentro dos alvéolos de 15... Tem a 

administração, tem também umas salas anexas 

à outra.

MVD: É bonito. Um sutil desnível. Essa riqueza 

espacial e visual também é interessante. Eu ainda 

tenho conjuntos para desenvolver. Eu tenho uns 

outros desenhos que ainda estão em uma fase 

mais preliminar.

PMR: Tem uma série de razões, é o que eu 

estava comentando com você com a habitação. 

Porque virou uma lei de só beleza abstrata. Em 

todo caso, tudo bem. 

MVD: Aqui eu acho interessante também para 

fazer uma análise espacial. Essa topografia 

construída que liberta esse gesto do museu. 

Também a compreensão do que eu falei da 

sequência fluida. Eu, particularmente, acho 

excepcional. Também, evidentemente, encontra-

se isso um pouco na FAU, no prédio da FAU. 

Esses são os que você falou.

PMR: O caixilho passa. Se usa muito. 

MVD: Sim. 

PMR: Casinha que eu fiz pré-fabricada eu pus 

o pilar... Essa história de você interromper. Você 

vê, qualquer projeto inteligente... Esse aqui é 

Rino Levi. O caixilho continua, ele obriga a parede 

a fazer um chanfro, está vendo? Se você tirar 

aquela parede, o caixilho fica corrido no prédio 

inteiro. Porque você arrematar... A coisa mais 

difícil é arrematar, vedar. Então você põe o pilar e 

o caixilho arremata e continua do outro lado, daí 

que surgiu essa ideia de arrematar. Põe tudo para 

fora e vai de uma vez só, fica só o vidro. Nada 

mais impermeável. Aquilo no prédio de vidro, 

mas de qualquer maneira é um caixilho delicado 

que fecha. Não é como aqueles lá, arremata no 

pilar e vai. Pela multiplicação uma obra inútil que 

dá um trabalho horrível ficar arrematando tudo. 

Se você pusesse um consolezinho e soltasse os 

pilares e caixilho corrido. Entra mais luz, porque 

esse pilar com vidro aqui, vidro aqui e vidro aqui, 

ele faz uma soma. Se tem 10 centímetros, essa 

luz ainda entra. Fica tudo mais... São técnicas. 

Cuidado que você usou uma expresso aí que 

não é mentira, mas não pode alimentar só esse 

lado. Eu esqueci. Você falou da topografia, uma 
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nova topografia e... 

MVD: Topografia construída. Eu falei que liberta 

o gesto.

PMR: Gesto. Gesto é para bailarino. Como gesto? 

Arquiteto não faz gesto. É uma reflexão lógica, 

tirada de alguns aspectos lógicos. Mesmo o que 

eu estava falando do Frank Gehry. Eu ia negar, 

ao mesmo não quero negar porque eu acho 

bobagem isso aí. Dizer que é inútil, pode dizer “eu 

sou um museu”. Mas não é um gesto, é reflexão. 

Essa expressão é muito usada em escola. O 

gesto do arquiteto. Como gesto do arquiteto? 

Se o arquiteto põe o dedo no nariz, vai atrapalhar 

o projeto, por acaso? No fim, não fica bem, mas 

não atrapalha nada. O gesto não. É fenômeno. 

Professor erudito para dar aula fala “fenômeno”. 

Política pura. Você não vê fenômeno. Nem 

lança condomínio fechado fora da cidade como 

fenômeno. É especulação como fenômeno. Dos 

piores desejos da burguesia decadente que tem 

medo da cidade, quer morar privado e não sabe 

o mal que está fazendo escolhendo. Tem que 

mandar os filhos na escola de automóvel e é isso 

daí. Não é fenômeno, fenômeno é vulcão, tufão, 

terremoto. Quando faz, é política pura, decisão. 

O fato do ser humano tornar-se bípede e andar 

não é um fenômeno, fez por necessidade de 

reflexão, vamos lá. O arquiteto tem que estudar 

linguística, antropologia, não arquitetura pura. 

MVD: Estou formando os espaços para fazer a 

leitura. 

PMR: Não há nada espontâneo na arquitetura, 

de gestual. Não tem nada de espontâneo.

MVD: Tem outros redesenhos.

PMR: É muito interessante seu trabalho. Isso na 

Grota você vai fazer também?

MVD: Sim. Bom, eu agradeço a conversa. 

Na verdade, como eu falei, o projeto ainda 

está em desenvolvimento. Eu gostaria que 

quando eu tivesse o material consolidado, os 

passeios também consolidados, eu gostaria de 

reapresentar para você.

PMR: Com prazer.

MVD: Os paralelos que eu também estou 

fazendo... Na verdade, um dos marcos da 
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pesquisa, apesar de não estar na sua obra, o 

Museu de Caracas, do Oscar.

PMR: Não está em minha obra?

MVD: Não é da sua autoria, eu quero dizer. 

PMR: O Museu de Caracas é uma maravilha.

MVD: Ele é um projeto chave nessa pesquisa. 

Talvez ele seja o projeto mais emblemático 

construído na história da arquitetura brasileira. 

PMR: Talvez a arquitetura do mundo. Se você 

considerar as pirâmides do Cairo e a importância 

que elas têm na história da arquitetura. O que é 

inverter a pirâmide como uma hipótese fez na 

mente antes que decidisse até publicar aquilo. 

Não foi um gesto. Estou refletindo. As pirâmides 

são as pirâmides. Imagem quanto é forma e 

principalmente quanto é execução. O fato de 

conseguir realizar aquilo como obra, advindo do 

quê? O que você queria fazer? Está no Cairo, é 

colocar uma pedrinha a 130, 140 metros de 

altura para dizer “eu estou aqui”. Como você faz 

isso sem máquina? A pirâmide é a máquina da 

sua própria construção. O plano inclinado, o 

chamado plano inclinado é a alavanca e o plano 

inclinado, é o primeiro capítulo da física elementar 

chamado máquinas simples. Dado o ponto de 

apoio e uma alavanca, eu levanto o mundo.  É a 

alavanca e o plano inclinado, porque ele sempre 

subdivide a força. Você arrasta, a força é diferente, 

você consegue por pedra por pedra. E mais 

pedra lá não há, porque é na beira do Nilo. Veio 

flutuando, então, envolve navegação. Por outro 

lado, o peso disso aqui afunda qualquer 

fundação, a não ser que seja carga distribuída na 

areia. Ninguém ousa, nessa época, falar de 

mecânica de subsolos. Se eu concentrar a carga 

e inverter a pirâmide? Só pode ter pensado nisso. 

Seria muito interessante. Mas aparece na terceira 

virtude. É que se você faz a parede inclinada, a 

pirâmide invertida. A primeira concentração de 

cargas, hoje a mecânica dos solos resolve. Eu 

sei que não é assim, é pirâmide, estou só usando 

as duas paredes como exemplo. Toda laje que 

você fizer, as lajes horizontais aqui, suponha que 

fosse um barbante passando daqui até lá, na 

horizontal. A parede quer cair, não quer? O 

barbante não deixa. O barbante fica protendido, 
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é uma autoprotensão. A tendência das paredes 

caírem faz com que toda alça que você passar e 

amarrar com certas lajes, que ele sabiamente 

não fez inteiras. Então é um artefato que tem o 

mesmo valor de reflexão 4 mil anos depois, da 

técnica e da possibilidade de realizar, antevista. 

Vocês querem fazer isso? Eu vou subindo as 

pedras. Ainda posso fazer aqui no meio um vazio 

e depois eu faço um tanque aqui com areia. 

Fizeram isso. Depois que eu acabar eu tiro a 

tampa de pedra, areia cai na rumba do faraó. Vai 

deixando nas pedras uma fresta que em uma 

certa hora você vê uma estrela da ursa polar, a 

constelação, portanto, entra luz lá dentro. O outro 

fez aquela de cristal do Louvre. Primeiro que 

Napoleão esteve lá nas pirâmides do Egito. Ali é 

Napoleão que tem no arco de Paris. É como se 

aquela outra lá já sonhasse ser cristalina. Então, a 

dimensão lírica e poética da arquitetura diz isso. 

Não é só isso. Estou imaginando o que o Pei 

imaginou para fazer a pirâmide do cristal do 

Louvre, o que o Niemeyer pensou. Imagina ele 

mesmo. Imagina ele aqui. Devia estar rindo de 

mim. Que eu deixei de dizer ainda... não é gesto, 

reflexão de cada técnica. Você lembra disso. De 

realização. Tem que saber como faz. Você não 

pode imaginar um poema se você não sabe 

escrever a língua. Não engendra aquilo. Você vai 

ter que publicar, tem que construir, não existe 

privado. Nem a mente está aceitando, porque é 

publicado. Para isso tem que saber escrever, 

tem que saber construir, saber tornar público, ou 

saber cantar, saber dançar. Isso fez chegarmos 

onde estamos chegando, ainda não chegamos, 

estamos indo, conduzindo. Não tem um troço 

em Marte mandando notícias para cá? Não são 

fenômenos. Um balde não sairia sozinho para 

Marte. Se fosse, seria um absurdo, um filme, não 

mandaria notícias também. Foi muito feito 

meticulosamente por nós. Você nunca deve dizer 

“por eles, os cientistas”, por nós, de tal maneira 

conscientes, ainda temos a ironia. Deram um 

nome, Curiosity, irônicos, ainda chamaram o 

artefato de Curiosidade. O que você mandou lá 

foi a nossa curiosidade. Vai saber que diabo é 

aquilo. Não há arquitetura, é uma invenção de 

acordo com o que sabemos e temos. Por isso 

mesmo não se joga fora, as lajes são 
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autoprotendidas, portanto, são fáceis de fazer. 

Ou seja, o que quer dizer autoprotendidas 

mesmo? Que ela vai anunciar com o reloginho? 

É que você pode fazer grandes vãos com 

facilidade, porque você pode protender as lajes 

com o peso, com o próprio esforço. Além de 

realizar essa parede que é muito difícil, a laje 

segura. É uma idealização da forma capaz de 

realizar. Isso que é arquitetura. Tem que saber 

construir muito bem. O Oscar é tão inteligente 

que deixa para dizer e explicar as curvas, curvas, 

das montanhas, os olhos. Ele, muito carioca, 

também as curvas da mulher amada. Não é por 

isso que ele fazia. Mas você estava falando da 

minha habitação. A habitação ideal é essa. 

Galeria e apartamentos. A boa é como o Oscar 

fez. Como ele não queria fazer esses corredores, 

ele repetia 36 andares. Se ele fizer 2 para cada 

prumada de elevador, 36, dá 72 apartamentos. 

Se forem dois elevadores, senão fica jogado fora. 

Portanto, a rigor são vários prédios como se 

fossem independentes. Queria fazer assim por 

várias razões. Não tem gesto, nada. Primeiro, o 

terreno tinha esse tamanho e ele queria cuspir a 

grande estupidez da verticalização, de adotar em 

cima da matriz anterior. Se a matriz é o lotezinho, 

a casinha, faz a porcaria que foi aí. Tem que 

reorganizar o chão. Como o terreno era grande 

ele quis fazer isso de modo exemplar. Podia ter 

feito para a empresa que encomendou vários 

predinhos. Essa reflexão é pura verdade. Um 

corredor e as casas para um lado só não realiza 

uma das grandes virtudes da casa solta. Você 

tem a luz. Melhor eu fazer o elevador preso e as 

casinhas têm os dois lados. De manhã, de tarde, 

fica mais alegre. Nem que seja pequenininho o 

apartamento. Você lava roupa de manhã e o 

solzinho aqui. Qualquer coisa assim. É melhor 

que um lado só, mas resulta em uma lâmina de 

36 andares e as casinhas dos dois lados. Uma 

lâmina muito estreita. Não é menos importante. 

Isso é o que diz o empresário, a cidade que pode 

pagar. É uma virtude sair da matriz anterior, 

verticalizar, reurbanizando de uma nova forma. 

Não fazer casa no chão, chão é loja, comércio, 

cidade. Estávamos falando das curvas. Se é 

uma lâmina, acontece o seguinte, vou mostrar 

para você o principal. Arquitetura não é nada que 
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os idiotas dos professores falam. “Fenômeno”, 

“gesto”, tudo isso são expressões que denotam 

uma falta de reflexão. Não é que é um crime 

dizer, mas quando ele diz isso, não vai dizer 

outras coisas. “Gesto”. A expressão da língua. 

Se você faz uma construção de 36 andares, 10 

metros, esbelta, a carga vertical, o peso vertical. 

O grande problema para a engenharia. Vertical e 

esbelta. Por exemplo, devido à proporção o 

grande problema é o vento, esforço de vento. Às 

vezes um vento lentíssimo permite que um 

Boeing voe. É vento. Ele está a 30 quilômetros, 

equivale a 30 quilômetros, voa um negócio de 

metal de 40 toneladas. Ou seja, não há pilar que 

resista ao esforço de uma lâmina esbelta. O que 

Cabral fez? As caravelas, de lá pra cá? Vento. 

Uma força terrível. Se você faz o prédio assim, ele 

não cai. Ele é capaz de andar e não cai. Não há 

esforço de vento nos pilares. Porque a engenharia 

sabe, a geometria sabe. Porque isso equivale a 

um prédio dessa largura. Tem como você ter um 

ponto aqui, um ponto aqui e um ponto lá, como 

se fosse um prédio grosso assim como uma 

caixa, do ponto de vista da engenharia, da 

mecânica. Não fica (dá o exemplo com uma folha 

de papel). Ainda mais com vento. Eu não estou 

nem soprando. O outro. É por isso que é assim. 

E ainda fica bem. O Reidy fez por causa da curva 

de nível, mas aqui não é o caso. Embaixo a 

cidade é livre. Então você mora aqui, tem um 

cinema aqui, tem um café e a cidade continua, e 

o metrô passa aqui.  É habitação popular. 

Urbanismo e arquitetura é pura política. A casa 

popular, basta ver. Se a casa está na cidade, tem 

que ser vertical, não tem quintal. Se é uma casa 

que você... o ministro da habitação, com o 

engenheiro, formado, vai dizer que é uma casa e 

tem luz elétrica. Como você faz luz elétrica 

popular? Pisca? Dá choque? O kW popular, 

como é? Não dá. E a bacia sanitária? Entra 

porcaria lá e não desce? Louça sanitária, ABNT 

(Associação de Normas Técnicas). Ligada à rede 

de esgoto? Ou não ligada à rede de esgoto? 

Construir e vender para o povo uma casa que 

não tem esgoto? O esgoto tem que ir para uma 

estação de tratamento. Não vai jogar no Rio 

Pinheiros de novo, no Rio Tietê. O que você faz 

para ser popular? Deixa o esgoto vazar de vez 



ANEXO A . ENTREVISTA COM PAULO MENDES DA ROCHA

em quando? Você não consegue fazer a casa 

ser contemporânea, contemporânea é ser 

popular. Vai ter fogo ou não? É lenha. Não tem 

geladeira? Come podre, embrulhado em jornal 

ou compra uma geladeira? Então tem geladeira. 

E o gelo? Os fenômenos mais interessantes da 

física. Como você faz para ser popular? É popular 

porque eu financio vinte anos. Então o cara ficar 

amarrado vinte anos pagando aquela merdinha. 

Que seja, não vamos discutir essa fase. É mais 

complicado. Como vender. Mas não pode ser 

popular. Você tem que fazer horrível para dizer 

que é popular. Aí você faz amarelo, faz andar tipo 

até o chão. Com eu posso abrir a janela e estar 

passando gente? No porque tem o piloti no 

Corbusier, porque o chão, o elevador, todos 

dormem de janela aberta igualmente, apesar de 

um estar mais embaixo, pode até preferir ficar 

perto da copa das árvores. Mas não é no chão. 

Tanto que o povo não é besta. Todos que têm o 

pavimento térreo dessa palhaçada que já fizeram, 

o Maluf andou fazendo uns predinhos que vão 

até o chão, predinho já com elevador que não vai 

até o chão, pintar de amarelo e com telhadinho 

de quatro águas. Para dizer que é popular. É 

horrível. O pessoal que mora no chão põe um 

fogãozinho, abre a janela e vende coxinha. Podia 

desenhar.  É tudo infame ou estupidez. É uma 

política. É um projeto errático. Uma das 

perspectivas da arquitetura evitar o desastre. 

Uma lei que é amparar a imprevisibilidade da vida. 

Esta lei é evitar o desastre. A sala de jantar com 

a janela abrindo pra calçada não dá. Tanto que 

essa casinha popular de antigamente tinha 

sempre três degraus, a janela era alta, para no 

mínimo você ficar um pouco mais acima. O piso 

da casa fica seco, você não fica assim. Por várias 

razões. Arquitetura é isso. O que você tira daqui? 

Tira uma reflexão histórica do homem sobre seus 

desejos e necessidades e a dificuldade de realizar 

isso. E a possibilidade de produzir o desastre. 

Para verticalizar não pode, não deve, manter a 

matriz anterior, loteamento. É fácil. Na escritura do 

apartamento você compra também uma parte 

ideal do terreno. Você constrói um prédio, se 

você for comprar, na sua escritura tem uma parte 

dela, tantos por cento, do terreno. Isso quer dizer 

que você não pode vender essa parte. Se você 
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ficar apertado não pode vender um pedaço. 

Portanto, já é uma abstração. Faz outra coisa. 

Tanto que o Conjunto Nacional é único lugar 

descente da Avenida Paulista. O resto parece o 

“Exército de Brancaleone”. Cada prédio feio. Ali 

você tem cinema, teatro, livraria e principalmente, 

os automóveis entram e saem da garagem pela 

rua secundária que é a Padre João Manuel. O 

único quarteirão da Paulista que você passeia 

como em Paris, vendo as vitrines no quarteirão 

inteiro, sem um carro urrando a cada vinte metros. 

São virtudes. Não é o arquiteto. A arquitetura 

como conhecimento histórico. É isso que é 

arquitetura. 

PMR: Sai daquilo e entra em outro. Não é 

interessante? O arquiteto tem que ser um grande 

construtor. Pensa nisso e faz o seu trabalho que 

está muito interessante. Pensa nisso e faz sua 

pesquisa. Esse tipo de análise você vai fazer 

sempre. 

MVD: Sim. Como eu falei, é importante a 

catalogação desses projetos.

PMR: Isso é uma outra coisa. Podem ser muito 

interessantes. Isso é interessante. Podia propor. 

Uma comissão de projetos, banco nacional ou 

até mundial. Só do século XX, século XIX, da 

história toda, vai longe. Projetos não realizados, 

publicados, que nunca foram construídos.  

MVD: Você conhece? Essa publicação pouca 

gente conhece.

PMR: Eu nunca vi. 

MVD: Adolfo Virdis fez uma coletânea.

PMR: É uma maravilha esse modelo. Está vendo 

os pilares.

MVD: A laje flutua. Os tirantes.

PMR: Cadê?

MVD: Essa última laje fica atirantada. 

PMR: Sim, ela faz o mesmo efeito. Mas o Oscar é 

muito sabido. Para realizar a pirâmide, ele estava 

entusiasmado com isso. Essa aresta tem que ser 

limpa, não pode aparecer mais um pavilhãozinho. 

A cobertura que ele queria desfrutar é preciso 

pensar. Daqui você só vê aresta. Me parece. 

Não, ele pôs umas coisinhas. Isso é antes?

MVD: É a maquete destampada. A última laje 
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você vê livre. 

PMR: Eu já comecei a inventar. Eu acho que o 

ponto... Bonito seria assim. Pode resolver assim 

ou como ele fez. É assim?

MVD: Sim. 

PMR: Chama-se viga vagão. Tudo isso é uma 

viga. É viga tipo vagão. Aqui é tensionado e ali é 

comprimido. O andar inteiro funciona como viga. 

Aqui está esquemático. Os vagões de ferro são 

assim. No chão do vagão tem carga e tem essa 

viga chamada viga vagão. Os tirantes, essa viga 

trabalha à compressão violentamente. Aqui é 

uma compressão violenta, tanto que ela é assim. 

Aqui é tirante. Isso resiste como se a viga tivesse 

essa altura. Tanto que ele pôs a figurinha para 

dizer “fica livre e é uma viga”. Várias vezes. Bonito. 

Essa é uma obra do Niemeyer que deveria 

construir. Agora o governo lá e tal... Parece que 

as coisas não vão muito bem. 

MVD: Interessante. Dentro dos estudos, como 

eu falei, o MAC é realmente mais avançado, mas 

nos próximos passos do redesenho, eu pretendo 

abordar ainda, apesar de ter sido construído, mas 

foi desmontado, o Pavilhão de Osaka. A leitura 

que faço aqui na dissertação é que ele teve a 

mesma carga, na verdade, influência semelhante 

ao Pavilhão de Barcelona, no período em que ele 

não ficou construído. Eu percebo que o caso se 

assemelha ao que aconteceu com o de Osaka. 

Depois de desmontado ainda faz parte das 

referências. 

PMR: Faça suas observações como deve. É 

um privilégio nosso também. Você pode dizer 

coisas que o autor... Podia ter morrido, mas se 

ele ressuscitasse ia dizer que é bobagem. Talvez 

não seja. Para continuar. 

MVD: Sim. Depois eu venho com Georges 

Pompidou, Paris, Parque da Grota, como eu 

falei, MAC, Instituto Caetano de Campos.

PMR: O Pompidou é interessante. O Caetano 

de Campo é muito interessante. Inclusive foi uma 

estupidez não ter sido escolhido. Recebi telefones 

do Maurício Roberto que estava no júri. Tiveram 

que interromper, fecharam. Tem que voltar. Era 

um concurso fechado, quatro ou cinco pessoas 

só. Ele ligou para mim e disse “seu projeto não 
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é assim e assim?”, eu falei “é, por quê?”, “que 

maravilha, você ganhou o concurso. Mas fica 

quieto”. Era muito meu amigo e era verdade. Não 

é que ele votou e... inclusive eu achei sacanagem, 

porque deram para outro. O Jorge Wilheim. A 

entrada... Eu gosto muito. Eu gosto. Caetano 

de Campos. Precisava sair daqui. Aí que deve 

ser escola. Está assim de criança para escola. 

Londres tem 400 quilômetros. É do tamanho 

de Londres. É só fazer metrô, dá para colocar 

400, 500 quilômetros. Isso que é urbanismo. 

Não é fazer o que vamos encomendar. Quem 

vai encomendar? Nós. Agora quem encomenda 

que faz. A sabedoria é a arquitetura.  

MVD: O último é o SIVAM para Brasília. 

PMR: Eu sei. É muito interessante. Com os 

edifícios circulares. Esse é interessante pela 

parte secreta, uma parte exclusiva de cientista 

e uma parte pública, de vidro. Nós resolvemos 

fazer assim. É interessante. A figura fiou muito 

bonita. A razão não é fazer figurinha bonita, mas 

fica bonita. Se reflete. É interessante essa ideia 

também. O que a população, o gênero humano 

deseja tem uma configuração. É impossível 

você fazer um navio que não apareça. Não é 

uma coisa fabricada. Se você vai de encontro 

a esse desiderato que para de modo invisível. 

Se você atinge, se aproxima, aquilo fica 

maravilhoso, belíssimo. Em termos de beleza é 

abstrato, complexa. Pode sempre surpreender 

com uma beleza inesperada. Ela está sempre 

como inesperada, porque ela avança com o 

conhecimento. Acabamos nos tornando assim. 

Você não deseja nada impossível. O desejo é 

forte. Você sabe que pode, que é possível. 

Você começa a desejar quando é possível. Você 

imagina o que seria o que o outro gostaria. Ainda 

que seja “vou matar meu marido e vou sair. Um 

dia eu vou fazer isso”. Não faz, por ética, moral. 

Você consegue pensar. Você não consegue 

imaginar o impossível, desejar o impossível, 

projetar o impossível. Caracas. Mecânica dos 

solos hoje. Se cai, protende. Como quem está 

conversando com aquilo. Você entende? É 

isso. Você tem que cogitar saber, cogitando e 

não sabendo. Acaba não só sendo possível. 

Você se impõe problemas por razões. Ao 
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resolvê-los... O fato de ser esbelto, fruto de um 

problema. Ele cria problema e resolve. Mas tem 

um engendramento. Talvez eu não conseguisse 

partir daí. Primeiro foi aquele “não vou fazer vários 

prédios”. A verticalização pode ser feita em cima 

da matriz anterior, em cima do velho. É muito 

complexo. Leia linguística, antropologia. Não vai 

ler revistinha. Felizmente é riquíssimo, não que 

seja complicado. É muito rico isso. Arquitetura 

nasceu ponto a ponto. É linguagem. É isso. 

Continua que vai sair bom trabalho.

MVD: Depois, quando tiver disponibilidade, se 

eu puder ter acesso aos desenhos originais, 

principalmente o Caetano de Campo e o Parque 

da Grota. As publicações não estão muito boas, 

as que eu encontrei. 

PMR: Você tem que falar com a secretaria aqui. 

Eu já nem tenho coragem de mexer em arquivo. 

Mas eles sabem. Se tem ou não tem eu não sei. 

Tem umas coisas que já até foram digitalizadas. 

MVD: É isso. Obrigado pelo seu tempo. Quando 

eu terminar eu quero voltar para te mostrar. 

PMR: Sim, quando quiser.
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ANEXO B. FOLHAS DO MEMORIAL DE CÁLCULO PARA ESTRUTURA DO MAC USP

PRODUZIDAS PELO ESCRITÓRIO TÉCNICO JULIO KASSOY E MARIO FRANCO. ACERVO PAULO MENDES DA ROCHA
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Para melhor compreensão da 
análise descrita, é fundamental 
o acompanhamento do vídeo 
disponível no DVD anexo.


