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Desde 1979, o Prêmio Pritzker, considerado o Nobel da arquitetura, tem favorecido, sem 
interrupção, as estrelas mundiais da arquitetura moderna: em sua 28ª edição, em 2006, 
recebeu-o Paulo Mendes da Rocha, indicado como terceiro representante da América Latina: o 
primeiro, em 1980, foi o mexicano Luis Barragán; e Oscar Niemeyer foi o segundo selecionado, 
em 1988. Na realidade, o Brasil conta com um prêmio e meio, porque o de Niemeyer foi 
injustamente dividido com o norte-americano Gordon Bunshaft, só conhecido pelos projetos de 
fachadas curtain wall - em particular a da Lever House de Nova York (1952) -, elaboradas no 
escritório Skidmore, Owings & Merrill (SOM). 
 
Cabe supor que, como Niemeyer comentava doar o dinheiro dos prêmios recebidos ao Partido 
Comunista Brasileiro, os diretores da Fundação Hyatt, mantenedora da premiação, tenham 
preferido conservar a metade dos cem mil dólares em casa. A duplicidade nunca esteve 
contemplada no regulamento, até que no ano de 2001 o Pritzker foi dividido entre Herzog & De 
Meuron. Não se valorizava o trabalho em equipe, como o realizado pelo casal Robert Venturi e 
Denise Scott Brown, como ficou expresso na nomeação apenas de Venturi, em 1991. 
 
Mas o fato mais notável é que Mendes da Rocha já havia recebido em 2001 o prestigioso 
Prêmio Mies van der Rohe de Arquitetura Latino-Americana, o que o coloca no parnaso dos 
eleitos detentores dos dois reconhecimentos: Álvaro Siza, Rafael Moneo, Norman Foster, Rem 
Koolhaas e Zaha Hadid. Como explicar essa predominância do arquiteto paulista no contexto 
mundial? No sistema internacional de críticos e dos profissionais do jet set que participam dos 
julgamentos, as decisões nunca são casuais.  
 
Existe uma luta subterrânea de influências e de tendências que definem os resulta dos das 
premiações. Quando o primeiro Mies para a América Latina foi outorgado (em 1999) ao prédio 
high tech do mexicano Enrique Norten, os jurados “regionalistas” - a colombiana Silvia Arango, 
o uruguaio Mariano Arana e o carioca Luiz Paulo Conde - foram subjugados pelos 
“cosmopolitas”: o norte-americano Terence Riley, o espanhol Ignasi de Solá-Morales, o 
português Fernando Távora e a mexicana Sara Topelson de Grinberg, então presidenta da 
União Internacional de Arquitetos. 
 

 
 
Reservatório de Urânia, SP, 1968 
 
No caso do Pritzker, o enfoque inicial foi o resgate das “velhas estrelas”, aí incluídos desde 
Philip Johnson - o primeiro a recebêlo, em 1979 - até o esquecido Jørn Utzon, premiado em 
2003. No entanto, a partir do momento em que os membros das novas gerações passaram a 
ser considerados nomeáveis, começaram as contradições entre grupos antagônicos. 
Conformaram-se três tendências básicas, que caracterizam a contemporaneidade 
arquitetônica: os que apoiavam uma renovação identificada com o repertório formal e 
tecnológico da vanguarda radical, representados pelas obras de Miralles & Tagliabue, Zaera 
Polo, Coop Himmel(b)lau, Fournier & Cook, MVRDV, Calatrava, Mecanoo, Asymptote, Future 
Systems, Gehry; os que defendiam uma linguagem abstrata, geométrica e minimalista, 
assumida como continuidade dos paradigmas do movimento moderno; e os que reconheciam a 



significação das tendências regionalistas na arquitetura atual, nos quatro cantos do planeta, 
incluindo tanto Ken Yeang, na Malásia, como Samuel Mockbee, nos Estados Unidos. 
 
Até agora, essa última - associada ao norueguês Sverre Fehn, premiado em 1997, e ao 
australiano Glenn Murcutt (2002) - foi a que teve menor presença no sistema de avaliação do 
Pritzker. As maiores tensões se manifestaram entre os minimalistas e os radicais. Estes 
obtiveram forte apoio nas recentes premiações: o holandês Rem Koolhaas (2000), os suíços 
Jacques Herzog e Pierre de Meuron (2001), a iraquiana Zaha Hadid (2004) e o norte-
americano Thom Mayne (2005). 
 
Sucesso menor foi obtido pelos representantes da “linha dura”, como o japonês Tadao Ando 
(1995) e os ibéricos Álvaro Siza (1992) e Rafael Moneo (1996). Ao mesmo tempo, nessa 
região concentrou-se um grupo importante de profissionais ascéticos e abstratos: em Portugal, 
além de Siza, temos Eduardo Souto de Moura, Gonçalo Byrne, Manuel Aires Mateus; na 
Espanha, além de Moneo, Alberto Campo Baeza, Juan Navarro Baldeweg e Eduardo Arroyo, 
entre outros. Eles foram apoiados pelos críticos espanhóis que também se identificaram com a 
linguagem arquitetônica da obra de Mendes da Rocha: Ignasi de Solá-Morales, Josep Maria 
Montaner e Helio Piñón.  
 
Os últimos, além de autores de dois livros sobre o arquiteto brasileiro premiado, são muito 
ativos no sistema publicitário da mídia especializada, difundida e assimilada na América Latina, 
evidenciando uma persistência cultural da colonização espanhola nessa região. Por outro lado, 
a qualidade da produção arquitetônica na península ibérica obteve recentemente notável 
repercussão internacional, o que justificou sua presença no Museu de Arte Moderna de Nova 
York (Moma), na exposição On Site: New Architecture in Spain (2005), organizada por Terence 
Riley e pelo diretor da revista AV, Luis Fernández-Galiano. 
 
A valorização de Paulo Mendes da Rocha como representante latino-americano da estética 
ascética e severa se integra no processo de pressão que os críticos espanhóis exercem sobre a 
opinião mundial, e da liderança que eles tentam assegurar sobre os que defendem posições 
mais abertas, como Kenneth Frampton, Alexander Tzonis, Charles Jencks e William Curtis, aos 
quais se une Fernández- Galiano, que ainda mantém uma posição de equilíbrio intermediário 
entre as tendências contrapostas. Compreende-se então a decisão de alguns membros do júri 
- formado por lorde Palumbo, Balkrishna Doshi, Rolf Fehlbaum, Frank Gehry, Carlos Jiménez, 
Victoria Newhouse e Karen Stein -, que reconheceram a significação criadora da obra de 
Mendes da Rocha como expressão da arquitetura realizada tanto no Brasil como no continente 
americano. 
 
O fato mais notável é que Mendes da Rocha já havia recebido em 2001 o prestigioso Prêmio 
Mies van der Rohe, o que o coloca no parnaso dos detentores dos dois reconhecimentos. 
 
Certamente, os apoios mais significativos foram os do costarriquense Carlos Jiménez, cujo 
persistente rigor formal foi elogiado por Aldo Rossi; do indiano Balkrishna Doshi, discípulo de 
Le Corbusier e totalmente identificado com a continuidade da linguagem do movimento 
moderno; de Frank Gehry, que nunca premiaria uma obra identificada com sua tendência 
estética; do alemão Rolf Fehlbaum, diretor da empresa de móveis Vitra, que aceitou o desenho 
de Mendes da Rocha para uma loja em São Paulo; e Karen Stein, diretora da Phaidon Press, 
que recentemente publicou o livro Brazil’s modern architecture. 
 
Sem questionar o destacado valor da obra de Mendes da Rocha e o merecido prêmio, vale 
perguntar quais as condições existentes que levaram esse arquiteto a 
receber dois importantes reconhecimentos mundiais, em uma região sempre esquecida ou 
relegada no panorama internacional, como a América Latina. Mesmo porque a linguagem 
minimalista iniciada aqui por Barragán, com seu colorido silêncio - e continuada por Mendes da 
Rocha, Artigas e um grupo de arquitetos brasileiros que atuam predominantemente em São 
Paulo, numa versão “brutalista” dessa corrente arquitetônica -, não constitui a única 
representação estética de um continente caracterizado por componentes sociais e culturais 
extremamente variados e contraditórios. Isso além do fato de contarmos com um grupo de 
profissionais elegíveis, cuja significativa e diversificada obra arquitetônica aguarda o 



reconhecimento mundial: os argentinos Clorindo Testa e Cláudio Caveri; o chileno Fernando 
Castillo Velazco; o colombiano Rogelio Salmona; o costarriquense Bruno Stagno; os mexicanos 
Teodoro González de León e Ricardo 
Legorreta, entre outros. 
 

 
 
Baia de Montevidéu, 1998 
 
Um pensamento ecumênico 
 
Os arquitetos costumam ser julgados não apenas pela qualidade das obras construídas, mas 
também pelos conceitos filosóficos, éticos e estéticos que definem sua existência e a 
sustentam. Mendes da Rocha manteve ao longo da vida, em seus breves textos e longas 
entrevistas, um sistema teórico coerente, definido pelos valores culturais universais, filtrados 
pela realidade brasileira e latino-americana. Mais que defender ou justificar seus projetos - 
como tiveram que fazer Wright e Le Corbusier -, ele construiu uma visão de mundo que 
lembra os inícios do pensamento iluminista no século 18, tal como uma mistura entre o 
racionalismo de Voltaire e a concepção naturalista de Rousseau, logo continuada pelos 
socialistas utópicos, do século 19, e os enunciados estéticos de Paul Valéry no século 20. 
Homem, natureza e cidade são os temas recorrentes em seus escritos. 
 
Sua arquitetura solidária baseia-se nas estruturas espaciais abertas e contínuas, para conter o 
que deveria ser uma fraternal vida social urbana, negando muros e divisões internas. 
 
A mãe natureza é a essência básica da vida da humanidade, em particular no extenso 
continente latino-americano, só explorado há 500 anos, no início da modernidade européia. É 
a sustentação da nossa vida, supostamente desenvolvida em equilíbrio dialético com ela. A 
ocupação do território e a criação das cidades, implantadas nas múltiplas geografias dessa 
região do planeta, não deveriam quebrar a harmonia ecológica mantida ao longo de milhões de 
anos, nas constantes mudanças internas da natureza, sendo que em um pequeno espaço do 
ciclo histórico da Terra incluiu-se o homem. Este, com sua criatividade e imaginação, 
assentouse nas cidades, criando a contraposição entre a abstração e a natureza, 
parafraseando Worringer. 
 
Eis que um equilíbrio mantido ao longo de 20 mil anos de história da humanidade foi quebrado 
no breve instante de um século. Aquele projeto do “eterno inacabado” da natureza e do 
“horizonte de paz” e da solidariedade humana, que deveria primar na vida social, não 
aconteceu, com as contradições produzidas pela cruel exploração das populações indígenas na 
conquista da América e dos operários no desenvolvimento da Revolução Industrial; e 
finalmente pelo império da hipocrisia e do cinismo, dos interesses econômicos mesquinhos, 



elitistas e egoístas, exacerbados no atual neoliberalismo. Daí as lutas desenvolvidas pelos 
reformadores sociais e políticos, culminadas no surgimento do sistema socialista - que devia 
constituir a alternativa ao capitalismo e identificar-se com a redenção da espécie humana, mas 
desafortunadamente não deu certo. 
 
Qual é o papel do arquiteto nessa contraditória dinâmica? Não vender a sua criatividade aos 
sinistros interesses dos especuladores; não se comprometer com a privatização do espaço; 
não negar os fundamentos éticos e morais do processo inovador das vanguardas 
arquitetônicas. Como é essa arquitetura solidária elaborada por Mendes da Rocha? Baseia-se 
nas estruturas espaciais abertas e contínuas, disponíveis para conter o que deveria ser uma 
fraternal vida social urbana, negando os muros e as divisões internas que fecham o egoísta 
espaço privado.  
 
Formulações quase utópicas, em um mundo onde as elites sociais se isolam nos condomínios 
fechados fora da cidade, tal como os países que tentam se apartar uns dos outros com 
quilométricos muros. A nefasta experiência do Muro de Berlim, que dividia radicalmente a 
cidade capitalista e a socialista, foi multiplicada na fronteira entre Estados Unidos e México, 
bem como no agressivo muro que separa Israel dos territórios palestinos. 
 
A defesa desses princípios manifestouse coerentemente nos projetos urbanos e arquitetônicos 
de Mendes da Rocha. Seus enunciados estéticos e formais nunca estiveram associados às 
mudanças de modas e correntes estilísticas, que em alguns casos, como no pós-modernismo, 
tentaram alterar as formulações essenciais do movimento moderno, às quais ele manteve 
fidelidade irrestrita. Tampouco se deixou envolver por extremismos políticos, que explodiram 
na convulsiva história brasileira, e em particular no contexto da FAU/USP, nas longas duas 
décadas da ditadura militar.  
 
Identificado com as forças progressistas, cassado pela AI-5 e expulso da faculdade juntamente 
com outros professores, como Sérgio Ferro e Vilanova Artigas, manteve uma atitude 
equilibrada: não se identificou com o populismo radical e utópico do primeiro; nem com o 
comunismo dogmático do segundo, tristemente registrado no texto contra Le Corbusier, por 
ele acusado de “agente do imperialismo norte-americano”; ou mesmo com o stalinismo de 
salão de Oscar Niemeyer. 
 
Todavia, as idéias mais provocadoras que ele difundiu recentemente nas entrevistas 
questionam alguns dos reiterados clichês da crítica arquitetônica. Primeiro, o fato de que as 
formulações dos Ciams nunca tenham sido rígidas e normativas: elas tentavam indicar como 
resolver os problemas urbanos que iriam agravar-se ao longo do século 20.  
 
Foram dogmáticos os que aplicaram mecanicamente seus enunciados. Segundo, o de que não 
existe uma arquitetura brasileira, mas uma arquitetura feita no Brasil, conceito válido se 
considerarmos a dimensão continental do país e as dissímiles condições geográficas, culturais 
e sociais das diferentes regiões e as conseqüentes respostas produzidas pelos arquitetos 
espalhados pelo território.  
 
Por último, questiona sua identificação com a categoria estilística do brutalismo paulista, por 
ter nascido em Vitória e projetado obras tanto no Rio de Janeiro como em Goiânia ou Recife, 
utilizando vocabulário arquitetônico diversificado. O uso do concreto armado aparente em 
grandes estruturas de vãos livres surgiu em diferentes cidades do Brasil, não tendo sido 
exclusividade de São Paulo: justamente, ele coloca como exemplo o Museu de Arte Moderna 
do Rio de Janeiro, desenhado por Affonso Reidy em 1952. 
 
Dimensão territorial e urbana 
 
Mendes da Rocha não escapa à percepção do território latino-americano elaborada por Gabriel 
García Márquez, como um mágico universo geográfico, cheio de surpresas e experiências 
inéditas, a ser salvo não só da especulação que está destruindo a Amazônia, mas de sua 
extinção com o avanço do triste anonimato urbano. Isso explica que a dimensão territorial e 
urbanística tenha sido uma constante ao longo da sua vida, tal como ocorreu com Lucio Costa, 



Oscar Niemeyer, Joaquim Guedes e Rino Levi, entre outros, ao assumirem a vastidão do 
espaço geográfico brasileiro e a necessidade de preenchê-lo com soluções estéticas e 
funcionais identificadas com a cultura social existente em cada região. Para Mendes da Rocha, 
a concepção e construção de Brasília, que define como “cidade africana”, foi gesto semelhante 
ao dos índios que colocavam suas ocas isoladas no meio do sertão. Ou seja, um gesto 
americano, não europeu. Para ele, a cidade não deveria ser uma malha compacta e infinita, 
mas uma sucessão de ilhas arquitetônicas de alta qualidade imersas na natureza. 
 
A leitura da particularidade da paisagem geográfica foi um dos princípios básicos adotados por 
Mendes da Rocha nas soluções elaboradas na escala territorial. 
 
A construção da utopia urbana seguiu duas tendências maiores: uma imaginava a cidade total 
- Broadacre City, de Wright, e a Ville Radieuse, de Le Corbusier; outra propunha alternar a 
geometria da razão e a liberdade expressiva da natureza. São conceitos presentes desde o 
século 18, primeiro nos volumes puros das estruturas funcionais criadas por Ledoux no meio 
da bucólica paisagem francesa; nos núcleos habitacionais dos socialistas utópicos (Owen e 
Fourier); e, na primeira metade do século 20, nos “desurbanistas” russos e nas propostas do 
situacionista Constant Nieuwenhuis para a Nova Babilônia. 
 
Mendes da Rocha se insere nesse processo histórico sem, no entanto, assumir a história como 
produtora de modelos, mas de conceitos e experiências, cuja sedimentação define o progresso 
humano. Idéias reafirmadas por suas próprias palavras: “Minha arquitetura foi sempre 
inspirada em idéias, não evoca modelos de palácios ou de castelos, mas a habilidade do 
homem em transformar o lugar que habita com fundamental interesse social, através de uma 
visão aberta voltada para o futuro”. Não é uma história datada, mas a fusão de todas as 
camadas de pensamento e inovação acumuladas desde a origem da humanidade, depositadas 
em uma memória dinâmica. Como o homem muda no tempo, mas na essência continua sendo 
o mesmo ao longo de milênios, a essencialidade das formas inventadas não mudou desde que 
Platão descobriu a beleza do círculo, do quadrado e do triângulo. 
 
A leitura da particularidade da paisagem geográfica foi um dos princípios básicos adotados por 
Mendes da Rocha em cada uma das soluções elaboradas na escala territorial. No reservatório 
elevado em Urânia, SP (1968), a presença visível dos três altos cilindros que contêm as 
caixas-d’água atua como um símbolo escultórico dessa pequena cidade, que lembra as 
coloridas torres triangulares criadas por Barragán e Mathias Goeritz para identificar a entrada 
no bairro de Cidade Satélite, na Cidade do México (1958). Nas propostas para a implantação 
de três núcleos urbanos - a cidade paulista do Tietê (1980), a baía de Vitória (1993) e a baía 
de Montevidéu (1998) - percebem-se as soluções diferentes, em concordância com a 
particularidade do sítio. 
 

 
Biblioteca Pública do Rio de Janeiro, 1984 
 
Nos projetos do Tietê e do porto de Vitória, a dinâmica das funções portuárias é integrada à 
vida social dos novos núcleos urbanos e inter-relacionada pela localização dispersa dos 
diferentes prédios, em diálogo com a paisagem ancestral e original da beira dos rios, 
identificando as atividades produtivas, de lazer e habitacionais. As torres que prenunciam o 
acesso ao porto fluvial assumem valor simbólico semelhante ao outorgado por Le Corbusier 
aos arranha-céus cartesianos colocados na plataforma sobre o rio da Prata, em Buenos Aires 
(1929). 
 
No projeto para o resgate da baía de Montevidéu, Mendes da Rocha adotou um princípio 
conceitual oposto: tinha que fazer da desordenada e vazia irregularidade da natureza uma 
geometria urbana. A pequena baía foi regularizada e transformada em um quadrado 
conformando uma praça aquática, com um teatro numa ilha central. Gerava assim, com a 
apropriação arquitetônica da natureza, a possibilidade de a cidade se expandir à beira da nova 



praça, em vez de continuar incrementando a densidade do velho centro, seguindo a proposta 
de Le Corbusier, cuja linear faixa habitável de 20 andares que condensava a malha tradicional 
submergia no interior da baía. 
 
A fina sensibilidade com as preexistências naturais e urbanas aparece em dois projetos de 
prédios definidos pela particularidade do sítio. Na Biblioteca Pública do Rio de Janeiro (1984), 
Mendes da Rocha assimilava a intensa movimentação de pedestres e veículos ao longo da 
avenida Presidente Vargas, nas proximidades do Campo de Santana e perto da Estação 
Central. Nesse contexto, decidiu soterrar a biblioteca, para obter a paz e a tranqüilidade 
necessárias à leitura, e criava uma praça pública coberta por extensa laje horizontal, que 
facilitava a dinâmica dos pedestres entre a avenida e o Campo de Santana, na direção da 
estação. No concurso, Niemeyer, membro do júri, apoiou o triste edifício de Glauco Campello, 
agora malconservado e anônimo nesse duro entorno urbano. 
 
No concurso internacional para a Biblioteca de Alexandria (1988), assumia a herança histórica 
dos volumes puros egípcios, nascidos com as pirâmides. Um cilindro, um cubo e um retângulo 
semitransparente, situados na beira da península dos Reis, contêm as funções básicas do 
programa. A dispersão dos prédios não foi aceita pelo júri, que premiou a proposta unitária do 
escritório norueguês Snøhetta, que também adotou uma forma cilíndrica para conter o prédio 
principal. 
 
Por último, no projeto do Bulevar do Esporte, para a possível sede da Olimpíada de 2008 em 
Paris - também elaborado pelos escritórios do UN Studio, da Holanda, e de Alexandre 
Chemetoff e Christian de Portzamparc, da França -, assimilando a imagem compacta da 
cidade, imaginou uma megaestrutura de várias centenas de metros ao longo de um eixo, 
protegendo os estádios e as instalações esportivas, que vão se alternando debaixo da grande 
cobertura metálica. 
 
A linha horizontal é um elemento gráfico e construtivo persistente em sua obra. Mas é uma 
linha densa, processada e trabalhada lentamente, oposta à linha curva de Niemeyer. 
 
O silêncio na metrópole  
 
Mendes da Rocha reagiu, no conjunto de suas obras, contra a imagem do caos urbano e a 
arquitetura sem qualidade da metrópole, parafraseando Robert Musil. Opôs-se radicalmente à 
fragmentação do espaço, à arbitrária e dispendiosa verticalização das torres e à introversão da 
vida social em prédios fechados. Quando ele afirma que a monumentalidade somos nós, está 
evidenciando sua rejeição aos conjuntos monumentais clássicos que definiram o espaço urbano 
das metrópoles. Daí que a linha horizontal seja um elemento gráfico e construtivo persistente 
em sua obra. É a linha do horizonte perdido na cidade; é a linha que define a superfície do solo 
liberado para uso social, ou que se soterra para multiplicar o espaço disponível; é a linha que 
limita e protege a área pública; é a linha suspensa no ar, apoiada nos mínimos elementos de 
suporte. 
 
Mas não é uma linha simples e esquemática, elaborada em um traço único: é uma linha densa, 
processada e trabalhada lentamente, como aparece em seus riscos, oposta à linha curva de 
Niemeyer, configurada em um gesto único e definitivo. Quando a linha assume corporeidade, 
transforma-se nas lajes contínuas, quase urbanas, do Pavilhão do Brasil na Expo 70, em Osaka 
(1969), e do Museu Brasileiro da Escultura (Mube), em São Paulo (1988). Por que essa 
redução da laje a sua mínima expressão? Porque ela constitui o resgate abstrato e “humano” 
do espaço natural originário americano - que Niemeyer assume romanticamente dos morros e 
mulheres -, em sua extensão infinita e simbolismo libertário. Metáfora relacionada com a 
herança das culturas pré-colombianas, que ocuparam o contexto natural sem modificá- lo, com 
os conjuntos cerimoniais formados por terraços, plataformas e pirâmides, estabelecendo a 
antítese à dimensão urbana e aos “monumentos” barrocos, baseados em uma tipologia 
importada da Espanha e de Portugal. 
 
Esse “grau zero” da arquitetura - assumido por Bruno Zevi do grau zero da escrita de Roland 
Barthes -, que utiliza uma linguagem básica, igualmente distante do vernáculo e dos estilos 



acadêmicos, alheio ao serviço de uma ideologia triunfante, e como uma nova forma de 
existência social, em que o silêncio - que não é o silêncio do cemitério, mas o que prenuncia 
uma vida nova - se transforma em expressão libertária contra a confusão opressiva da 
metrópole, foi adotado por Lina Bo Bardi em São Paulo, no vão livre do Masp, situado na 
dispendiosa área nobre da avenida Paulista. 
 
O Clube Atlético Paulistano - hoje desafortunadamente alterado - é uma obra-mestra em sua 
perfeição estética e cultural. Ali se resumem quatro décadas de desenho. 
 
Sem dúvida, foi um gesto de protesto contra a verticalização da avenida e a perda do valor 
social do espaço público. Mas também representou o resgate da simplicidade e da 
elementaridade da originária arquitetura americana, contraposta à elaboração formal e 
decorativa da tradicional arquitetura européia. Lina, italiana, pertencente à geração sob a 
tutela de Mario Ridolfi, Ignazio Gardella, Ludovico Quaroni, Ernesto Rogers e Gio Ponti (que no 
segundo pósguerra abandonaram o purismo racionalista pelo “neo-realismo” folclórico), 
rejeitou essa postura e tentou começar “do zero” no Novo Continente.  
 
Assim surgiu essa arquitetura dura e despojada, expressiva em sua dimensão insólita e na 
crueza material. Uma linguagem que foi assumida pela jovem geração paulista sob a liderança 
de Vilanova Artigas, de quem Mendes da Rocha foi um dos principais discípulos, na turma 
formada por Júlio Katinsky, Dácio Ottoni, João Walter Toscano, Marcos Acayaba, Paulo Bastos, 
Ruy Ohtake e Joaquim Guedes. Entre eles, que seguiram caminhos divergentes, Mendes da 
Rocha foi o mais rigoroso continuador da ortodoxia purista estabelecida por Lina e Artigas, mas 
com uma interpretação criativa pessoal. Postura que, curiosamente, eles mesmos não 
mantiveram quando Artigas desenhou as colunas plásticas da rodoviária de Jaú, SP (1973), 
assumindo uma mistura entre Niemeyer e Wright; ou quando Lina, submersa na cultura 
popular nordestina e africana, projetou a exótica casa de Chame- Chame, em Salvador (1958). 
 
Mendes da Rocha, desde a primeira obra que o destaca no panorama arquitetônico paulista - o 
Clube Atlético Paulistano (1958) -, evidencia o distanciamento dos paradigmas assumidos por 
ele: Vilanova Artigas, Lina Bo Bardi e Oscar Niemeyer. Quais são os novos elementos utilizados 
em sua linguagem? O primeiro é a mistura persistente entre a estrutura de concreto armado e 
a de aço, cuja articulação e combinação permitem níveis de leveza, transparência e 
continuidade espacial não obtidos com a utilização unidimensional do concreto brutalista. O 
segundo é a transformação das formas fechadas em abertas, reduzindo ao mínimo a 
introversão do prédio. O terceiro é o controle sutil da escala, das proporções e da luz interior, 
que superam estética e plasticamente a fria rigidez de Vilanova Artigas, o formalismo 
excessivo de Niemeyer e o intenso sincretismo de Lina. 
 

 
Ginásio do Clube Atlético Paulistano, São Paulo, 1958 
 
Sem a pretensão de analisar aqui toda a obra de Mendes da Rocha, citemos alguns exemplos 
que ratificam essas afirmações. O Clube Atlético Paulistano - hoje desafortunadamente 
alterado e deformado - é uma obra-mestra em sua perfeição estética e cultural. Ali se resume 
o caminho de quatro décadas de desenho.  
 
A combinação da estrutura de concreto e de aço cria impressionante sistema de tensões e 
continuidades espaciais, que transforma a cobertura do salão esportivo em uma imagem ao 
mesmo tempo estática - por sua centralidade e simetria - e dinâmica, definida pelos suportes 
triangulares de concreto que amarram os cavos de aço do teto metálico e a curva contínua da 



fina laje perimetral. O elemento estrutural triangular que substitui a rígida e estática coluna 
vertical transforma- se em tipologia quase universal, utilizada por diversos arquitetos: começa 
com a escola Júlia Kubitschek e o hotel Tijuco, em Diamantina (1951), e na Universidade de 
Constantine, na Argélia (1969), desenhados por Oscar Niemeyer; aparece no ginásio de 
Itanhaém (1959), de Vilanova Artigas, e se prolonga na central telefônica da Telesp em Ibiúna, 
SP (1973), de Ruy Ohtake. 
 
O virtuosismo de Mendes da Rocha o leva a fazer do triângulo elemento não somente 
estrutural, mas também delimitador, expansor e dinamizador do sistema estabelecido pelas 
lajes horizontais. Por uma parte, o triângulo estrutural de concreto do Paulistano se transforma 
na chapa de aço que suporta a leve estrutura sobre o espaço contínuo do Poupatempo 
Itaquera (1998), criando em sua ordem modulada os limites inclinados das fachadas do 
edifício. Composição triangular (nesse caso, uma pirâmide invertida) que Oscar Niemeyer 
desenvolveu no Museu de Arte Moderna de Caracas (1954), totalmente fechada ao exterior. 
 
Como assumiu Mendes da Rocha essa tipologia formal? Vemos a referência a esse projeto na 
proposta para o concurso do Centro Cultural Georges Pompidou, em Paris (1971), e no Museu 
de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (1975). Nas duas soluções, o triângulo é 
rebaixado e o volume se abre para o exterior, transformando-se a forma fechada em um 
sistema de elementos horizontais que estabelecem a continuidade entre os espaços interior e 
exterior. Ou seja, se por um lado o aço é utilizado como representação da leveza e suporte da 
continuidade espacial - aspontes na Pinacoteca do Estado de São Paulo (1993) e a cobertura 
do terminal rodoviário de Goiânia (1985) -, é ao mesmo tempo leve indicação da existência de 
um espaço público urbano: a cobertura metálica na praça do Patriarca (1992) e o terminal 
rodoviário no parque D. Pedro 2º (1996). 
 
Modernidade pluralista 
 
Mendes da Rocha nunca foi uma “diva” individualista da arquitetura brasileira. Sua 
simplicidade, modéstia e bem-humorada personalidade - o brasileiro cordial de Sergio Buarque 
de Holanda -, caracterizada pelo low profile e pelo distanciamento das socialites paulistas, são 
contraditórias com a perseguição que, pela obtenção do Pritzker, move-lhe a mídia, sempre 
em procura de heróis e personagens para satisfazer a ansiedade informativa de consumo 
popular. Daí a falsificação da realidade profissional brasileira, ao identificar a produção 
arquitetônica com apenas dois mestres: Oscar Niemeyer e Paulo Mendes da Rocha.  
 
Visão unidimensional (ou bidimensional) errada, que contradiz e nega a existência de muitos 
arquitetos talentosos da “velha guarda”, também reconhecidos internacionalmente, e o 
surgimento de uma nova geração cheia de entusiasmo e de paixão por manter firmes a 
qualidade e o simbolismo estético da arquitetura nacional.  
 
Quando revistas e jornais publicam o anúncio do recente prêmio, e afirmam que agora 
começou o renascimento arquitetônico e o seu prestígio universal, esquecem e apagam a 
difusão que obteve no ano passado (2005) a arquitetura brasileira em Paris, com a grande 
exposição no Instituto de Arquitetura da França, organizada por Lauro Cavalcanti, diretor do 
Paço Imperial do Rio de Janeiro. 
 
Cabe assinalar que o fato fundamental que caracteriza a produção de Mendes da Rocha na 
última década é sua associação com um grupo de talentosos jovens arquitetos. Ele nunca 
organizou um escritório profissional de grande tamanho, com equipamento técnico sofisticado. 
Seu sistema criativo continua mantendo o desenho manual como a essência do projeto, 
elaborando riscos e gráficos que logo se transformam em planos de obra. É a persistência do 
arquiteto artesão, que subsiste em figuras como Clorindo Testa, Oscar Niemeyer, Rogelio 
Salmona ou Steven Holl. 
 
 
 
 



Os novos elementos utilizados em sua linguagem são a mistura entre estrutura de concreto e 
de aço, a transformação das formas fechadas em abertas e o controle sutil da escala. 
 

 
 
Centro Cultura Georges Pompidou, Paris, 1971 
 
Mas a diferença com Niemeyer é que, enquanto este não se vinculou ao ensino universitário e 
não formou discípulos em seu escritório, Mendes da Rocha, seguindo a tradição de Artigas, 
integrou a dinâmica do ateliê na FAU/USP com a participação de estagiários em seu escritório.  
 
Daí a recíproca e rica influência entre mestre e discípulos, através dos diálogos, seminários e 
debates. Assim ele transmite sua experiência, a metodologia de desenho, os truques 
construtivos, e os jovens dinamizam as soluções arquitetônicas com um olhar novo, 
descontraído, entusiasta, livre de preconceitos, como afirmou o mineiro Carlos Alberto Maciel, 
ao sustentar os conceitos do desenho em uma “retomada de um caminho silencioso de estudo 
de nossas tradições construtivas, especialmente vinculadas à produção moderna”. Ou seja, 
não é a modernidade “estilística”, mas a modernidade perene que se transforma com a vida e 
a cultura da sociedade atual.  
 
A parceria com os escritórios MMBB, Piratininga e Metro integrou nas novas obras uma turma 
significativa de arquitetos. Entre eles, citemos Angelo Bucci, Fernando de Mello Franco, Marta 
Moreira, Milton Braga, Eduardo Colonelli, Kátia Pestana, Giancarlo Latorraca, Marcelo Laurino, 
Luciana Itikawa, Martin Corullon, Weliton Torres, Anna Ferrari, Gustavo Cedroni, Guilherme 
Wisnik, Stephan Baumberg, Carolina Castro, José Armênio de Brito Cruz, Renata Semin e João 
Paulo Beugger. Qual foi a influência deles na obra do mestre? Sem dúvida, maior liberdade 
expressiva e diversificação das tipologias funcionais.  
 
Pode-se falar de um retorno às caixas, que tinha desenvolvido no início de sua carreira no 
conjunto de casas projetadas. Mas não é a rígida caixa miesiana, e sim uma caixa multiforme, 
transparente, opaca ou translúcida: a transparência aparece na capela de São Pedro (1988) e 
na loja Forma (1987), anteriores à formação das equipes de trabalho; é opaca e texturada na 
liberdade compositiva da casa de sítio em Cabreúva, SP (1996); é volumétrica na Galeria Leme 
(2004), é decorada na Galeria Vermelho (2001), ambas em São Paulo; e, finalmente, é virtual 
na filtragem da luz nas chapas furadas das fachadas da garagem no Recife (2001). 
 
Nesse sentido, Mendes da Rocha, quase octogenário, além do seu proverbial entusiasmo, 
consegue renovarse constantemente e demonstrar que a identidade arquitetônica brasileira 
não é representada por um estilo ou uma moda, mas está contida na paixão pela beleza social, 
identificada com o rico e inesgotável contexto natural e com a confiança no futuro e nas jovens 
gerações, em sua multiplicidade racial e cultural. Por isso têm atualidade as palavras de Walter 
Benjamin: “A idéia de um progresso da humanidade na história é inseparável da idéia de sua 
marcha no interior de um tempo vazio e homogêneo. A crítica da idéia do progresso tem como 
pressuposto a crítica da idéia dessa marcha”. 
 
 

 
Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, 1975 
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