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GLORIOSO–PauloMendesdaRochaemseuescritório, nocentrodeSãoPaulo, semanapassada

ENTREVISTA

●●● OarquitetoPauloMendesda
Rocha,78,éovencedordoPrê-
mioPritzkerdeArquitetuta2006,
amaiorcondecoraçãodaáreaem
todoomundo.ReceberáUS$100
mil.Trata-sedosegundobrasilei-
roagraciado.Em1988, foi avez
deOscarNiemeyer.

PauloMendesdaRocha

HugoSegawa*

As premiações nas artes e nas
ciências, para além de sua apa-
rênciade celebraçãoquehonra
aqueles que as recebem, aju-
dam a caracterizar os valores
que legitimam as propostas e
realizaçõesenosoferecemcon-
dições para compreender os
consensosedissensosemtorno
de pensamentos e práticas. A
peculiaridade dos galardões
emArquitetura no plano inter-
nacional, que são relativamen-
te poucos, é que as distinções
alimentamumsistemadepres-
tígiointernacionalqueredunda
aos laureados participarem de
umaseleta comunidadede elei-
tos que são convidados para
concursos fechadosparaelabo-
rarem projetos muito espe-
ciais.FrankGehryeseuGugge-
nheim de Bilbao é um exemplo
dessarealidadereluzente.Afor-
maçãodo jet set da arquitetura
passapelafiltragemdessaspre-
miações: para alguns arquite-
tos, significará uma carteira
mais recheada de projetos; pa-
ra outros, um reconhecimento
simbólicopelosseusparesepe-
los apreciadores do refinamen-
to cultural e estético que envol-
ve a arquitetura. Nem sempre
essas duas condições se sobre-
põem ou dialogam. A outorga
do Prêmio Pritzker para Paulo
MendesdaRochao introduzno
universo daqueles com reco-
nhecimento simbólico.
Seguramente o brasileiro mais
celebrado–evaleapenaassina-
lar, o único comreconhecimen-
to internacional até este Prit-
zker paraMendes da Rocha – é
Oscar Niemeyer. Sua longeva
atividade lhe assegurou home-
nagenscomooPraemiumImpe-
riale de Arquitetura de 2004,
concedidopelaJapanArtAsso-
ciation, ou o Royal Gold Medal
de1998doRoyalInstituteofBri-
tishArchitects.Examinandoes-
sesdoisprêmios,podemoscons-

tatar que em nenhum deles há
latino-americanoshomenagea-
dos, exceto o brasileiro. Consi-
derandoqueoprêmiobritânico
éconcedidodesde1848,eojapo-
nês desde 1989.
OPrêmioPritzker deArqui-

tetura tem recebido uma divul-
gação maior entre as premia-
ções da área e, ao longodemais
deduasdécadasemeiadedistri-
buição de distinções, às vezes
temseguidoastendênciasouas
modas, noutras ocasiões tem
surpreendido. Até 2005 havia
dois latino-americanos entre
seus homenageados. O primei-
rodeles,omexicanoLuísBarra-
gán (1902-1988), foi umespanto
para o mundo da arquitetura e
até mesmo para os mexicanos.
OindignadoOctavioPazvocife-
rou então: “De uma maneira
vergonhosa se anunciou ao pú-
blico mexicano que um compa-
triota nosso recebeu o Prêmio
Pritzker.Comoexplicarareser-
va, perversa em sua indiferen-
ça,comqueosmundoseosmun-
dinhos culturais do México re-
ceberam essa notícia, para não
falardoincrívelsilênciodoInsti-
tuto Nacional de Belas Artes?”
Barragán, depois da premia-
ção, tornou-seuma estrela pós-
tuma de primeira grandeza no
mundo arquitetônico.
OnoticiárioinformaqueNie-

meyer recebeu o Pritzker de
1988.Éprecisoacrescentarque
oeventodaquele ano foi oúnico
de toda a trajetória da premia-
ção em que o laurel foi dividido
entre dois ganhadores. O outro
foi o norte-americano Gordon
Bunschaft,autordaLeverHou-
seemNovaYork, protótipodas
torres de vidro que povoaram
as cidades do planeta. Na déca-

da da eclosão do pós-moderno
na arquitetura, a revista Time
qualificou-oscomo“impeniten-
tes velhosmodernos” e a igual-
mente norte-americana Pro-
gressive Architecture saudou-os
com o editorial Honras à velha
guarda. Naquele instante, as
premiações pareciam apontar
para a serena modernidade
diantedomaremotodapós-mo-
dernidade, se avaliada pelas
duasediçõesanteriores, conce-
didas a modernistas como o ja-
ponêsKenzoTange (em 1987) e
o alemão Gottfried Böhm (em
1986).Impressãoimediatamen-
te desfeita com o laureado de
1989, umFrank Gehry anterior
aoGuggenheim.
As premiações recentes do

Pritzkertêmsemostradoplura-
listas: arquitetos “blockbus-
ters”comooitalianoRenzoPia-
no (1998), o britânico Norman
Foster (1999), o holandês Rem
Koolhaas (2000), os midiáticos
iraquiana-britânica Zaha Ha-
did (2004) e o norte-americano
Thom Mayne (2005); e “cults”
comoonorueguêsSverreFehn
(1997), os suíços Herzog & De
Meuron (2001) o australiano
Glenn Murkutt (2002), o dina-
marquês Jørn Utzon (2003) e
seguramente, nessa categoria,
o brasileiro Paulo Mendes da
Rocha.
Distintamentedamaioriade

seus internacionalizados cole-
gas de premiação, Paulo Men-
desdaRocha tem todas as suas
obrasconstruídasnoBrasil.De-
vemos creditar uma respeitá-
velpartedadivulgaçãodobrasi-
leiro no cenário internacional
aoprofessorearquitetocatalão
JosepMariaMontaner,quevia-
bilizoucomaeditoraespanhola
GustavoGiliapublicaçãodapri-
meiramonografiasobreoarqui-
teto (primeiraaténoBrasil) em
1996, numa coleção que conhe-
ceu grande penetração edito-
rial na Europa. Naquele mo-
mento, a inauguração do Mu-
seudaEsculturacriavaumfato
nomeioarquitetônicoeumare-
ferêncianaarquiteturabrasilei-
ra. Timidamente, o trabalho de
formigadealgunscríticosbrasi-
leirosemdivulgaranossaarqui-
tetura lá fora, a elucidar a pre-
sença e significado de Mendes
da Rocha no cenário local, foi
alimentando as especulações
sobreobrasileironocenário in-
ternacional.
Oprimeiro reconhecimento

europeu foi na homenagem
queMendes da Rocha recebeu
por ocasião da I Bienal Iberoa-
mericanadeArquitecturaeIn-
geniería em 1998, juntamente
com históricos arquitetos co-
mo o português Fernando Tá-
vora e o espanhol Sáenz de Oí-
za–comoqueaoutorgarhonra-
rias aos já no inverno de suas
carreiras. O 2º Prêmio Mies
van der Rohe de Arquitetura
Latino-americana concedido à
obra da Pinacoteca do Estado
em 2000 deu-lhe uma enorme
visibilidade internacional e
mostrou a fértil vitalidade de
um arquiteto cujas manifesta-
ções arquitetônicas entravam
em sintonia com o que se reali-

zava no mundo – mas que, na
realidade, nãomais eramque o
resultadoplenodeumaexpres-
são que já se apontava em sua
magnitude desde os anos 1960.
A suíça Annete Spiro, auto-

ra de um dos poucos livros so-
bre Mendes da Rocha, confi-
denciou-mequeseutrabalhofi-
cou por um bom tempo espe-
rando na mesa dos editores da
suíça Niggli, que somente se
animou a publicá-lo em 2002,
apósoPrêmioMiesvanderRo-
he, colhendo inesperados bons
resultados editoriais. O reco-
nhecimento em arquitetura
passa antes pela legitimação
de prêmios e publicações e, so-
bretudo, por um rompimento
de preconceitos. Recordo-me
que quando o saudoso crítico
espanhol Igasi de Sola-Mora-
les esteve em São Paulo para o
julgamento do Prêmio Mies
van der Rohe em 2000, ele fi-
cou impressionado com o pré-
diodaFaculdadedeArquitetu-
raeUrbanismodaUSPdeVila-
nova Artigas, e nele distinguiu
alguns antecedentes de Paulo

MendesdaRocha.Cobrou-me:
“Por que vocês nunca divulga-
ram esta arquitetura?” Res-
pondi-lhe, entre irritado e con-
tido: “Porque vocês nunca se
interessaram!” Não foi por fal-
tadeesforçoeminseriraarqui-
teturacontemporâneabrasilei-
ra no circuito internacional
que nosso reconhecimento lá
fora andou baixo.
A Pinacoteca do Estado e o

CentroCulturalFIESP(outrofi-
nalista do Prêmio Mies van der
Rohe)nãoforamobrasvaloriza-
dasnapremiaçãoporumalegiti-
mação midiática antecipada.
Posso testemunhar que ne-
nhummembro do júri tinha in-
formações sobre a Pinacoteca
deantemãoeseureconhecimen-
to se deu por unanimidade na
decisãofinal.OPrêmioPritzker
legitima no universo midiático
dojetsetdaarquiteturainterna-
cional uma figura singular da
culturacontemporâneabrasilei-
ra.Umreconhecimento que faz
osolhares internacionaissevol-
tarem à arquitetura no Brasil,
que felizmente também pode
mostraroutrasarquiteturaspa-
ra além de Niemeyer eMendes
daRocha.Que apremiação aju-
de a refinar o olhar sobre nós.
Nãosódomundo,masprincipal-
mente dos brasileiros mesmos,
que parecem desconhecer nos-
sa própria arquitetura. Que fal-
ta que ela nos faz.●

*HugoSegawaéProfessorAsso-
ciadodaFaculdade deArquitetu-
ra e UrbanismodaUniversidade

deSãoPaulo. Foimembro do
júri do 2º PrêmioMies van der

RohedeArquitetura Latino-ame-
ricana, que premiou a Pinacote-

ca do Estado em2000

Obrasileiro
nojetsetda
arquitetura
Reconhecimentonaáreapassapela legitimaçãode
prêmios,publicaçõeserompimentodepreconceitos

UmaSãoPauloporcimadaoutra
Para este “humanizador dametrópole”, nossa vocação é recompor a cidade arrasada – “uma instigante emonumental operação”
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Arquitetoeurbanista
premiadocomoPritzkerde2006

ERNESTO RODRIGUES/AE

Éo‘Nobel’da
arquitetura

EUROPA BRASILHABITAT

MODERNISTA-VillanovaArtigasnaFAU,prédiocriadopor elemesmo

“Ohomemnão
podehabitara
natureza.Elaé
ingratae,pode-se
dizer,umdesastre”

“OLouvreéum
poucoum
descalabrocomo
palácioquenão
acabamais”

EMCARTAZ–1.GinásiodoClubeAtléticoPaulistano (1958) 2.Loja Forma,naAvenidaCidadeJardim,em
SãoPaulo (1987) 3.ReestruturaçãodaPinacotecadoEstado, tambémnacapitalpaulista (1993)4.Marquiseda
PraçadoPatriarca,nocentrodacidade (1992) 5.MuseuBrasileirodaEscultura, oMuBE,emSãoPaulo (1988)

“Mastigamose
apodrecemoso
mesmoPaís rico
quesempre
jogamosfora”

2. 3.

5.

FredMeloPaiva

NaesquinadasruasBentoFrei-
tas e General Jardim, bem no
meiodaBocadoLixo,nocentro
de São Paulo, fica o edifício do
Instituto deArquitetos do Bra-
sil, o IAB.Láemcima,noquinto
andar, ficava o escritório deVi-
lanovaArtigas.Artigasmorreu
em 1985. Mas uma plaquinha
ainda preserva gravado nome-
tal onomedo famosoarquiteto.
Agora, famoso, famosomesmo,
estáoseuvizinhodeporta,Pau-
lo Mendes da Rocha. Logo na
entrada de sua sala, tem uma
pilhadejornais.“MendesdaRo-
cha leva ‘Nobel da arquitetu-
ra’”, anuncia a Folha de S.Paulo
em manchete quase idêntica à
publicadapeloEstado,quefigu-
ranãoapenasnaquelepequeno
amontoadodepapéis,mastam-
bém na forma de repórter em
carneeosso,prontoparaentre-
vistar a grande estrela. “No-
bel?”, provoca Paulo Mendes,
“Não é Nobel. Nobel é para a
ciência. É Pritzker Prize! Não
hámaisjornalistasminimamen-
tepreparados.Quantaignorân-
cia! O jornalismo morreu”. Ah,
sim, pois não.
PauloMendes daRocha está
no topo, nas alturas – na cober-
tura.Ganhouo prêmiomáximo
da arquitetura mundial (saiba
maissobreelenoartigodapági-
na ao lado) e não sem merecê-
lo. Seu trabalho “transcende os
limitesda construçãoparades-
lumbrar com imaginação e ri-
gorpoético”,assinalaumdosju-
rados, o arquiteto Carlos Jimé-
nez. Na semana que passou, te-
ve Paulo Mendes no Le Monde,
noEl Pais, noNewYork Times –
na pilha de jornais que está na
entrada do seu escritório.
Mendes da Rocha tem 78
anosenasceuemVitória,noEs-
píritoSanto.ViveemSãoPaulo
e sua obra é essencialmente
paulistana. De sua prancheta
nasceu, entre muitos outros, o
prédioqueabrigaoMuBE,Mu-
seu Brasileiro da Escultura.
Fez tambémoGinásiodoClube
AtléticoPaulistano,suaprimei-
ra obra de impacto. Projetou a
Loja Forma daAvenidaCidade
Jardim. Refez a Pinacoteca do
Estado. Sua polêmica marqui-
se revitalizou a Praça do Pa-
triarca.“Ojornalismomorreu”,
mas a seguir há umaentrevista
como grande arquiteto.

A imprensa estrangeira tem apre-
sentadoosenhorcomo“humaniza-
dordametrópole”,mastambémco-
mo“mestredoconcretoedoaço”.
Comosedefine?
A graça é ver a arquitetura co-
mo um discurso – olhando, ela
diz alguma coisa sobre suas in-
tenções.Oquerealizaaarquite-
tura são as ações que se desen-
cadeiam a partir daquele abri-
go. Nenhum projeto de museu
pode assegurar que aquilo ve-
nha a ser um belo museu. De-
pende do que se faça lá dentro.
A arquitetura apenas ampara
uma variada atividade humana
quejáestavanacidade.Cientis-
tas clamam por laboratórios
nãoparaque se fundeaciência.
Ela já existe. O laboratório que
ainda não foi construído, na
mente deles também já existe.
A arquitetura, pode-se dizer,
cumpre promessas que estão
contidas nos desejos humanos.
Oarquitetonãoinventaaforma
de ninguém viver – ele ampara
a vida que já se deseja hámuito
tempo. Não só a vida já experi-
mentadaesabida,mastambém
futuros desdobramentos de to-
das as atividades humanas. Es-
sa é a característica de qual-
quer arquitetura, e presumo
que da minha também. Claro
que se pode realizar isso com
menos ou mais força e evidên-
cia, revelando menos ou mais
desse desejo sobre o qual falei.
Aindaassim,nadaestarágaran-
tido – depende de nós.Umavez
feito por Oscar Niemeyer o Pa-
vilhão da Bienal, no Parque do
Ibirapuera, alguémnãoocupou

a marquise com um museuzi-
nhochamadoMAM?Éumpeca-
do que não sabe sair dali...

Sua arquitetura não encobre nada,
deixaàmostrasuasestruturas,não
reveste.Quediscursoestá embuti-
donessamaneiradeconceberohá-
bitatdohomem?
Esse é o discurso fundante de
todos os engenhos humanos.
Nunca se imaginou revestir
uma oca ianomâmi. Nunca se
imaginou revestir a Ponte Ver-
razano ou aGoldenGate, nema
Catedral de Notre Dame. Por-
tanto, a arquitetura sempre foi
assim, aparente e surgida de
suas formasnaturais construti-
vas. Qual é o revestimento das
pirâmides do Egito? Havendo
êxitonaconstrução,nãohánovi-
dade nenhuma em deixar que
elamesmaapareçaemsuapleni-
tude. A “novidade” que se pre-
tendeaorevestirumaobraéjus-
tamente pretender que seja no-
vo o que no fundo é velho – você
repete amesma estupidez, ago-
racom“novosmateriais”, como
se diz. Isso não quer dizer coisa
nenhuma...

Domicro para omacro: por que as
cidadesparecemhojetãopróximas
deficareminviáveis?
Pode-se dizer que estamos nu-
ma perigosíssima caminhada
paraoabismo.Quandoseconsi-
dera que cidades não têm rede
de esgoto e poluem a baía que
está em frenteou, comonocaso
deSãoPaulo,oRioPinheiroseo
Tietê,vê-sequeissonãodeveria
ter começado desse jeito e nem
pode continuar assim. Hoje,
quando conhecemos tudo o que
conhecemossobreanatureza,o
que inaugura uma cidade não
podeseracadeia, a igreja, essas
bobagens. Temde se inaugurar

umacidade comredede esgoto,
metrô, um certo plano de dispo-
sição espacial que contemple as
escolas.Osdesastresaqueassis-
timos são conseqüências de er-
rosfacilmenteprevisíveis–oau-
tomóvelcomotransporteindivi-
dual, por exemplo, é evidente
que não cabe mais nas ruas. O
grande valor estético das coisas
está centrado no êxito da técni-
ca, seja o artefato um cesto ou
umedifíciode20andares–seali
há elevador e água encanada, é
um êxito extraordinário. Onde
pôr isso, no entanto, começa a
parecer muito mais importante
do que o prédio como fato isola-
do. Assim podemos ver, hoje, a
degeneração do que antes fora
virtude. A Avenida Paulista é
exemplomuito claro disso.Esse
engenho extraordinário que é o
edifíciovertical–calcadoname-
cânica dos fluidos, do solo e das
máquinas – não pode ser posto
como substituição no lugar de
cadapalacete. Isso significaedi-
taraúltimaexpressãodoconhe-
cimento humano numa matriz
anterior jáultrapassada,queéo
loteamento daquela casinha. O
problema é que estamos muito
atrelados, e demaneirapassiva,
ainteressespuramentemercan-
tilistas. Produz-se uma cidade
como coisa para ser vendida.

Oquesepodeesperarcomoresulta-
dodessamaneiradeveracidade?
Éumadireçãosuicida.Caminha-
mosparaainviabilidadetotaldo
lugar onde vivemos. E isso por-
queahumanidadeestá educada
paraumconsumismoquenãoes-
tava realmente nos desejos fun-
damentais da nossa existência
no planeta.

Qualéasaída?
O que se espera é que, pouco a
pouco,essasquestõestodasaca-
bemseinvertendo.Háumacons-
ciência mundial sobre o proble-
ma. O mundo cultiva hoje uma
cultura popular com relação à
natureza–todosfalamemecolo-
gia. Falta, no entanto, umpouco
deesclarecimento quanto àma-
terialidade do que temos de fa-
zer. A sustentação do planeta
não acontece por acaso. Depen-
dedeumaengenhosidadehuma-
na meticulosamente planejada,
eclaroqueissoéresponsabilida-
de do poder público. É por isso
quenãosepodeelegerumprefei-
to pautado nas promessas que
ele possa ter feito e para que, no
poder, ele tenha as idéias dele.
Se a eleição interessa ao modo
democrático e se dá a cada qua-
tro anos, esse prefeito tem de
cumprir os projetos que exis-
tiammuitoantesdele.Nãosepo-
de mais planejar uma cidade a
cada quatro anos.

Hácidadesquesãobonitaspelana-
turezaquetêm.Algumasoutras,co-
mo Paris, são exemplos da beleza
construída pelo homem. São Paulo
nãoéumacoisanemoutra.Porquê?
O Rio de Janeiro é horrível co-
mo São Paulo atualmente, por-
que nenhuma cidade pode ser
bonita por natureza. Isso é um
absurdo.Vocênãohospedanin-
guém no Pão de Açúcar – você
hospeda em hotel. Isso é uma
fantasiatola.Paramuitointelec-
tualque jáouvi,SãoPauloéuma
cidade belíssima. Pela força da
suapopulação–comtantadiver-
sidade, todo dia esses 20 mi-
lhões levantam e trabalham se-
renamente,apesardetudo.Por-
tanto, o mais difícil não falta a
São Paulo: uma população alta-
mente civilizada, de uma digni-
dadeextrema–apontodemeni-
nos que se sentem desampara-
dos em suas casas saírem em
grupospara viver nas ruas.Nós
é que não temos vergonha para
saber o que vale ou não vale a
dignidade humana. Em qual-
quer estação de metrô de São
Paulo, você assiste a espetácu-
los incríveis. A cidade flui. Há
comidaparatodostodososdias.
OCeasa abastece essa porcaria
toda apesar de tudo. Veja que a
recente eleição na Itália – que,

segundo os próprios italianos,
os livrou do malfadado Berlus-
coni – deve-se em grande parte
aoseleitoresdeSãoPaulo.Uma
cidade generosa, que abriga os
ideais de gente domundo intei-
ro.Épreciso sabermedirascoi-
sas–abelezadacidadenãoestá
na forma, mas na consciência e
nocomportamentohumano. Is-
so é a energia dinâmica capaz
de reorientar tanto descalabro.
Nós temos a população. O resto
se constrói da noite para o dia.

EntãooRiodeJaneironãoseriatão
horrívelcomoSãoPaulo.SãoPaulo
équeseriatãobonitacomooRio.
Toda cidade está condenada a
ser belíssima – mas não são
comparáveis entre si e essa é
uma de suas graças. Onde mo-
rampessoasésempreumama-
ravilha, uma presença monu-
mental. Ninguém pode dizer
que Buenos Aires não seja en-
cantadora. Nem Curitiba, nem
Santiago do Chile, nem Nova
York, nem Ancara. São todas
belascomorealização–bemou
mal – desse ancestral sonho
dos homens de, juntos, cons-
truir seu hábitat.

Nas suas análises, o senhor nunca
sepermitesepararaplásticaarqui-
tetônicadaexperiênciasocial?
Nãoexisteumaplásticaqueas-
segure beleza. Isso é bobagem.

Mas o Rio, por exemplo, não pode
serconsideradobonitosimplesmen-
teporcausadocortedesuaspraias
edesuasmontanhas?
Eu posso dizer para você que o
Rio de Janeiro, por outro lado,
podesertidocomohorrívelpor-
que já vi escrito “Beba água
Fontalis”,ouqualquercoisaas-
sim,napedreiradoPãodeAçú-
car. A Baía de Guanabara está

poluída–e torna-semaishorrí-
velaindaporqueestava láenós
a destruímos. O Rio Tietê, po-
luído como está, já era um ca-
nal – foi retificado na sua área
central. Uma cidade exige a
transformação da natureza. O
Rio Sena, em Paris, não é um
rio normal. Também já foi reti-
ficado.Então,ohomemnãopo-
de habitar a natureza. A natu-
reza é ingrata, e pode-se dizer
queéumdesastre.Ohomemsó
pode habitar coisas construí-
das por ele mesmo – seu hábi-
tat é um projeto humano.

O senhor considera mais bonito o
que o homem fez em Paris do que
aquilo que vem fazendo na cidade
deSãoPaulo?
Pode-se dizer que é uma ques-
tão de época, de memória que
vale a pena preservar para ver
como foi feito. Mas isso não
quer dizer que é necessaria-
mente uma maravilha. O Lou-
vre é um pouco um descalabro
como palácio que não acaba
mais.Foi feitoquandoapopula-
ção morava no Marais, um es-
paço de pobreza, miséria e
doença que só foi resolvido há
pouco tempo. Hoje, aquilo que
está lá tem umamonumentali-
dade de época que ampara al-
gumascoisas.Mas,nonossoca-
so, a América é nova. Temos
uma responsabilidade outra
comrelaçãoàscoisasqueedifi-
camos.

AgrandeobraemcursoemSãoPau-
loéarecuperaçãodoTietê.Eladará
umalentoàcidade?
Jamais deveríamos ter deixado
a cidade andar assim, contra a
inexorabilidade da mecânica
dos fluidos, poluída e estúpida.
Uma vez, no entanto, ocorrido
isso, a recuperação do Tietê é
uminstrumentoquevaialémde
seuestritoobjetivo.Éuminstru-
mento de formação de uma
consciência aguda sobre a ur-
gência de tudo isso. Pequenas
cidades junto a rios que não es-
tão ainda poluídos podemassu-
mir como exemplo esse grande
sacrifício –porqueémuitomais
penoso refazer do que cuidar
desde o início. Que o futuro fi-
que educado por essa cidade
que sofre,mas faz.

Énossavocaçãoreconstruir?
Enfrentemos o real. Émuito fá-
cil encontrar sempre um terre-
ninhoplano,bemfeitinho,pron-
to para encher de artefatos ar-
quitetônicos.Talvezarecompo-
sição–omododefazerporcima
da outra a mesma cidade – seja
amais instiganteemonumental
operação humana.

Algumasmetrópolesbrasileiras
têmseempenhadonarecupera-
çãodeseuscentros.Qualéoca-
minhoparaseobterêxito?
Você não pode recuperar o
centro com obras arquitetô-
nicas–eleestápraticamente
pronto.Asatividadeseosne-
gócios precisam voltar para
essas áreas, reformar e ocu-
par os prédios, ou elas não
vão melhorar nunca. Não se
pode recuperar um centro
do tamanho do de São Paulo
apenascomobrasextraordi-
nárias,centrosculturais,mu-
seus – não tem quem agüen-
te isso. As cidades são feitas
comcasas, comércios eprin-
cipalmenteumaespacialida-
de que assegure a liberdade
das ações humanas. O que a
cidade presume, antes de
mais nada, é desencadear a
imprevisibilidade da vida.

Vivemos hoje uma dasmaiores
expansõesimobiliáriasdomun-
do.Porqueparecenãohaverne-
nhumaousadiananovaarquite-
turadosedifícios?
EmSãoPaulosóhá,rigorosa-
mente, dois engenhos cons-
truídos que estão no âmbito
das reflexões arquitetônicas
legítimas – oCopameoCon-
junto Nacional, na Avenida
Paulista. O resto é balela.

Oqueosenhorconsideramuito
ruimemSãoPaulo?
Querverumabesteiratipica-
mente paulistana? Entregar
trechosderuas largas, como
a Avenida Brasil, para que
empresasadministremojar-
dinzinho em frente. A aveni-
da perde o seu caráter de to-
talidadeeficacheiadejardin-
zinhos esdrúxulos, como se
fosse o fundo de quintal de
cada empresa. Isso está nas
mãos de paisagistas even-
tuais, cada um produzindo
um horror pior que o outro.
EmSãoPauloháumaárvore
lindíssima, com uma flor
azul que enfeita até quando
cai no chão. A Avenida Pau-
lista deveria ser assim, toda
azul. Uma outra rua, toda
amarela. Até porque esta-
mos no País de Burle Marx.
Masseelegastouavidapara
fazer excelências como as
que fez e não conseguiu se
tornar um professor – algo
que demanda discípulos e a
continuidadedaexemplarvi-
são que ele tinha do jardim
brasileiro –, então estamos
fritos. Porquemastigamos e
apodrecemos o mesmo Bra-
sil ricoquesempre tivemose
jogamos fora.●

PARAUNS,OPRÊMIO
SIGNIFICAPROJETOS
AMAIS;PARAOUTROS,
RECONHECIMENTO

AOCONTRÁRIODA
MAIORIA,MENDESDA
ROCHATEMTODAS
ASOBRASNOBRASIL
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“Nenhuma
cidade
podeser
bonita
por natureza.
Issoéuma
fantasia tola.
Vocênão
hospeda
ninguémno
Pãode
Açúcar – você
hospeda
emhotel.
Abelezada
cidadenão
estána
forma,
masna
consciência e
comporta-
mento
humano.
SãoPaulo
tema
população.
O resto se
constrói
danoite para
odia”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 16 abr. 2006. Aliás. p. J4.




