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Poucos arquitetos tiveram tanto reconhecimento 
como Paulo Mendes da Rocha, desde o prêmio 
recebido do Diretório Acadêmico da Faculdade de 
Arquitetura Mackenzie (DAFAM) quando ainda 
era estudante e o Grande Prêmio Presidência da 
República na 6ª Bienal de São Paulo em 1961, até 
chegar ao Prêmio Mies van der Rohe para a América 
Latina, ao Pritzker e, agora, ao Leão de Ouro da 
Bienal de Veneza. E poucos foram tão indiferentes a 
estes prêmios ou, mais precisamente, orgulhosos de 
tê-los recebido, mas ao mesmo tempo (e sobretudo) 
quase preocupados em se protegerem da fama.
Aqueles que tiveram contato com Mendes da Rocha 
nas semanas precedentes à premiação do Leão 
de Ouro, em maio deste ano, puderam, contudo, 
perceber que dessa vez se tratava de algo diverso. Sua 
felicidade era patente. Teria mudado o arquiteto, 
nestes últimos anos? Difícil de acreditar nisso, 
para quem sabe que as palavras usadas pelo júri 
da Bienal de Veneza, assinalando a “integridade 
ideológica” do arquiteto, não são nem vazias e 
nem retóricas. Acontece que o Leão de Ouro 
representa, para ele, algo verdadeiramente especial.
Veneza, de fato, não é uma cidade qualquer para 
Mendes da Rocha. Por décadas a sua carreira 
reiterou, mais com o projeto do que com a 
palavra, a convicção de que fazer arquitetura não 
é o construir edifícios apenas, mas o colocar-se 
numa posição privilegiada para fazer parte da 

criação de algo coletivo: um “Common Ground”, 
para usar o título de uma edição passada da 
bienal. E é isso, para Paulo Mendes d Rocha, que 
Veneza representa propriamente: “A arquitetura 
recobre qualquer coisa de mais amplo do que a 
construção apenas; ela concerne mais largamente 
à determinação e à construção de uma estrutura 
de base para as instalações humanas. Nisso, 
Veneza é o paradigma: impulsionada pela 
navegação e pelo comércio, uma cidade nasce 
sobre uma laguna de pura lama. Esta dimensão de 
empreendimento, de transformação de um lugar, 
me parece a questão essencial da arquitetura”.
Assim, se fazer arquitetura é evitar a “rota do 
desastre” garantindo que o nosso seja um “planeta 
habitado e modificado enquanto uma nova 
natureza”, Veneza é um modelo, um exemplo, um 
paradigma; é uma cidade do passado que constitui 
um desafio lançado ao presente e ao futuro. E é 
por isso, creio, que para Mendes da Rocha foi 
especial ser premiado, no 28 de maio passado, nas 
salas de um palácio que, como todos os outros 
da cidade, se assenta sobre milhares de estacas 
enterradas na lama, construindo um território 
aonde no início não existia senão um pântano. 
Deve ter significado para ele que, no fundo, algo 
da sua mensagem foi transmitida e compreendida. 
(Por Daniele Pisani, autor do livro Paulo Mendes da 
Rocha: Obra Completa, da Editora Gustavo Gili)

V E N E Z A
homenageia

M E N D E S 
D A  R O C H A

28 PROJETO - JUL/AGO ‘16

EM DIA


