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“Ningúem pensa a cidade 
em isolamento herméti-
co. Forma-se uma ima-
gem dela por meio de um 
filtro de percepção deri-
vado da cultura herdada 
e transformado pela ex-
periência pessoal.” (Carl 
Schorske, Pensando com 

a História)
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INQUIETAÇÕES

 O tema dessa pesquisa partiu de um 
processo extremamente pessoal e intros-
pectivo. Quando tive a oportunidade de 
fazer intercâmbio para a Bélgica no início 
de 2018, tive que enfrentar meus medos, 
minhas inseguranças, mas que ao mesmo 
tempo trouxe novos aprendizados e me 
deu a chance de construir minha indepen-
dência.

 Estar longe do cotidiano que estava 
acostumada foi extremamente importan-
te para olhar minha vida de outro ponto de 
vista, de me permitir refletir sobre a minha 
própria identidade, descobrindo meus gos-
tos, percebendo meu potencial. Ao voltar, 
vivi e ainda vivo, a crise de não saber o que 
está por vir no fim desse clico, de como ex-
plorar todas as possibilidades que estão na 
minha frente e de como lidar com esse luto 

por essa fase extremamente enriquecedora 
da minha vida que está acabando. A facul-
dade, sem sombra de dúvidas, foi uma vi-
vência essencial para me ajudar a entender 
meu papel como pessoa e a moldar meus 
ideias que agora fazem parte de quem eu 
sou.

 O processo de busca por uma iden-
tidade própria despertou uma inquietação 
tão forte que passei a observar o meu redor 
com um filtro no olhar. As viagens que reali-
zei e as amizades que criei permitiram pre-
senciar de perto as diferentes formas que 
se é possível relacionar com as cidades e ar-
quiteturas, cada um com sua própria ideia 
do que é identidade. Foi nesse momento 
que as minhas dúvidas se expandiram para 
o campo da arquitetura e me fizeram in-
vestigar melhor sobre como esse tema era 
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vez mais comum de projetos guiados pela 
lógica das mídias.

 No segundo capítulo, chamado de 
“Identidade e Cidade”, a discussão passa 
de um campo mais amplo para uma abor-
dagem mais específica, voltada para as di-
nâmicas das cidades contemporâneas e 
fazendo uma contextualização dos aconte-
cimentos que guiaram o processo de urba-
nização no mundo, como o modernismo e 
suas consequências atuais. Como forma de 
aproximar o debate para nossa realidade, 
levanto a discussão sobre como o processo 
histórico de urbanização da cidade de São 
Paulo afetou a forma como nos relaciona-
mos com o meio em que vivemos, com es-
paços cada vez mais ditados por um ritmo 
acelerado.

 Por último, o capítulo três chama-

tratado hoje em dia.

 Como forma de organizar a discus-
são em torno desse tema, iniciei a discus-
são apresentando questões mais amplas 
e, ao longo do trabalho fui especificando 
os campos relacionados a esse debate até 
chegar na discussão proposta pela ativida-
de de projeto.

 Assim, o primeiro capítulo, chamado 
“Identidade e Cultura”, aborda o conceito 
da globalização e seus efeitos no âmbito da 
nossa sociedade e da nossa cultura, mos-
trando as consequências que os intensos 
fluxos de informações e pessoas, somado 
com o desenvolvimento tecnológico, po-
dem acarretar no debate sobre nossa iden-
tidade. De forma mais concreta, apresento 
também como essa temática pode ser ob-
servada na arquitetura, com a criação cada 
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do de “Identidade e Arquitetura” aborda a 
ideia de identidade ligada à discussão da 
importância dos edifícios históricos na ci-
dade como exemplares que mantém um 
vínculo com a identidade do passado da ci-
dade. Abordo aí meu projeto de Expansão 
do Museu de Arte Sacra de São Paulo como 
possibilidade de intervenção que contribua 
para a melhoria do espaço público da cida-
de e que mantenha um diálogo respeito 
com o patrimônio.

 Da mesma forma que não obtive res-
postas sobre as minhas próprias inquieta-
ções, a questão da identidade na sociedade 
contemporânea também não tem. O fato 
de estarmos discutindo um tema que está 
vinculado ao que acontece atualmente, 
não permite que tenhamos respostas exa-
tas, mas sim questionamentos que valem a 

pena ser levantados. Os teóricos que abor-
dam esse tema possuem diversas linhas de 
pensamento que são tratadas ao longo do 
texto e que valem a pena ser analisadas.

 O trabalho serve como um processo 
de reflexão que acredito que precisa ser fei-
to, porque é impossível pensar arquitetura 
hoje em dia sem levar em conta a questão 
da identidade e o rumo que nossa socie-
dade está levando. Da mesma forma que 
eu só terei respostas vivendo, as questões 
levantadas só serão respondidas ao longo 
dos anos.



CAPÍTULO 1

IDENTi
DADE

CUL-
TURA
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 Atualmente, a questão da identidade 
tem sido discutida com mais frequência, 
uma vez que muitos acreditam que as ve-
lhas identidades que antes estabilizavam o 
mundo social estão agora em declínio, dan-
do espaço para o surgimento de novas iden-
tidades. Isso resultou em uma fragmenta-
ção do indivíduo moderno, visto até então 
como um ser unificado. Essa chamada “cri-
se de identidade” faz parte de um processo 
muito mais abrangente de mudanças, que 
por sua vez estão abalando as estruturas da 
sociedade moderna que antes serviam de 
estabilidade no mundo social.

 Aqueles que acreditam que as iden-
tidades modernas estão em crise afirmam 
que desde o final do século XX já vem ocor-
rendo mudanças que estão transforman-
do as sociedades modernas e alterando as 
noções de classe, gênero, sexualidade, raça, 
nacionalidade e outras diversas dimensões 
que antes eram consolidadas. Essas trans-
formações, por sua vez, tem um impacto 
muito grande nas vidas das pessoas e aca-
bam influenciando nossas próprias iden-

tidades pessoais, dando uma sensação de 
“perda de si mesmos”, processo chamado 
de deslocamento ou descentração do su-
jeito.

 De acordo com o crítico cultural 
Koberna Mercer:

“(...) a identidade somente se torna 
uma questão quando está em crise, 
quando algo que se supõe como fixo, 
coerente e estável é deslocado pela 
experiência da dúvida e da incerte-
za.” (Mercer, 1990, p.43)

 Para entender melhor a questão, o 
teórico cultural e sociólogo Stuart Hall de-
fine três concepções de identidade: o sujei-
to do iluminismo, o sujeito sociológico e o 
sujeito pós-moderno. O primeiro deles diz 
respeito a uma ideia de que o homem era 
tido como um indivíduo totalmente centra-
do e que, apesar do seu desenvolvimento 
ao longo da vida, ele permanecia essencial-
mente o mesmo e que o seu centro era sua 
própria identidade.

 Já o indivíduo sociológico refletia 
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um momento de crescente complexidade 
do mundo moderno e a formação da sua 
identidade se dava na interação entre o eu 
interior e a sociedade, tecendo um diálogo 
entre o mundo pessoal e o mundo público. 
O homem tinha a sua identidade atrelada 
à estrutura da sociedade e aos valores da 
mesma, tornando-os parte do homem.

 Porém, argumenta-se que a socieda-
de atual está passando por mudanças es-
truturais e institucionais e, aquele sujeito 
que tinha uma identidade unificada e es-
tável, está se tornando fragmentado, com-
posto de várias identidades. É esse proces-
so que resulta no sujeito pós-moderno, tido 
como aquele que não tem uma identidade 
fixa.

 Sendo assim, o homem atual com 
quem estamos lidando está inserido em 
uma dinâmica social que possui diversos 
sistemas de significação e representação 
cultural, resultando em um confronto de 
diversas identidades possíveis que pode-
ríamos nos identificar, muitas vezes sen-
do elas até contraditórias. O sujeito acaba 

por assumir diversas identidades de acordo 
com o momento em que está vivendo, ten-
do nossas identificações continuamente 
deslocadas. 

 Outro aspecto que precisa ser levado 
em consideração na questão da identidade 
é o processo de mudança conhecido como 
“globalização” e seu impacto sobre a iden-
tidade cultural. Como diz Anthony McGrew 
(1992), a “globalização” diz respeito àque-
les processos que atuam numa escala glo-
bal, que atravessam fronteiras nacionais, 
integrando e conectando comunidades e 
organizações em novas combinações de 
espaço-tempo, tornando o mundo mais in-
terconectado.

 Vale lembrar que a globalização não 
é um fenômeno recente, uma vez que mui-
tos defendem que esse processo tenha se 
iniciado a partir da expansão marítimo-
-comercial europeia, no final do século XV 
e início do século XVI, momento no qual 
o sistema capitalista iniciou sua expansão 
pelo mundo. Desde sempre, o capital foi 
um elemento que transcendia as frontei-
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ceira após a Terceira Revolução Industrial, 
envolvendo a disseminação de tecnologias 
e consolidação do sistema capitalista fren-
te à queda do Muro de Berlim. Essa última, 
também chamada de Revolução Técnico-
-Científica-Informacional, ainda se encon-
tra em fase de ocorrência, sendo ela extre-
mamente importante devido aos avanços 
técnicos dos sistemas de informação, com 
destaque para a difusão dos aparelhos ele-
trônicos e da internet, além de uma maior 
evolução nos meios de transporte.

 Tais avanços propiciaram uma maior 
integração tanto virtual quanto presencial, 
que permitiu que o homem tivesse conta-
to com as mais diversas culturas, hábitos e 
informações. Essa facilidade nas interações 
entre as mais diversas partes do Globo re-
sultou em uma mescla cultural tão intensa 
que a noção de identidade como conhecía-
mos se modificou.

 Alguns teóricos afirmam que esse 
processo global enfraqueceu formas de 
identidade cultural, existindo um movi-
mento de distanciamento das identifica-

 A partir do seu início, o processo de 
globalização foi gradativamente apresen-
tando evoluções, passando por três princi-
pais fases. A primeira datando do início da 
formação do Capitalismo Comercial e do 
crescimento do mercantilismo; a segunda 
com a consolidação do modelo industrial 
europeu e sua atuação imperialista e a ter-

ras territoriais, focando em uma escala de 
economia mundial e não se deixando limi-
tar pelo que viriam a ser no futuro os esta-
dos-nação. Como resultado daquela época, 
a modernidade tem enraizado, em si essa 
tendência à autonomia nacional e à globa-
lização.

Imagem 1: Mapa Mundi por Rumold Mercator, 1587
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ções com a cultura nacional e um reforço de 
outros laços culturais, que podem até estar 
acima do estado nação.  As chamadas iden-
tificações “globais” começam a influenciar 
e algumas vezes até apagar as identidades 
nacionais, resultando numa crescente ho-
mogeneização cultural do mundo contem-
porâneo.

 Esses fluxos culturais entre as nações 
acabam criando “categorias” de identida-
des que podem ser compartilhadas por 
pessoas que estão distantes no espaço e no 
tempo, mas que estão próximas no mundo 
virtual, como por exemplo, consumidores 

dos mesmos tipos de bens, públicos para 
o mesmo tipo de serviço oferecido e por aí 
adiante.

 Com a crescente exposição das cul-
turas nacionais às influências externas, aca-
ba se tornando difícil ter controle sobre as 
identidades culturais ou impedir que elas 
se enfraqueçam através do bombardea-
mento cultural e de informação intensifi-
cado pela facilidade de comunicação no 
mundo atual.

 Dessa forma, quando uma prática cul-
tural típica estadunidense é vivenciada em 
algum lugar do Brasil, por exemplo, temos 
a evidência de como o processo de globali-
zação gerou uma enorme rede de depen-
dências mútuas entre todas as regiões do 
global, possibilitando que as pessoas se in-
tercomuniquem diretamente umas com as 
outras e que as sociedades integrem suas 
culturas, influenciando-se mutuamente.

 É baseado nessa discussão que o filó-
sofo canadense Herbert Marshall McLuhan 
(1962) criou o termo “Aldeia Global”. Ele teve 

Imagem 2: Troca cultural - Tony Olaechea
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a percepção de que as novas tecnologias 
eletrônicas que estavam se desenvolvendo 
no século XX tendem a encurtar distâncias 
e o progresso tecnológico reduz o planeta 
à mesma situação que ocorre em uma al-
deia: um mundo em que todos estariam, 
de certa forma, interligados.

 Uma importante ferramenta que in-
tensifica essa ideia é a chamada mídia so-
cial. Por meio dela, temos contato com os 
mais diferentes tipos de pessoas, bombar-
deados por um mercado global de estilos, 
lugares, imagens, viagens e por aí vai, pro-
pulsionado pelo ideal de consumismo. Es-
ses sistemas de comunicação interligados 
acabam oferecendo uma gama de diferen-
tes identidades dentro das quais podemos 
escolher, desvinculando assim as identida-
des de lugares, histórias, tradições específi-
cas e passando a transitar livremente.

 Porém, é possível perceber contra 
tendências à homogeneização cultural vis-
ta hoje em dia. Uma delas é a observação 
feito por Kevin Robin de que existe uma fas-
cinação com aquilo que é diferente, que diz 

respeito ao outro e um novo interesse pelo 
“local” articulado também com o “global”. 
Acredito que seja difícil que a globalização 
destrua as identidades, mas sim que ela vá 
criar novas identificações “globais” e “lo-
cais” simultaneamente.

 Outro ponto que deve ser levado em 
consideração é que a globalização ainda é 
distribuída ao redor do globo de forma desi-
gual, tanto entre regiões do mundo quanto 
dentro dos próprios países e suas diferen-
tes formas de organização social. Vale lem-
brar também que ainda existe uma relação 
desigual de poder cultural entre o Ocidente 
e o restante do mundo, então mesmo que 
a globalização dê a impressão que existe 
uma troca cultural equilibrada entre todas 
as partes, é possível perceber que existe 
uma exportação de mercadorias, valores e 
formas de vida dos países mais desenvolvi-
dos do que os países sub desenvolvidos.

 Esse movimento de uma suprema-
cia do Hemisfério Norte vem desde a épo-
ca da colonização e da ideia de superiori-
dade desses povos acima de suas colônias. 
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Porém, após a Segunda Guerra Mundial, as 
potências europeias saíram dos territórios 
colonizados, deixando consequência extre-
mamente marcantes e determinantes para 
o desenvolvimento desses países. E da mes-
ma forma que existe um movimento de in-
fluência sobre o resto, existe também um 
movimento das periferias se deslocarem 
para o centro, resultando em um processo 
de migração extremamente marcante na 
era atual.

 A mensagem desse consumismo glo-
bal impulsionado pela globalização e mí-
dias sociais acaba atraindo pessoas de paí-
ses que sofrem com pobreza, desemprego, 
conflitos políticos e por aí adiante, que são 
ludibriadas pela ideia de uma vida melhor 
nesses países. Apesar de ser um país ain-
da em desenvolvimento, o Brasil também 
é um local que muitos imigrantes buscam 
por refúgio em busca de uma perspectiva 
de vida melhor.

 O relatório da Organização Interna-
cional para as Migrações (OIM) (World Mi-
gration Report 2018), mostrou que de 2010 

a 2015, a população de migrantes vivendo 
no Brasil cresceu 20%, chegando a 713 mil, 
sendo desse contingente 207 mil de outros 
países da América do Sul. Essa “mistura” 
étnica presente dentro dos países resulta 
em uma mistura de culturas dentro de um 
mesmo território e uma “pluralização” de 
identidades nacionais.

 É nesse contexto de misturas de no-
vas identidades que podemos perceber o 
movimento contrário: da globalização for-
talecer as identidades locais. É possível ob-

Imagem 3: Imigrantes resgatados da Líbia - Santi Palacios
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servar em muitos países que recebem um 
grande número de imigrantes um movi-
mento defensivo de fortalecer as identida-
des locais numa tentativa de unir a nação, 
deixando claro uma mentalidade extrema-
mente xenofóbica e conservadora de boa 
parte dos países.

 Essa fragmentação ou pluralização 
de identidades muitas vezes acaba tendo 
consequências políticas no mundo moder-
no, uma vez que não há uma “identidade 
única” que possa abranger todas as pesso-
as para se basear uma política. As pessoas 
não são identificadas por uma só catego-
ria, como por exemplo sua classe social, 
mas sim por uma variedade de interesses 
e identificações. Esse movimento foi inten-
sificado com o surgimento de novos movi-
mentos sociais como, por exemplo, o femi-
nismo. Ele teve um papel extremamente 
importante na contestação da posição so-
cial das mulheres, na formação das iden-
tidades sexuais e de gênero e no questio-
namento de que os homens e as mulheres 
fazem parte da mesma identidade, a “Hu-

manidade” em vez da questão da diferença 
sexual.

 Cada movimento acaba atraindo 
aqueles que possuem uma identidade com 
a luta que defendem, independentemente 
da posição social de cada um: o feminis-
mo apela para as mulheres, as lutas raciais 
aos negros, os movimentos ecológicos aos 
ambientalistas, a luta por direitos dos imi-
grantes e assim por diante. Isso acabou re-
sultando no que Stuart Hall chamou de “a 

Imagem 4: Protesto pró aborto - Virginia Barbagallo
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política de identidade” - uma identidade 
para cada movimento.

 Todas essas características da globa-
lização provam que ela tem a capacidade 
de influenciar as identidades das pessoas, 
produzindo uma variedade de possibilida-
des, novas formas de identificação e tor-
nando elas mais plurais e menos fixas ou 
unificadas. Porém, é impossível termos cer-
teza como essas questões serão tratadas 
no futuro da modernidade e suas consequ-
ências a longo prazo.

 Esse tema, somado com os efeitos 
dos avanços tecnológicos é abordado não 
só no campo teórico, mas também são re-
tratados nos mais diversos âmbitos, princi-
palmente no cinema. Um filme que retra-
ta a questão dos efeitos da tecnologia em 
nossas vidas e seu impacto nas nossas re-
lações pessoais é o filme “Her”, produção 
norte americana escrita e dirigida por Spike 
Jonze que retrata uma história de amor não 
convencional passada em um futuro tecno-
lógico aparentemente não tão distante.

 A trama gira em torno do protago-
nista Theodore Twombly, um escritor de 
cartões personalizados que vive uma vida 
solitária e melancólica após o fim do rela-
cionamento com sua esposa. No meio de 
uma monótona rotina em que se divide en-
tre trabalhar, jogar videogames e interagir 
com desconhecidas na internet, o protago-
nista se depara com um novo Sistema Ope-
racional de Inteligência Artificial chamado 
OS1 que promete ser uma consciência vir-
tual compreensiva e interativa para seus 
usuários.

 Em uma busca de tentar amenizar 
sua solidão e organizar sua vida, ele adqui-
re o sistema e começa a interagir com o 
OS chamado Samantha. Para sua surpresa, 
ela se revela uma complexa entidade com 
quem ele tem os mais diversos diálogos e 
reflexões, resultando na aproximação e na 
criação de laços entre eles. O envolvimento 
amoroso entre os dois se desenvolve à me-
dida que a figura de Samantha se comple-
xifica enquanto consciência, mostrando, 
dessa forma, as complicações e os encan-
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tos de uma relação — e uma vida — possibi-
litadas e mediadas pela tecnologia.

 Apesar de retratar uma realidade fu-
turista, o filme tem como proposta eviden-
ciar a tecnologia em si e sua relação com 
os indivíduos em uma sociedade que se 
assemelha muito à nossa: a trama se passa 
em uma Los Angeles marcada pela conec-
tividade, pelo individualismo e pelo inten-
so fluxo e consumo de informações. Apesar 
de se passar em um futuro desconhecido, 
as angústias e dilemas dos personagens 
vão contextualizando as suas histórias, de 
modo a aproximá-los de nós, com questões 
que continuam sendo similares às nossas.

 Fazendo um paralelo com as teorias 
do sociólogo alemão Geog Simmel acerca 
da modernidade, observamos que no capí-
tulo “A metrópole e a vida mental” (1902) no 
livro “O fenômeno Urbano”(1967), encon-
tramos várias questões que se relacionam 
profundamente com a realidade mostrada 
na sociedade de “Her”. O autor argumenta 
que o acelerado ritmo de vida das cidades, 
bem como o fluxo frenético de informa-

ções e os estímulos constantes acabam por 
aflorar nos indivíduos uma necessidade de 
auto preservação perante tanta pressão. 
Em suas palavras, “os problemas mais gra-
ves da vida moderna nascem na tentativa 
do indivíduo de preservar sua autonomia e 
individualidade em face das esmagadoras 
forças sociais.”

 Em resposta a esses estímulos, os su-
jeitos passam a reagir de diversas formas: 
com uma maior racionalização da realidade 
para proteger seus emocionais; com uma 
maior impessoalidade, ao mesmo passo 
em que são indivíduos extremamente vol-
tados para si; com uma atitude blasé, como 
se estivessem tão saturados que mal fos-
sem capazes de reagir aos estímulos; com 
uma reserva quanto à sociabilidade que 
acaba se traduzindo em um individualismo 
de aversão e estranheza.

 Quando analisamos o filme, pode-
mos observar algumas destas caracterís-
ticas servindo como base para a noção de 
sociedade que é construída na trama. Em 
primeiro lugar, temos a aceleração dos 
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ritmos, fluxos e estímulos aos quais os su-
jeitos são submetidos. O filme não traduz 
essa realidade em grandes telas brilhantes 
espalhadas pela cidade massificando pro-
pagandas, mas sim, mostrando o envolvi-
mento constante dos indivíduos com seus 
aparelhos celulares, que nos fornecem todo 
tipo de informação ao sinal de um coman-
do de voz. Os personagens são retratados 
sempre voltados para seus aparelhos, seja 
no âmbito público ou privado, de modo 
que a tecnologia acaba aparecendo como 
uma mediadora entre os indivíduos e suas 

experiências de vida.

 Outro ponto que pode ser analisado 
ao longo do filme é a individualidade dos 
sujeitos. Em praticamente todas as cenas 
em que Theodore está em público, os ha-
bitantes da cidade são retratados compar-
tilhando os mesmos espaços: o elevador, 
as ruas, o transporte, mas praticamente 
nenhuma interação sequer aparece entre 
eles. Cada indivíduo caminha sozinho, to-
talmente voltado para si e interagindo úni-
ca e somente com seu aparelho. A falta de 
contato humano e troca de experiencias 
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“reais” e não virtuais acaba influenciando 
na noção de identidade de cada um, uma 
vez que nossas identidades são moldadas 
também pela troca com o mundo externo.

 Este é um ponto interessante, porque 
quando vamos reparar nessas interações, 
percebemos que elas estão se dando com 
pessoas que estão do outro lado da linha, 
ou seja, a sociabilidade dos personagens 
está totalmente mediada pela tecnologia, 
de forma que elas optam pelas relações vir-
tuais em detrimento do contato umas com 
as outras, num processo que, como Simmel 
descreve, se assemelha à estranheza e à 
aversão. A falta de contato humano e troca 
de experiencias “reais” e não virtuais acaba 
influenciando na noção de identidade de 
cada um, uma vez que nossas identidades 
são moldadas também pela troca com o 
mundo externo.

 Essas questões centrais do filme, 
apesar de serem abordadas em um con-
texto futurista, são extremamente plau-
síveis para analisar a dinâmica social em 
que vivemos atualmente e até demonstra, 

de certa forma, as possíveis consequên-
cias dos nossos hábitos. Afinal, esse futuro 
retratado no cinema não está tão distante 
assim, uma vez que muitos afirmam que 
já estamos vivendo nessa nova Era. O pro-
fessor alemão Klaus Schwab, desenvolve a 
ideia de que estamos passando pela cha-
mada Quarta Revolução Industrial e que 
a tecnologia como a robótica, inteligência 
artificial, realidade aumentada, engenharia 
genética e das neurotecnologias etc. trans-
formará fundamentalmente a forma como 
vivemos, trabalhamos e nos relacionamos, 
conectando o mundo virtual com o mundo 
biológico.

 O debate sobre os efeitos do desen-
volvimento desenfreado da tecnologia 
somado com a intensidade dos fluxos de 
pessoas e informações é extremamente 
importante, uma vez que cabe a nós ter-
mos consciência das possíveis consequên-
cias que tais avanços podem causar se não 
forem extremamente bem pensados, tan-
to nas nossas relações pessoais quanto nas 
nossas identidades, no nosso papel como 
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cidadãos, nos impactos ambientais e por ai 
adiante.

 Para elucidar melhor como essas 
ideias se aplicam à arquitetura, é preciso 
entender um pouco do ideal modernista 
que precedeu a arquitetura contemporâ-
nea que conhecemos atualmente. Um dos 
principais objetivos do modernismo era re-
ver todos os conceitos considerados “ultra-
passados” e criar uma nova cultura visando 
o progresso, pensamento coerente às gran-
des mudanças que ocorriam no começo do 
século XX.

 Assim como foi um momento impor-
tante no desenvolvimento tecnológico e 
propulsor da globalização, a Revolução In-
dustrial também teve uma grande influên-
cia na arquitetura e no seu desenvolvimen-
to. O surgimento da indústria e das novas 
tecnologias proporcionaram aos arquitetos 
a utilização de novos materiais, especial-

mente o aço, o ferro, o vidro e o concreto 
armado e impulsionou novas soluções de 
arquitetura e engenharia capazes de aten-
der a essa nova configuração de sociedade, 
que crescia exponencialmente em um ter-
ritório urbano e não mais rural. Diante de 
uma nova realidade social e com materiais 
totalmente novos, os arquitetos tiveram a 
oportunidade de criar obras com liberdade 
de formas, estruturalmente mais leves, al-
tas e rígidas.

 Alguns arquitetos da época, como 
Le Corbusier por exemplo, tinham o de-
sejo, quase que utópico, de produzir uma 
arquitetura e, por consequência, um pla-
nejamento urbano focado no usuário. A 
arquitetura moderna propunha a integra-
ção e a convivência entre as pessoas e, por 
essa razão, é muito comum que as obras 
modernistas apresentem uma planta livre, 
com colunas ao invés de paredes, permitin-
do que as pessoas convivam em ambientes 
amplos.

 A funcionalidade também é uma ca-
racterística muito importante da arquitetu-

 E como essas questões podem ser 
analisadas na arquitetura ?
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ra moderna. Os adornos exagerados usados 
até então são criticados e dão lugar a traços 
e estruturas que sejam práticas, funcionais 
e necessárias, com linhas retas e bem defi-
nidas. Na arquitetura moderna tudo aquilo 
que não agrega função é descartado, tendo 
um pensamento racional por trás.

 A proposta da arquitetura e do urba-
nismo moderno surge, portanto, com a in-
tenção de ampliar a cidade para todos, em 
uma tentativa de reduzir as distâncias entre 
as áreas urbanas consolidadas e os bairros 
de trabalhadores. A tese do modernismo 
acreditava que a sociedade, organizada por 
coletivos, iria saber como gerir o espaço da 
cidade, se apropriaria facilmente dos espa-
ços públicos caracterizados pela boa quali-
dade, com foco em uma vivência coletiva. 
Desse modo, caberia aos arquitetos propor 
espaços comprometidos com a eficiência e 
com a qualidade, seja no nível dos espaços 
públicos, seja no nível dos edifícios.

 Porém, essa idealização, que inicia o 
século XX com muita força, vai sendo fragi-
lizada ao longo de toda a primeira metade 

do século passado e se fragmenta depois 
da Segunda Guerra Mundial. Sem expecta-
tivas de futuro para a sociedade, a socieda-
de contemporânea que se concretiza após 
esse momento acaba adotando um modo 
de vida que prevalece o indivíduo sobre o 
coletivo.

Imagem 9: Croqui Ministério da Educação e Saúde, 1935, 
Rio de Janeiro. - Le Corbusier
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 Como vimos anteriormente, o ho-
mem na sociedade em que vivemos nun-
ca esteve tão conectado, com um acesso 
à informação praticamente infinito. Nas 
mais diversas áreas das nossas vidas, a mí-
dia está sempre vendendo imagens do que 
teoricamente nos traz prestígio, poder, pro-
gresso etc. e somos induzidos a normatizar 
ideais impostos, como o que é bonito e o 
que é certo, influenciando a nossa identi-
dade. Não era de se admirar que o culto à 
imagem alcançasse também o campo da 
arquitetura e que a mídia se apropriasse da 
arquitetura como um objeto de exibição.

 Em uma sociedade onde o marke-
ting tem a importância de gerar lucro, os 
objetos arquitetônicos ganham a função 
de vender uma ideia, seja ela de progres-
so econômico, cultural ou tecnológico. Essa 
ideia de uma “Sociedade do Espetáculo” 
(1967) já era tratada pelo escritor francês 
Guy Debord a muitos anos, em que ele criti-
cava a manipulação da população por meio 
dos meios de comunicação de massa, em 
que os indivíduos em sociedade passaram 

a viver num mundo movido pelas aparên-
cias e consumo permanente de fatos, notí-
cias, produtos e mercadorias.

 Fazendo um paralelo, podemos per-
ceber que existe atualmente uma produ-
ção de arquiteturas que podem ser trata-
das como uma “Arquitetura do Espetáculo”. 
Ela é caracterizada pela monumentalida-
de, pelas formas arrojadas, pelas inovações 
técnicas e pelo distanciamento do usuário, 
feitas para reforçar uma imagem de pros-
peridade, de tecnologia, focando principal-
mente na aparência e comuns na produ-
ção arquitetônica dos países desenvolvidos, 
especialmente na Europa, Ásia e América 
do Norte.

 Um aspecto contraditório nessa ar-
quitetura é o fato dela se basear nas ten-
dências pós-modernas que criticavam a 
arquitetura moderna por sua desconside-
ração da tradição como ponto de partida 
do projeto e a incessante busca do novo. 
Nos anos 70, os críticos da modernidade 
apontavam como saída daquele impasse a 
retomada de valores formais históricos e a 
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realização de uma arquitetura com a qual 
o público pudesse se identificar mais facil-
mente. No entanto, o que se vê hoje é uma 
arquitetura que não apresenta nenhuma 
das características consideradas essenciais 
para superar a moderna, uma vez que sua 
forma não tem relação com o programa e 
não estabelece um diálogo com o entorno.

 O americano Frank Gehry e o espa-
nhol Santiago Calatrava, possuem projetos 
que são excelentes exemplos dessa arqui-
tetura colossal, bilionária e altamente ren-
tável. As obras de Gehry, notáveis por sua 
inovação formal, dividem opiniões entre os 
críticos de arquitetura. Muitos afirmam que 
embora plasticamente inovadores e tecni-
camente instigantes, os projetos de Gehry 
teriam uma baixa qualidade espacial. A 
mesma crítica é feita ao arquiteto e enge-
nheiro Santiago Calatrava, autor de proje-
tos como a Cidade das Artes e da Ciência, 
em Valência e o Museu do Amanhã no Rio 
de Janeiro.

Imagem 10: Cidade das Artes e da Ciência, 2018

Imagem 11: Museu do Amanhã, 2016
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 No caso específico do Guggenheim 
de Bilbao feito por Gehry, ainda há a ques-
tão do custo elevado da obra, a dificuldade 
de manutenção, o caráter experimental de 
algumas soluções técnicas e o fato de que 
as inovações de Frank serem basicamente 
estéticas, pois o museu, do ponto de vista 
da funcionalidade, é semelhante a outros 
museus do mundo.

 Porém, é impossível negar que o Gu-
ggenheim proposto por ele conseguiu re-
qualificar uma área degradada da maior 

cidade basca e que o turismo em torno do 
museu reacendeu a economia da região e 
projetou a cidade a nível internacional. O 
investimento feito para a implantação de 
cerca de 650 milhões de euros foi recupe-
rado em menos de uma década e a pobre 
cidade hoje movimenta milhões de dóla-
res, entre serviços de hotelaria, transportes 
e entretenimento. 

 Sendo assim, não é que a arquitetu-
ra do espetáculo não tenha de certa forma 
o seu valor, mas sim que devemos analisar 

Imagem 12: Guggenheim de Bilbao
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ela com um olhar crítico e com o entendi-
mento que ela é um reflexo das dinâmicas 
sociais que regem a sociedade atual. A no-
ção de identidade como sendo aquilo com 
que nos identificamos perde a sua força 
nessa arquitetura que se afasta do usuário, 
que não estabelece vínculos de pertenci-
mento e que poderia ser facilmente subs-
tituída. Tal movimento visto no campo ar-
quitetônico nada mais é do que um reflexo 
da liquidez, como diria o sociólogo polonês 
Zygmunt Bauman, das nossas relações atu-
ais.

 As formas de vida contemporânea, 
segundo o sociólogo, se assemelham pela 
vulnerabilidade e fluidez, incapazes de 
manter a mesma identidade por muito 
tempo, o que reforça um estado temporá-
rio e frágil das relações sociais e dos laços 
humanos. Esse pensamento pode ser trazi-
do para a arquitetura como exemplo dessa 
falta de conexão com os espaços por parte 
dos usuários que, imersos num ritmo fre-
nético da cidade, não estabelecem qual-
quer tipo de laço com o meio.

 Todas essas questões levantadas 
nada mais são do que questionamentos 
internos e não possuem uma resposta cor-
reta, já que o rumo da sociedade e da ar-
quitetura continuam incertos. Será que 
chegaremos no ponto em que a arquitetu-
ra passará a reduzir-se a uma competição 
de ego entre os próprios arquitetos para ver 
quem constrói o prédio mais sensacional? 
Como será que a arquitetura vai se adap-
tar aos avanços tecnológicos e aos fluxos da 
globalização? Quais as consequências que 
essa falta de identidade pode causar? Em 
todo caso, a única certeza que temos é que 
dificilmente vamos voltar às dinâmicas an-
tigas e que a arquitetura inevitavelmente 
terá que acompanhar o ritmo acelerado do 
mundo atual.





CAPÍTULO 2

IDENTi-
DADE

CI
DADE
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 O processo de globalização e os avan-
ços tecnológicos têm um papel importante 
nas concepções de identidade, tanto pes-
soais quanto no campo da arquitetura. Ao 
estudar a noção de cidade e nossa identi-
dade com a mesma, percebemos que ela 
também sofreu diversas mudanças ao lon-
go do curso da humanidade.

 A ideia de cidade, por mais diferente 
do que entendemos hoje, já existia desde 
a Antiguidade e a Idade Média. Porém, foi 
a Revolução Industrial na Europa no século  
XIX que impulsionou o crescimento acen-
tuado e desordenado dos núcleos urbanos, 
uma vez que a população até então rural 
convergiu para as cidades atrás de empre-
go e de melhores condições de vida. Como 
consequência, este aumento significativo 
no número de pessoas transformou as ci-
dades num verdadeiro caos, já que não ha-
via moradias suficientes, infraestrutura de 
saneamento básico e higiene e nem em-
pregos suficientes frente à demanda, au-
mentando ainda mais os níveis de pobreza 
e de miséria.

 É devido ao surgimento dessa nova 
dinâmica social e espacial nas cidades e 
suas consequências que o Urbanismo sur-
ge como forma de solucionar os problemas 
locais. As primeiras preocupações diziam 
respeito aos problemas sanitários das cida-
des, como a de melhorar as condições de 
salubridade nas cidades. Com o tempo, es-
sas leis foram evoluindo para uma legisla-
ção do ponto de vista mais urbana, como 
a definição das densidades, critérios para a 
implantação de loteamentos, distância en-
tre edificações, seus gabaritos etc.

Imagem 13: Rua em Londres, 1872
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 Ainda no século XIX, surge um deba-
te proposto pelos mais diversos pensado-
res, como Ildefonso Cerdá com o plano de 
expansão de Barcelona e George Hauss-
man com o plano de reforma de Paris, que 
passaram a pensar em possíveis planeja-
mentos urbanos para diversas cidades eu-
ropeias. Ambos tinham a preocupação de 
repensar a malha viária de ambas as cida-
des, mas levando em consideração uma 
conexão dos diversos bairros, uma melho-
ria nas redes de infraestrutura e uma união 
entre a arquitetura antiga da cidade e as 

novas áreas de expansão.

 Entretanto, no início do século XX, a 
discussão do Modernismo também atingiu 
o plano do Urbanismo. Uma das premissas 
básicas do modernismo foi a busca por so-
luções dos problemas causados pela Revo-
lução Industrial e pelo desenvolvimento do 
capitalismo e propunham uma reorganiza-
ção espacial por meio do planejamento ur-
bano, colocando a ação coletiva e dos direi-
tos de todos acima dos interesses privados 
como solução para a crise que o capitalis-

Imagem 14: Barcelona, 2015 Imagem 15: Paris, 2015
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do com os ideais modernistas de progres-
so que rejeitavam a tradição, a cidade fu-
turística seria construída sobre as cidades 
europeias destruídas na guerra e seria mar-
cada pela presença de arranha-céus com 
alta densidade e idênticos, distribuídos em 
torno de áreas verdes e organizados em 
uma malha simétrica atendida por meios 
eficientes de transporte, transformando a 
cidade em uma espécie de “máquina viva”.

 Como diretriz principal do plano de 
Le Corbusier, estava a noção de zoneamen-
to da cidade em funções tratadas separa-
damente. Os bairros habitacionais, por sua 
vez, contariam com edifícios de aparta-
mentos pré-fabricados, conhecidos como 
“Unités” que funcionariam como uma vila 
vertical. A parte de serviços como restau-
rantes e lavanderias ficariam no piso térreo 
e o lazer como um jardim de infância e uma 
piscina ficariam na cobertura.

mo industrial provocou.

 Ocorreram, ao longo dessas discus-
sões, os chamados Congressos Internacio-
nais da Arquitetura Moderna (CIAM), que 
foram uma série de eventos organizados 
pelos principais nomes da arquitetura mo-
derna internacional a fim de discutir os 
rumos a seguir nos vários domínios da ar-
quitetura como paisagismo, urbanismo, 
habitação, patrimônio entre outros. Como 
resultado do encontro de 1933 na Grécia, foi 
redigida pelo famoso arquiteto franco suíço 
Le Corbusier, a chamada “Carta de Atenas”, 
em que ficava claro uma posição funciona-
lista, com a  intenção de renovação dos es-
paços e da solução das questões pós guer-
ra, como o elevado déficit habitacional.

 As discussões dos Congressos propu-
nham uma teoria de organização espacial 
a partir das atividades humanas como tra-
balhar, habitar, cultivar o corpo e o espírito 
e o circular. Um exemplo desse pensamen-
to foi a proposta feita por Le Corbusier de 
um plano urbano não construído chamado 
Ville Radieuse (Cidade Radiante). De acor-
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Imagem 16: Plano Cidade Radiante, 1924
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 Apesar do plano proposto não ter 
sido concretizado em sua totalidade, Le 
Corbusier chegou a projetar o Unité d’Habi-
tation em Marselha, que foi inspirada pelas 
Unités da Cidade Radiante. Em uma única 
edificação, foram feitos 337 apartamentos, 
juntamente com instalações públicas no 
piso térreo e na cobertura. Esta tipologia, 
que forneceu uma resposta à falta de habi-
tação no pós-guerra, foi adaptada ao redor 
do mundo em inúmeros projetos habita-
cionais em diversas cidades.

Imagem 19: Unité d’Habitation , 1952

Imagem 17: Cidade Radiante, 1924

Imagem 18: Cidade Radiante, 1924
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 Entretanto, ao observar a realidade, 
percebemos as profundas discrepâncias no 
que diz respeito aos ideais do que foi plane-
jado e do que acontece de fato no território. 
Brasília, assim como outras cidades, não le-
vou em consideração a expansão urbana e 
o rápido crescimento populacional acabou 
criando uma segregação espacial. Hoje, 
como consequência do Modernismo, as ci-
dades construídas nas ideias de Corbusier 
são criticadas por ignorar os hábitos e de-
sejos dos residentes, por não fornecer espa-
ços públicos para encontros urbanos e por 
focar principalmente no uso do automóvel.

 Nessa organização espacial, o ho-
mem não possui um papel central na hora 
de se pensar o território e por consequên-
cia, os espaços resultantes não prestam 
atenção para as suas necessidades. Isso, 
analisado do ponto de vista da identidade, 
faz com que as pessoas não estabeleçam 
um vínculo de pertencimento àquele local 
e o homem passa a ser tratado como ape-
nas mais uma parte da engrenagem dessa 
máquina de viver.

 Porém, a maior concretização das 
ideias de Le Corbusier e do Modernismo 
pode ser testemunhada na concepção da 
cidade de Brasília, construída em um ter-
reno fornecido pelo governo brasileiro para 
ser a nova capital do país e símbolo do pro-
cesso de modernização e de progresso do 
país. Sobre essa “página em branco”, os ar-
quitetos idealizadores Lúcio Costa e Oscar 
Niemeyer projetaram uma cidade geome-
tricamente perfeita, segregando as zonas 
de administração e os bairros de habitação 
idênticos, visando atingir uma noção de 
igualdade.

Imagem 20: Foto aérea de Brasília
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pessoas nas ruas, entre os prédios. 
Apenas fizeram os prédios. Sobrou 
um espaço entre eles, daí chamaram 
alguns paisagistas para fazer uma 
jardinagem. Olharam pela janela 
para ver se as pessoas estavam feli-
zes, mas não estavam.”(GEHL, 2010)

 O desenvolvimento das tecnologias 
e os avanços do setor automobilístico alte-
ram de forma irreversível o modo de viver 
na cidade, uma vez que permitiu um maior 
deslocamento na cidade em menor tempo, 
passando a ser possível morar longe dos 
grandes centros urbanos e aumentando a 
dependência do homem em relação aos 
automóveis.

 Analisando do ponto de vista urbano, 
percebe-se uma maior preocupação com 
os próprios carros do com os pedestres. 
Como resultado, as ruas se tornam mais in-
seguras, a violência nos espaços aumenta 
e, até mesmo, as próprias calçadas que de-
veriam ser o espaço para as pessoas sofre 
uma redução na largura e em sua qualida-
de, prejudicando a mobilidade e a acessi-

 Como resposta ao urbanismo pro-
posto até então ao redor do mundo, surge o 
chamado planejamento urbano humanis-
ta. A jornalista americana Jane Jacobs teve 
um papel importante nesse movimento 
quando lançou seu livro “Morte e Vida das 
Grandes Cidades”. Ela afirmou que se as 
cidades fossem planejadas pelos preceitos 
modernistas, com os carros como centro da 
questão urbana, nossas cidades morrerão. 

 O urbanista dinamarquês Jan Gehl, 
inspirado em Jacobs, argumenta que o 
pensamento funcionalista do modernismo 
colocou os carros antes das pessoas, os edi-
fícios privados acima do espaço público, o 
planejamento pensado visto de cima ao in-
vés de pensá-lo a partir do nível da rua. Ele 
chegou até a fazer uma análise da capital 
Brasileira afirmando que:

“Brasília é interessante, porque é in-
crível vista do avião. Parece muito in-
teressante de um helicóptero. Mas, lá 
embaixo, onde as pessoas estão, ao 
nível do olho, ela não é nada bonita. 
Os construtores não pensaram nas 
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bilidade. A criação de vias voltadas exclu-
sivamente para os veículos, somada com 
a perda da qualidade e da quantidade de 
espaços públicos, propicia a desvalorização 
do espaço urbano, intensificando o aban-
dono do mesmo por parte da população, 
que não estabelece um vínculo com a cida-
de.

 Já do ponto de vista arquitetônico, 
existe uma grande mudança na percepção 
dos projetos. O arquiteto, ao projetar, deve 
ter sempre o foco no usuário e como os es-
paços são vividos ao nível dos olhos. Porém, 
quando as pessoas passam a viver em um 
ritmo de vida frenético determinado pela 
rapidez dos carros e pelo constante bom-
bardeamento de informações, típico da 
era globalizada, a forma de interagir com 
a arquitetura também muda. A arquitetu-
ra passa a ser emoldurada pela janela dos 
carros ao invés da experiência no nível do 
térreo.

 Como resultado, nós deixamos cada 
vez mais de dar significado aos espaços e 
de nos relacionarmos com os mesmos, prin- Imagem 21: São Paulo
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 Em entrevista recente para o jornal El 
País, Augé, aborda exatamente essa ques-
tão de como tecnologia influenciou sua te-
oria: 

“(...) hoje podemos dizer que o não lu-
gar é o contexto de todos os lugares 
possíveis. Estamos no mundo com 
referências totalmente artificiais, 
mesmo em nossa casa, o espaço 
mais pessoal possível: sentados dian-
te da TV, olhando ao mesmo tempo 
o celular, o tablete, e com os fones 
de ouvido.Estamos em um não lugar 
permanente. Esses dispositivos es-
tão permanentemente nos colocan-
do em um não lugar(...)” (AUGÉ, 2019)

 Quando os espaços projetados per-
dem qualquer tipo de vínculo de identi-
dade com as pessoas, eles passam a ser 
genéricos, ou seja, qualquer arquitetura 
construída ali poderia estar facilmente em 
qualquer outra parte do mundo que não 
faria a menor diferença. Essa ideia tratada 
no âmbito mais amplo da cidade é o que 
o arquiteto holandês Rem Koolhaas faz no 

cipalmente com aqueles que passamos no 
dia a dia. Estes espaços são, portanto, des-
caracterizados e impessoais e não atribuí-
mos quaisquer tipos de vivencias pessoais, 
porque não tem para nós qualquer tipo de 
significado ou história. O antropólogo Mac 
Augé denominou esses locais de “não-lu-
gar”.

 Os significados aos lugares, onde as 
relações interpessoais, cruciais para nossa 
identidade individual e coletiva, passam a 
ser nulos e os não lugares tornam-se cada 
vez mais frequentes, sobretudo nos gran-
des centros urbanos atuais, como é o caso 
da cidade de São Paulo. Em seu livro, es-
crito em 1992, Augé utilizava de exemplos 
como aeroportos, estações de metro ou su-
permercados para exemplificar sua teoria. 
Porém, desde então, as dinâmicas sociais e 
urbanas mudaram muito, principalmente 
por causa da tecnologia e arrisco dizer que 
os “não lugares” se tornaram muito mais 
frequentes na nossa cidade, extrapolando 
aqueles locais de passagem e atingindo até 
mesmo os espaços mais pessoais.
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Imagem 22: Aeroporto de Congonhas, Imagem 23: Aeroporto de Congonhas
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pela homogeneidade das construções e a 
presença de elementos únicos, como igre-
jas por exemplo, já não existe mais.

 A ideia de uma cidade como se en-
tendia antigamente não faz mais sentido, 
uma vez que atualmente estamos inseridos 
em uma grande região urbanizada sem de-
limitações, onde o que chamamos de cen-
tro da cidade, os bairros antigos, a cidade 
histórica, ocupam apenas 2% ou 3% da su-
perfície total. Portanto, é absolutamente 
necessário pensar a partir do zero em uma 
nova problemática de conjunto. (CORBOZ, 
1985)

 No caso da Europa, esses centros pas-
saram a ser desfrutados pelos turistas que, 
inspirados pela história, arquitetura, cultu-
ra e tradição, viajam de todas as partes do 
Globo para vivenciar tal experiência. Mas o 
que se percebe nesse movimento é que em 
muitos casos, o turismo acaba focando nas 
pessoas estrangeiras e acaba deixando de 
lado os próprios moradores locais. A histó-
ria é “vendida” para quem visita enquanto 
quem mora na cidade perde o vínculo de 

seu texto chamado Cidade Genérica, em 
que compara as cidades contemporâneas 
à aeroportos: todos iguais independente do 
lugar do mundo e representantes da vida 
estereotipada de cada aglomeração urba-
na.

 A intensificação dessa falta de per-
tencimento e afastamento por parte das 
pessoas só aumenta a presença de locais 
desprovidos de uma conexão de identida-
de. Os centros históricos de boa parte das 
cidades ao redor do mundo são um exem-
plo interessante para ilustrar as mudanças 
da sociedade contemporânea ao longo do 
desenvolvimento das cidades.

 Ao longo da história, muitas das cida-
des europeias passaram a se organizar em 
torno de um centro que, por muitos anos, 
foi o símbolo da cultura e representante de 
uma identidade local. Porém, hoje em dia, 
os centros históricos perderam seu valor 
como identidade da cidade, e se tornaram, 
em muitos casos, apenas mais um “não lu-
gar” na vida da população. Atualmente, a 
ideia de um o centro tradicional, marcado 
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de empregos.

 Esse fenômeno aconteceu de forma 
tardia e tomou proporções bem maiores 
em muitos países subdesenvolvidos, onde 
o crescimento das cidades foi concentrado 
espacialmente, rápido e caótico. A conse-
quência foi uma série de problemas perce-
bidos na paisagem urbana desses países 
que até hoje estão vivendo esse processo 
de desenvolvimento industrial.

 No caso do Brasil, mais especifica-
mente da cidade de São Paulo, as trans-
formações urbanas, econômicas e sociais 
começaram a acontecer no final do século 
XIX com a expansão da economia cafeeira e 
o início de um processo de industrialização. 
Nessa mesma época, o número de imigran-
tes vindo dos mais diversos países europeus 
foi enorme e teve um papel importante no 
desenvolvimento da cidade, com o surgi-
mento de bairros operários como o Brás e 
a Mooca marcados pelos costumes princi-
palmente italianos e a concentração da eli-
te cafeeira na região da Avenida Paulista e 
Higienópolis.

 Como vimos anteriormente, a urba-
nização que ocorreu nos países desenvol-
vidos pós Revolução Industrial aconteceu 
de forma gradativa e as cidades foram se 
estruturando sem pressa para absorver os 
migrantes, tendo melhorias na infraestru-
tura urbana como moradia, água, esgoto, 
luz, mobilidade etc. e aumento de geração 

Imagem 24: Centro histórico de Praga, 2018

 E como essas questões podem ser 
analisadas na cidade de São Paulo?

identidade com o mesmo.
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 Porém, o processo de crescimento 
urbano se estabeleceu sem que houvesse 
uma estrutura de suporte necessária, re-
sultando em consequências para a popula-
ção, como um grande número de pessoas 
vivendo precariamente, baixos salários nas 
indústrias, péssimas condições de moradia 
principalmente nos cortiços, além dos pro-
blemas com o transporte, o abastecimen-
to de água e a falta de saneamento básico. 
Nessa época, o planejamento urbano que 
começou a ser realizado visada atender 
apenas as camadas mais ricas da socieda-
de, aumentando a desigualdade que se re-
flete até hoje.

 Um ponto extremamente importan-
te no desenvolvimento da cidade que de-
terminou a dinâmica atual foi a criação do 
“Plano de Avenidas” pelo engenheiro Pres-
tes Maia na década de 20. Na época, a ca-
pital paulista começou a enfrentar proble-
mas estruturais, como congestionamento 
de carros, dificuldade para estacionar veí-
culos, moradias irregulares,  inundações do 
Rio Tietê entre outras.Imagem 26: Avenida Paulista, anos 50

Imagem 25: Bairro do Brás, anos 50
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 Após duas décadas de circulação dos 
bondes, os carros e ônibus começaram a 
circular pelas ruas da cidade e o pequeno 
sistema de avenidas no Centro, onde edi-
fícios recém-construídos, como o Edifício 
Martinelli, aumentaram o fluxo de pesso-
as, não era mais o suficiente para atender 
as demandas. Diante dessas questões, o 
então prefeito de São Paulo, José Pires do 
Rio, encomendou ao engenheiro Francisco 
Prestes Maia um estudo do sistema de ave-
nidas do município.

 Sua proposta seguia o pensamento 
da época que via o automóvel como sinal 
de modernidade e progresso, propondo 
assim que a mobilidade fosse baseada nas 
vias para transporte privado em detrimen-
to do transporte público, medida que se 
tornou o principal ponto da expansão da ci-
dade. Ele propôs então que a cidade se or-
ganizasse em um sistema radial perimetral, 
com uma proposta de um anel viário em 
torno do centro da cidade. Dessa forma, de 
acordo com ele, o problema dos congestio-
namentos na região central seria resolvido 

e, ao mesmo tempo, permitiria a expansão 
do centro envolvendo seu perímetro e um 
sistema de avenidas traçadas em direção a 
todos os quadrantes da cidade.

 Na época, o Plano de Avenidas con-
seguiu atender à crescente demanda por 
espaço dos automóveis e estruturou a cida-
de para uma rápida expansão horizontal e 
uma verticalização do centro, criando uma 
malha viária que facilitou a movimentação 
entre o centro comercial e administrati-
vo com as áreas residenciais e industriais 
distribuídas perifericamente. Porém, atu-
almente, boa parte dos problemas da es-
trutura urbana da metrópole é atribuída ao 
plano pelo fato dele não ter sido executado 
por completo. A intenção de Prestes Maia 
desde sempre foi descentralizar o Centro, 
entretanto o efeito foi inverso, porque o mo-
delo valorizou a região, tendo como conse-
quência um processo de expulsão das pes-
soas que não conseguiram acompanhar o 
aumento do preço do uso do solo, como 
moradia e comércio, sendo obrigadas a se 
mudarem para a periferia.
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Imagem 27: Plano de Avenidas proposto por Maia

Imagem 28: Avenida Ipiranga
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 Assim, a cidade cresceu de forma de-
sordenada em direção às regiões periféri-
cas gerando uma grave crise de habitação, 
enquanto as regiões centrais foram valori-
zadas devido à especulação imobiliária. A 
partir da década de 1970, com o crescimen-
to e desenvolvimento de outras áreas da 
cidade, muitas empresas começaram a se 
mudar para outros distritos, surgindo novos 
centros financeiros. Como decorrência dis-
so, a área central passou por um forte pro-
cesso de degradação e de queda na quali-
dade de vida, resultando na decadência da 
região central que pode ser vista até hoje.

 Toda essa contextualização serve 
para nós entendermos a razão da cidade 
de São Paulo ter a dinâmica que tem hoje. 
O fato de a cidade ter tido altos índices de 
imigrações, resultou na formação de uma 
população extremamente heterogênea. 
Atualmente, por ser um local de extrema 
importância econômica no país somado  
com a facilidade de locomoção resultante 
do processo de globalização, pessoas das 
mais diversas partes do Brasil e do mundo 

residem aqui. Essa mescla cultural, acaba 
influenciando no estabelecimento de uma 
noção única de identificação, mas, em con-
tra partida, torna a cidade extremamente 
interessante do ponto de vista de trocas e 
de efervescência cultural.

Imagem 29: Grupo Esparrama
Teatro infantil realizado nos fi-
nais de semana no Minhocão.

Apropriação do espaço do carro 
para atividades culturais
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 Outro ponto importante destacado é 
a presença majoritária de carros impulsio-
nada pelas medidas urbanísticas adotadas 
ao longo dos anos. Essa discussão traz à 
tona as ideias apresentadas sobre o urba-
nista Jan Gehl e as consequências de uma 
cidade que não foi urbanizada com foco nas 
pessoas. A qualidade de vida urbana muito 
precária, com péssimas calçadas, com em-
preendimentos imobiliários voltados para 
si mesmos, com um índice de violência 
muito alto e um fluxo diário intenso de pes-
soas são alguns dos pontos que marcam o 
cotidiano paulista.

 São Paulo acaba sendo um exemplo 
gritante da presença cada vez maior dos 
“não lugares” citados por Augé, porque o 
ritmo ditado pelos carros, pelas grandes 
distâncias e pelo desenvolvimento acelera-
do fez com que a cidade se torne apenas 
um plano de fundo para as nossas ativida-
des cotidianas. Com isso, os lugares aca-
bam sendo apenas de passagem, não per-
mitindo que seja estabelecido qualquer 
vínculo de identidade com ele. O fato de a 

cidade ser extremamente grande em ex-
tensão, onde nós, moradores, não conhece-
mos nem metade do seu território também 
influencia nessa questão.

 O filosofo italiano Massimo Cacciari 
tratou desse tema ao abordar a ideia de um 
território indefinido:

“Estamos, agora, na presença de um 
espaço indefinido, homogêneo, in-
diferente nos seus lugares, onde se 
dão acontecimentos que se baseiam 
em lógicas que já não correspondem 
a um desígnio unitário de conjunto” 
(Cacciari, 2010, p.33)

 A busca por locais em meio ao ritmo 
desenfreado da cidade contemporânea 
tem muito a ver com a discussão que Cac-
ciari propõe em seu livro “A Cidade” (2010) 
sobre a noção de lugar e seu questiona-
mento sobre se é possível viver sem ele. De 
acordo com ele, o homem, por natureza, 
sente a necessidade de ter um lugar bem 
definido, dentro de um espaço dotado de
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significado. Porém, atualmente, a noção 
de lugar como um espaço possível de ser 
identificado não existe mais, exatamente 
pelo território já não tem fronteiras bem 
delimitadas, sem ser possível de perceber 
seu começo e seu fim, onde as ações acon-
tecem de forma espontânea.

 A cidade contemporânea, de acordo 
com o autor, acaba diminuindo os luga-
res de pausa, que são extremamente im-
portantes na cidade, até chegarem a um 
ponto que tais lugares foram resumidos 
em mais um local de passagem: “O lugar é 
o sítio onde paramos: é pausa – é análogo 
ao silêncio de uma partitura. Não há músi-
ca sem silêncio. O território pós-metropoli-
tano ignora o silêncio numa partitura; não 
nos permite parar, recolher-nos no habitar.” 
(Cacciari, 2010. p. 35)

 É aí que os espaços de refúgio e res-
piro no meio desse ritmo acelerado devem 
ser criados, para permitir, ainda que em pe-
quena escala, o encontro das pessoas. Pen-
sar espaços que deixem livre para os acon-
tecimentos, que possam ser apropriados Imagem 30: Vista aérea Parque Ibirapuera, São Paulo



53

da forma que a população achar melhor, 
que não sejam apenas mais um lugar sem 
qualquer importância, porque, ao romper 
com essa lógica atual, as cidades deixam 
de se desenvolver para um futuro genérico.

 Na lógica em que vivemos, o único 
lugar que restou somos nós mesmos; nós 
somos o nosso próprio lugar. O que vale a 
pena discutir então é como construímos 
uma arquitetura que traga novamente essa 
noção de lugar sem voltar ao passado e re-
petir o que foi feito, mas ao mesmo tem-
po se adaptando à dinâmica da sociedade 
atual. Que lugar seria esse afinal? É possível 
que ele exista?

 A dificuldade em sanar todas essas 
questões está no fato de estarmos vivendo 
esse processo simultaneamente, sem ser 
possível chegar em respostas exatas para 
tais questões. O que acredito que seja im-
portante ressaltar é que nós, arquiteto e 
cidadãos, devemos desenvolver uma visão 
crítica do meio em que estamos inseridos, 
que entendamos a pluralidade da cidade 
e onde se encaixa o debate sobre os mais 

diversos temas que perpassam pela nossa 
existência.



CAPÍTULO 3

IDENTi
DADE

ARQUI

TETURA



55

 As ideias e discussões propostas até 
agora servem para ilustrar o contexto atu-
al em que vivemos, para assim termos em-
basamento ao se propor novas arquitetu-
ras. Vale ressaltar que não estou criticando 
a globalização e os avanços tecnológicos, 
porque não se pode negar que eles pos-
suem um papel importante para a humani-
dade, mas por outro lado me questiono se 
isso não pode resultar na perda das tradi-
ções presentes na nossa cultura. Como não 
voltaremos para as dinâmicas antigas, nos 
resta repensar o modo que interagimos 
com os espaços que a contemporaneidade 
nos oferece.

 O filósofo e sociólogo francês Gilles 
Lipovetsky é um dos muitos pensadores 
que desenvolveu essa discussão necessária 
acerca do momento atual. Em seu livro “Da 
leveza rumo a uma civilização sem peso” 
(2015), o autor apresenta a sociedade con-
temporânea como sendo hipermoderna 
devido à aceleração das mudanças e apre-
senta as novas caracterizações do ideal de 
leveza na sociedade, algo que o homem 

atual procura constantemente. Dentro des-
sa discussão, ele aborda diversas esferas da 
sociedade onde se é possível perceber o 
conceito de leveza sendo aplicado, desde 
moda até nossa saúde.

 Ao abordar sobre a arquitetura, ele 
retoma a modernidade e afirma que ela 
criou espaços padronizados, rígidos, sem 
qualquer tipo de leveza. Surge, no momen-
to atual, um movimento contrário por parte 
de alguns arquitetos que questionam a for-
ma indiferente aos lugares e espaços que o 
moderno propôs. Defende-se uma arquite-
tura que intervenha no território de forma 
respeitosa, se preocupando com o contexto 
e com as identidades que a cidade já pos-
sui, indo contra ao pensamento moderno 
de negação do passado.

“Contra o funcionalismo produtivis-
ta e sua duplicação das caixas de 
concreto, trata-se de promover uma 
arquitetura em modo leve que tece 
uma continuidade com a cidade 
existente, um vínculo harmônico en-
tre passado e futuro, entre natureza 
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e tecnologia.” (LIPOVETSKY, 2015)

 Leve, para o autor, seria exatamente 
essa arquitetura que tem a preocupação 
em se integrar com o meio em que se in-
sere, uma vez que ele possui uma tradição 
enraizada nele e que não pode ser deixada 
de lado ao propor qualquer objeto. A nova 
arquitetura deve ouvir as exigências do lo-
cal e intervir de forma sensível, permitin-
do que a cidade seja um espaço autêntico, 
carregado de um passado e identidade que 
lhe confere personalidade única.

 A discussão sobre uma preocupação 
com a história e a identidade do lugar ao se 
fazer arquitetura está diretamente ligada 
ao debate sobre o patrimônio histórico na 
cidade. Todo edifício, inevitavelmente, car-
rega memória de uma época e acaba con-
tando uma história que, ao ser entendida 
como herança, se caracteriza em um patri-
mônio. Lidar com preservação e manuten-
ção do patrimônio sempre foi uma questão 
que apresentou desafios, principalmente 
no que gira em torno de intervenções nes-
sas preexistências.

Imagem 31: Museu de Arte do Rio (MAR)
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 Ao longo dos anos, diversas obras 
com valor histórico foram desaparecen-
do em detrimento do crescimento urbano 
desenfreado das cidades, onde não houve 
uma preocupação em conciliar as neces-
sidades da cidade contemporânea com 
a tradição existente no território. Até hoje, 
existe uma extensa discussão sobre as ar-
quiteturas do passado que foram mantidas 
e  as formas que elas devem ser tratadas.

 Foi no século XIX que a intervenção 
em edifícios de caráter histórico começou 
a ser discutida na Europa, principalmen-
te no que dizia respeito aos monumentos. 
A partir daí surgiram diversas vertentes 
de pensamento que valem a pena serem 
tratadas para entender as diversas possi-
bilidades de lidar com a questão. Um dos 
primeiros a participar dessa discussão foi 
o francês Viollet-le-Duc (1814-1879), que vi-
veu em uma época em que a França passa-
va por diversos debates sobre arquitetura, 
principalmente após a Revolução industrial 
e após a Revolução Francesa. A destruição 
de diversos monumentos e construções 

medievais nas décadas seguintes da Revo-
lução incentivou o surgimento de medidas 
que ajudassem a preservar esse legado his-
tórico.

 É nesse contexto que Viollet-le-Duc 
propõe sua teoria de que é necessário o 
entendimento da lógica entre os elemen-
tos da forma, estrutura e função, que foram 
utilizados ao se construir o edifício. Com 
esse conhecimento, seria possível atingir 
“uma reconstituição daquilo que teria sido 
feito se, quando da construção, detivessem 
todos os conhecimentos e experiências de 
sua própria época, ou seja, uma reformula-
ção ideal de um dado projeto” (KUHL, p.28, 
2000)

 Devido esse pensamento, é possível 
perceber em suas obras que muitas vezes 
não houve um respeito pela matéria e pelas 
alterações que o edifício sofreu ao longo do 
tempo, exatamente por ele propor que os 
defeitos fossem corrigidos, como substitui-
ção por materiais que fossem melhores ou 
mudanças no sistema estrutural do projeto. 
Le-Duc foi criticado por essa visão que não 
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necessariamente respeita o modo como o 
passado se deu, principalmente nos casos 
em que os edifícios foram reconstituídos a 
partir do que ele acreditava ser um “mode-
lo ideal”, resultando em algo totalmente di-
ferente do original.

 A discussão sobre preservação tam-
bém ocorreu em outros países da Europa, 
como na Alemanha e na Inglaterra. Em 
1849, o inglês John Ruskin publicou o livro 
“The Seven Lamps of Architecture”, que 
abordava seus pensamentos em torno da 

questão, sendo eles totalmente opostos 
aos ideais de Viollet-le-Duc. Ele se posicio-
na contra a ideia de restauração, afirmando 
que se os monumentos forem conservados 
e bem cuidados ao longo do tempo, o res-
tauro não será necessário, mas que inde-
pendente disso, a edificação irá desapare-
cer em algum momento.

 A restauração para ele seria a pior 
forma de destruição, que encoberta total-
mente o sinal do tempo no monumento, 
passando uma falsa ideia de preservação. 
O restauro acaba manchando a história da 
obra, afirmando que o homem atual não 
tem o direito de intervir em algo que per-
tence a quem os fez e as gerações anterio-
res.

 No final do século XIX, o debate so-
bre patrimônio e restauração ainda estava 
se desenvolvendo quando surgem questio-
namentos em relação às teorias de Violle-
t-le-Duc e John Ruskin. Um dos principais 
pensadores dessa época foi o engenheiro, 
arquiteto e historiador Camillo Boito, que, 
em  seu texto chamado “Os restauradores” 

Imagem 32: Desenho de Viollet-le-Duc, Catedral de Lau-
sanne
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(1884), apresenta uma visão que conciliava 
ambas as teorias apresentadas anterior-
mente. 

 Seu pensamento foi muito impor-
tante para a formulação dos ideais moder-
nos sobre restauração, em que defendia o 
respeito à construção original da pré-exis-
tência e uma busca pela harmonia entre 
as arquiteturas do passado e do presente. 
Afirmava, que cabia ao restaurador sem-
pre buscar informações na própria obra em 
questão e se baseando nos documentos 
originais como plantas e fotografias para 
iniciar suas propostas de intervenção, sem-
pre visando intervir o mínimo possível.

 Boito acreditava que a conservação 
ajudava sim a preservar o bem histórico e 
que as propostas de restauro deveriam ser 
feitas quando houvesse risco da perda da 
memoria e dos valores de cada obra. Se fos-
se então necessária uma intervenção, que 
o arquiteto deixasse claro a diferença entre 
o que é a obra contemporânea e o que é a 
matéria original.

Imagem 33: Fachada Caixa Forum em Madrid, Herzog & 
de Meuron.
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Imagem 34: Caixa Forum 
em Madrid dos arquitetos 
Herzog & de Meuron.

Antiga fábrica transformada 
em centro cultural. Exemplo 
de diferenciação da mate-
rialidade na intervenção.
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  A contextualização é importante para 
ilustrar as possibilidades que podem ser 
adotadas ao tratar do patrimônio e mostrar 
que esse debate vem sendo feito desde o 
século XIX, sem possuir uma resposta cor-
reta necessariamente. Fica claro que ainda 
existem controvérsias ao tratar do diálogo 
entre arquiteturas de tempos diferentes, 
principalmente em relação ao que se pre-
servar e como, devendo tratar cada caso de 
acordo com suas particularidades.

 No Brasil, a discussão para a preserva-
ção do patrimônio construído só teve início 
na primeira metade do século XX, quando 
as questões do urbanismo e da arquitetura 
moderna começaram a surgir. O fato des-
sa preocupação surgir recentemente deixa 
claro a falta de espaço que esse tema tem 
no âmbito da arquitetura nacional.

 O fato da urbanização no Brasil ter 
acontecido de forma tão rápida, resultou 
em uma lógica de expansão urbana que 
priorizou a construção de novas arquite-
turas e a preservação de apenas algumas 
obras históricas que se destacavam. Como 

consequência, grande parte das constru-
ções antigas se deterioraram ou foram de-
molidas para dar espaço a novos edifícios.

 Essa posição de demolir construções 
do passado sem uma deliberação sobre sua 
importância deixa nítido a falta de valoriza-
ção em relação à cultura brasileira, princi-
palmente pelo fato de não haver uma cons-
cientização da sociedade em relação ao 
potencial da nossa herança cultural e uma 
falta de apoio do governo para incentivá-la.

 A destruição de obras históricas afeta 
de forma irreversível a cultura e a identida-
de de uma sociedade, apagando uma par-
te de um passado que, mesmo distante, é 
extremamente importante para o entendi-
mento do momento atual em que vivemos.

“ Uma sociedade deturpando sua 
cultura e sua memória, destrói os 
instrumentos que são seus próprios 
meios de expressão como seres vi-
vos, com incidências sobre a me-
mória individual e coletiva, podendo 
gerar problemas para a identidade 
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como comunidades, povo ou nação” 
(KUHL, p.35. 2005)

 Na iniciativa de respeitar o passado, 
o arquiteto hoje em dia tem a difícil missão 
de intervir no espaço já consolidado das 
cidades contemporâneas. É cada vez mais 
comum que sejam realizadas intervenções 
em pré-existências que demandam um en-
tendimento por parte do arquiteto sobre o 
contexto físico e histórico, buscando clare-
za da obra sobre a qual vai atuar.

 Existem diversos tipos de intervenção, 
desde um anexo a um bem histórico até a 
total mudança de uso para determinada 
obra. Na minha experiência de ter morado 
na Bélgica, pude conhecer de perto alguns 
projetos que abordavam de forma distinta, 
essa questão do restauro, como a livraria 
Selexyz Dominicanen na cidade de Maas-
tricht na Holanda que funciona dentro de 
onde foi um dia uma igreja e a expansão do 
Museu Judaico em Berlim do arquiteto Da-
niel Libeskind.

Imagem 35: Vista aérea Museu Judaico em Berlim

Imagem 36: Livraria em antiga igreja, Maastricht 
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Imagem 37: Pinacoteca do Estado de SP

 Vale ressaltar também exemplos na-
cionais em que a proposta arquitetônica 
vinculada com edifícios históricos obte-
ve sucesso no entendimento do contexto. 
Uma delas é a reforma do edifício onde 
funcionava o antigo Liceu de Artes e Ofício 
para adaptá-lo para ser a Pinacoteca de São 
Paulo. O trabalho feito por Paulo Mendes da 
Rocha e equipe mostra como se pode fazer 
uma arquitetura que entenda os aspectos 
do antigo para aí se criar um diálogo muito 
bem feito com a arquitetura nova proposta.

 Localizado em uma das regiões mais 
deterioradas da cidade de São Paulo, o novo 
museu se tornou um espaço de referência 
artística tanto nacional quanto internacio-
nal e faz parte de um projeto de revitaliza-
ção da região da Luz em busca de criar es-
paços culturais no centro da cidade.

  O projeto previu uma melhoria na in-
fraestrutura do edifício assim como uma 
releitura dos espaços existentes, como a 
presença de claraboias sobre os pátios in-
ternos que permitiu mais áreas de exposi-
ção iluminadas pela luz natural e a criação 

de novos eixos de circulação com a criação 
de passarelas metálicas sobre os pátios.
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 A intervenção proposta por Paulo 
Mendes é um ótimo exemplo de como uma 
intervenção arquitetônica pode preservar 
as características do edifício histórico sem 
necessariamente descaracterizá-lo, apenas 
contribuindo para sua revitalização.

Imagem 38: Detalhe passarelas metálicas
Pinacoteca do estado de SP
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 Outro caso que vale a pena abordar 
é o complexo cultural e educacional Praça 
das Artes (2012), projeto do escritório Brasil 
Arquitetura e localizado na área central de 
São Paulo. O projeto surgiu da iniciativa de 
expandir as atividades do Theatro Munici-
pal de São Paulo, com um novo conjunto de 
edifícios que abriga diversas ramificações 
da instituição como as Orquestras Sinfôni-
ca Municipal e Experimental de Repertório 
e o Balé da Cidade.

 O local de implantação é dado por lo-
tes que se conectam no miolo da quadra, 
voltados para a Avenida São João, a Rua 
Conselheiro Crispiniano e o Vale do Anhan-
gabaú. Tal trecho urbano é fortemente ca-
racterizado pela presença de edifícios de 
diferentes épocas que retratam os mais di-
versos cenários vivenciados pelo centro da 
cidade, como o Conservatório Dramático e 
Musical e a fachada do Cine Cairo.

 Esses, por sua vez, foram tidos como 
diretrizes no processo projetual, a fim de 
garantir uma implantação que se entranhe 
nos interstícios da quadra e incorpore as 

pré-existências, mantendo-as como cicatri-
zes que remetem ao passado. Em vista dis-
so, houve a preocupação em requalificá-las 
e permitir o reencontro dos usuários com 
esses espaços de relevância histórica.

 O equilíbrio entre as atividades pro-
gramáticas e a forma tanto dos cheios 
quanto dos vazios é algo de muito valor no 
projeto, que cria um espaço de permanên-
cia em pleno Centro de São Paulo e desem-
penha junto a ele uma relação mútua de 
valorização e complementação, uma vez 
que o projeto proporciona a reapropriação 
desse trecho central da cidade que foi es-
quecido em meio ao desenvolvimento ur-
bano.

 Sendo assim, a Praça das Artes, ilus-
tra muito bem como a arquitetura contem-
porânea pode estabelecer um diálogo de 
respeito com as pré existências quando o 
território é bem estudado e levado em con-
sideração ao longo do processo, sempre vi-
sando manter sua identidade.
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Imagem 39: Praça das Artes, Brasil Arquitetura
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Imagem 40: Praça das Artes, Brasil Arquitetura

Imagem 41: Praça das Artes, Brasil Arquitetura
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 O entendimento da cidade como 
uma sobreposição de camadas históricas 
é extremamente necessário para se propor 
novas arquiteturas e intervenções urbanas, 
sempre pressupondo o entendimento so-
bre o sentido do lugar. Segundo o histo-
riador Andre Corboz, o território não pode 
ser entendido como um campo operatório 
quase abstrato: um lugar não é um dado, 
mas consequência de uma condensação 
(CORBOZ, 1985). Sendo assim, para propor 
uma intervenção bem pensada, o arquite-
to deve ter conhecimento de cada camada 
que constitui o lugar, entender o legado 
que existe ali.

 Ele compara essa ação a um palimp-
sesto, uma espécie de pergaminho em que 
o texto anterior é raspado para dar lugar a 
um novo. Corboz afirma que essa metáfo-
ra descreve esse processo de acumulação, 
principalmente, porque além de acrescen-
tarmos camadas novas ao território, tam-
bém apagamos algumas delas ao longo do 
desenvolvimento da cidade.

 O arquiteto deve ter uma visão de um 

historiador, que busca entender os vestí-
gios que o tempo deixou e que, em primei-
ra análise, podem passar despercebidos, 
mas que devem ser descobertos. Ao enten-
der os valores que determinado lugar teve 
em seu passado, o homem pode propor in-
tervenções embasadas e coerentes com a 
necessidade daquele espaço, valorizando a 
memória e tornando o projeto mais interes-
sante.

 Infelizmente, na maioria dos casos 
atuais, a história é deixada de lado para dar 
espaço para novas arquitetura que nada se 
importam com o lugar. Dessa forma, aque-
la arquitetura histórica que tem o potencial 
de estabelecer uma relação de identifica-
ção, acaba sendo desvalorizada, dando es-
paço para arquiteturas genéricas, desprovi-
das de uma conexão de identidade.

 A destruição dessa camada histó-
rica por parte da sociedade contemporâ-
nea, arranca os vestígios de identidade da 
cidade, transformando os espaços que an-
tes tinham um caráter único, em “não lu-
gares” desprovidos de valor. Infelizmente, 
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aquilo que antes tornava a cidade única, 
foi deixado de lado, nos guiando cada vez 
mais rumo a uma cidade genérica. São os 
elementos históricos que restaram os pos-
síveis de reverter tal situação futura.

 Ao longo da faculdade, desenvolvi 
um interesse muito grande pelas questões 
históricas e de patrimônio em torno da ar-
quitetura, embora poucas vezes explorado 
em atividade de projeto. A vivência que tive 
de perto com a forma que o patrimônio é 
tratado em muitos países da Europa, soma-
do com as questões de identidade desper-
tadas em mim foram o que me levaram a 
abordar esse tema no processo projetual.

 Para entender melhor sobre as difi-
culdades de lidar com patrimônio e sobre a 
importância da identidade para nossa cul-
tura, optei por intervir junto ao edifício do 
Mosteiro da Luz, importante exemplar de 
uma arquitetura colonial do século XVIII ain-

 Proposta de projeto

da presente na cidade de São Paulo e tom-
bado pelo Iphan, Condephaat e Conpresp.

 Localizado na atual Avenida Tiraden-
tes, a construção feita em taipa teve início 
de suas obras em 1774 e foi idealizada pelo 
religioso Frei Galvão como lugar de recolhi-
mento das Irmãs Concepcionistas, que até 
hoje vivem em total reclusão. A partir de 
1970, o Museu de Arte Sacra de São Paulo 
passou a ocupar a ala esquerda térrea do 
Mosteiro e tem um dos maiores acervos do 
patrimônio sacro do país.

Imagem 42: Museu de Arte Sacra de São Paulo
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 Para entender melhor as necessida-
des do local e poder desenvolver um pro-
grama de extensão com atividades plausí-
veis, tive a oportunidade de fazer uma visita 
guiada ao local após conversar com o pro-
fessor Rodrigo Mindlin Loeb, vice-presiden-
te do Conselho de Administração do Mu-
seu. Como o edifício ainda é utilizado como 
Mosteiro, a área destinada para exposição 
não é o suficiente para abrigar a quantida-
de de peças do acervo, sendo exposto apro-
ximadamente 20% apenas das obras.

 Sendo assim, uma das principais 
questões é exatamente essa falta de espaço 
de exposição e restauração, somada a uma 
melhoria nos espaços para recepcionar os 
diferentes grupos de excursão que visitam 
o local diariamente, situação que ocorre 
atualmente em uma tenda improvisada na 
área do jardim. Além disso, o Museu propõe 
atividades como cursos e workshops que 
atualmente não possuem um espaço espe-
cialmente destinado para esse uso, assim 
como pequena área de administração que 
não dá conta das necessidades. 

Mapa situação que mostra o 
eixo da Avenida Tiradentes, 
com destaque para as áreas 
relevantes como Pinacoteca 
e Estação da luz.

Circulado está a área de in-
tervenção do Museu
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 Ao iniciar meu processo de projeto 
em busca de um partido arquitetônico, tive 
a grande dificuldade de conciliar todas as 
necessidades programáticas em um terre-
no extremamente limitado e caracterizado 
pela presença da chácara utilizada pelas 
monjas que, por ser também preservada, 
não poderia ser utilizada. Restou então, 
uma área de intervenção na lateral do Mos-
teiro e um trecho estreito voltado para a 
Rua Doutor Jorge Miranda onde atualmen-
te fica localizado um estacionamento.

 Somado com essa limitação, acabei 
optando por um partido arquitetônico que 
organizou a maior parte do programa ne-
cessário no nível do subsolo e o restante 
do programa distribuído em um volume 
que, apesar de ter pavimentos superiores, 
respeita o alinhamento do muro existente 
como forma de manter a vista para a fa-
chada lateral do Mosteiro livre para aqueles 
que passam pelo local, visando respeitá-lo.

 Então, no nível térreo, optei por criar 
uma praça pública que sirva de respiro e 
pausa em meio ao cotidiano caótico de São 
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Paulo. Nela, criei rasgos no chão que per-
mitem a entrada de luz no pavimento abai-
xo do nível térreo, ideia que surgiu devido 
uma imensa preocupação de que o espaço 
se tornasse enclausurado e inóspito. Com 
essas aberturas, é possível a entrada de luz 
natural e a criação de um conceito de sub 
praça, como se o subsolo fosse uma conti-
nuação do espaço público. A mesma ideia 
de continuidade está presente na criação 
de uma arquibancada que nos guia até em-
baixo e de um volume único dentro do va-
zio que se destaca em meio a praça como 
circulação vertical principal para acessar a 
nova expansão do acervo.

 Ainda nesse nível, é possível acessar 
o edifício onde foram abrigados as ativida-
des educacionais. O térreo seu serve como 
um grande hall de entrada marcado pela 
presença de jardins internos, mantendo a 
ideia de continuação da praça para dentro 
do projeto. É por meio desse edifício que se 
tem uma circulação de serviço voltada para 
aqueles que trabalham no local, com aces-
so próximo da entrada dos carros pela Rua 

Doutor Jorge Miranda.
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 Utilizando a arquibancada ou a circu-
lação presente no vazio, é possível acessar 
o primeiro subsolo do projeto, pavimento 
principal na concepção da expansão. A par-
tir de um hall de entrada, o visitante tem 
a possibilidade de ir para a área de café e 
de loja, espaço marcado pela presença do 
jardim interno e pensado como local de 
permanência não só para os visitantes do 
museu, mas também para a população da 
cidade que busca um local calmo de refú-
gio.

 Nesse pavimento, também se en-
contra um foyer que serve como espaço 
que antecede tanto o auditório, pensado 
para ser utilizado como equipamento cul-
tural autônomo, quanto o novo espaço de 
exposição para o grande acervo do museu. 
Todas as áreas técnicas e de suporte foram 
colocadas na periferia do pavimento como 
forma de deixar o miolo livre para as ativi-
dades propostas.

  Uma questão que trouxe à tona a 
forma de intervir no patrimônio foi a cria-
ção de uma circulação interna que ligasse 

diretamente a expansão proposta com o 
edifício do Museu. Tal ideia me fez rever as 
melhores formas que isso poderia ser feito, 
optando por um elemento semelhante ao 
da praça no interior do claustro do edifício 
histórico. Dessa forma, não é um volume 
que se destaca de forma brusca, mas ao 
mesmo tempo marca a sua contempora-
neidade.
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 A área de exposição continua para o 
próximo pavimento, onde ficam localizadas 
as áreas técnicas e administrativas. Duas 
grandes salas de acervo foram criadas para 
dar conta de todas as obras do Museu, além 
de uma área administrativa e uma sala de 
restauro, em que pode ser observado as ati-
vidades por aqueles que estão não área ex-
positiva. Dessa forma, o visitante tem uma 
aproximação com o trabalho histórico que 
é feito no local, entendendo melhor todo o 
processo de restauro.

 O último pavimento, subsolo, é a área 
de garagem, onde se encontram as áreas 
técnicas e de apoio, como vestiário, refeitó-
rio e uma sala de controle das obras de arte 
que chegam para o acervo do museu. 

 Voltando ao nível térreo, a partir do 
hall de entrada do edifício é possível su-
bir para o primeiro pavimento, onde estão 
localizadas salas de aulas voltadas para os 
cursos que o Museu promove e uma varan-
da que permite ter visão do conjunto como 
um todo. Já no pavimento superior, foi cria-
da uma biblioteca voltada para as ques-

tões tanto de restauro e patrimônio como 
de arte sacra. Em ambos os pavimentos, 
a circulação horizontal se da por meio de 
passarelas que se cruzam pelo vazio central 
criado, onde se tem a presença das árvores 
do jardim interno e de grandes vidros que 
permitem uma iluminação natural.

 A fachada desse volume foi uma das 
grandes dificuldades no processo de proje-
tar, principalmente nas possíveis relações 
que ela teria com a fachada do bem tom-
bado. Optei, desde o começo, por respeitar 
a altura do Museu e não a ultrapassar como 
forma de não se sobressair. Para estabele-
cer um diálogo com a fachada pré existente, 
propus um brise de madeira quadriculado 
que estabelece relação com os muxarabis 
presentes nas janelas, fazendo assim uma 
releitura contemporânea. A materialida-
de principal é o uso do concreto aparente 
pigmentado, que faz alusão às cores das 
telhas de barro e a forte presença do vidro, 
que permite uma transparência visual que 
mantém o patrimônio no campo de visão.
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 A proposta sempre foi uma expan-
são que agregasse ao complexo cultural 
já existente e que ajudasse a tornar o local 
um ponto que atraísse as pessoas. A Ave-
nida Tiradentes, local onde fica localizado 
o projeto, se caracteriza pelo intenso fluxo 
de carros somado com uma péssima quali-
dade da cidade ao nível do pedestre. Assim 
como abordado no capítulo anterior, o ho-
mem contemporâneo necessita de locais 
de fuga, de uma pausa na correria do coti-
diano, como afirma Cacciari. Além disso, a 
falta de valorização da nossa cultura local 
me despertou o desejo de criar um proje-
to que atendesse essas duas questões que 
me causavam incômodo.

 Foram essas condições que me fize-
ram optar por projetar um local de respiro 
na cidade, que convidasse o usuário a tirar 
um momento para descansar e ao mesmo 
tempo ter a oportunidade de se envolver 
com a cultura da nossa cidade, muitas ve-
zes esquecida.

 O processo de projeto junto com as 
discussões de identidade exploradas ao 

longo desse ano de trabalho foi extrema-
mente importante para que eu pudesse 
me aproximar desse debate tão importan-
te na produção da arquitetura contempo-
rânea, em que a busca pela tradição seja 
talvez uma forma que vá na contramão de 
uma produção em massa atual. 

 Acredito que o patrimônio está liga-
da a uma ideia de identidade de uma po-
pulação, que representa a identidade de 
um período e que por isso deve ser impor-
tante preservá-lo. Porém, não acredito que 
mantê-lo intocável necessariamente seja 
sinônimo de preservação, uma vez que isso 
só afasta ele da sociedade. “recicla-se o pa-
trimônio para ele ser usado. O que melhor 
conserva é o uso, a vida” (BASTOS 2001, p.8)

 Ao longo do exercício de projeto, tive 
dúvidas sobre como as formas de interven-
ções devem ser feitas, levando até a ques-
tionar se intervir é, de certa forma, alterar a 
identidade do patrimônio. Como a linha é 
muito tênue quando se diz respeito a esse 
assunto, qualquer tipo de discussão é váli-
da, principalmente por não haver uma úni-
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ca resposta possível.

 Assim como a questão do patrimônio 
não tem uma resposta exata, em relação à 
identidade não é diferente. O trabalho ser-
viu principalmente para contextualizar nos 
âmbitos da cultura, cidade e arquitetura a 
noção de identidade e levantar questões 
que precisam ser pensadas ao se produzir 
arquitetura na dinâmica atual.

 A globalização como elemento im-
portantíssimo na organização da nossa so-
ciedade atual, que permite uma troca cons-
tante de informações ao redor do mundo 
e por consequência criando uma geração 
que vive mais no mundo virtual do que no 
real. De um processo urbano que foi guia-
do por preceitos modernos e que resultou 
em cidades que valorizam mais o carro do 
que os próprios cidadãos, criando espaços 
inóspitos e sem qualquer relação de iden-
tidade, nos fazendo buscar por locais de 
fuga. E por último o edifício histórico como 
a marca sobrevivente de uma identidade 
passada, que tem o potencial de nos relem-
brar de nossas raízes, mas que infelizmente 

é pouco valorizado em meio a dinâmica da 
cidade.

 Diante desse panorama, cabe a nós, 
arquitetos, manter sempre uma posição de 
questionamento e curiosidade em relação 
aos espaços que nos rodeiam, principal-
mente em um momento em que o futuro é 
incerto, marcado pelas intensas mudanças, 
mas que requer uma intensa busca pelas 
nossas próprias identidades.

 “Como arquiteto, se desenha 
para o presente, com certo co-
nhecimento do passado, para um 
futuro que é essencialmente des-
conhecido.”- Norman Foster
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