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RESUMO

ABSTRACT

A tese analisa a contribuição cultural da arquitetura 
moderna na América, destacando o seu papel nos processos 
de reconhecimento e construção de identidades e de memórias 
espaciais. Para isso, estudou-se, comparativamente, poéticas 
elaboradas, nos Estados Unidos da América, pelo arquiteto 
norte-americano Frank Lloyd Wright, e no Brasil, pelos 
arquitetos Lina Bo Bardi, Vilanova Artigas e Paulo Mendes 
da Rocha, aqui denominadas poéticas da secura, construções 
de linguagens amparadas na invenção de imaginários 
espaciais, imersos numa visão sincrônica dos tempos 
descobertos pela memória.

This thesis analyses the cultural contribution of mod- 
ern architecture in America, pointing out its role in the pro- 
cess of acknowledgement and construction of identities and 
memories of the space. For that, a study has been made com- 
paring poetries that were elaborated, in the United States of 
America, by the american architect Frank Lloyd Wright, and, 
in Brazil, by the architects Lina Bo Bardi, Vilanova Artigas 
and Paulo Mendes da Rocha, here designated as poetries of 
the dryness, constructions of languages sheltered at the 
imaginary spaces, immersed in a synchronised vision of the 
times discovered by the memory.
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- Não quero mais saber do lirismo que não é libertação.
Manuel Bandeira

erna Por hábito profissional e características intrínsecas à 
j-y ^arquitetura, os arquitetos reconhecem nas suas obras, os 

valores que são tomados de outras tantas. Suas reflexões 
são elaboradas comparativamente, por aproximação com 
aquelas que se tornaram paradigmáticas. São obras que, em 
algum aspecto, fundaram idéias, interferindo no ambiente 
cultural em que foram realizadas ou naqueles em que foram 
conhecidas. Obras que redirecionam discursos, alteram 
avaliações, modificam a prática profissional. A consciência 
desta relatividade que permeia o ofício — seja a produção 
concreta da vida prática, seja a produção crítica do universo 
teórico — e que estabelece as bases dos diferentes debates, é, 
talvez, o principal estímulo ao constante desejo de inovação 
que orienta cada obra. Cada obra pretende ser uma nova 
resposta aos problemas que foram se acumulando ao longo 
da atividade profissional do arquiteto.

Esse preâmbulo acaciano sobre o sentido mais banal 
da arquitetura - e das linguagens de um modo geral — moveu 
as indagações que pretendemos apresentar no presente 
trabalho. O que, talvez, torne tais inquietações providas de 
algum interesse é a particularidade com que este problema 
nos atinge, a nós que somos e fomos colonizados, que 
aprendemos que a arquitetura é arte das mais antigas e cuja 
origem está tão distante no tempo, quanto no espaço: sua 
história não nos contempla, de fora vieram suas regras, sua 
ordem, seus ideais, suas técnicas, seu programa, seus 
significados. Indagar sobre o momento da inclusão da nossa 
arquitetura nessa história, supõe reconhecer traços 
distintivos da arquitetura produzida na América.

Se a produção de conhecimento ou a produção de 
linguagens, envolve inovações - quando não, rupturas com 
os modelos anteriores — a identificação das nossas

Tempo 
e espaço 

x nas 
poéticas 

arquitetura 
mode’--
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contribuições para a arquitetura, é um chamado ao 
reconhecimento da tradição em que fomos formados. O esforço 
consciente da linguagem passa pela clareza e pela evidência 
das questões e das obras que nos servem de referência ou 
guias conceituais. Sendo assim, saber onde, como e por que 
ingressamos nessa história é uma forma de nos situarmos 
como pensadores, como produtores de arquitetura que, 
fundamentalmente, necessitam de dar conta de uma única e 
definitiva questão: como é possível, ainda, contribuir? Ora, 
esta indagação só pode ser formulada em um contexto 
exigente que, sem facilitar, cobra compromisso e avanço da 
arquitetura produzida hoje.

Questão essencial que se apresenta e que se apresentou 
aos nossos primeiros modernos, pioneiros na arrojada busca 
de uma arquitetura autenticamente americana e desejosa 
de retratar a condição de países livres e com culturas próprias, 
sendo ela mesma, simultaneamente, expressão e êmulo desse 
processo de construção de uma cultura reconhecível. A tarefa 
fundamental que se apresentava era, portanto, um problema 
de representação, re-apresentação, de invocação dos traços 
de uma cultura que se pretendia em sintonia com o seu tempo 
e com a sua mais legítima tradição. Um projeto corajoso, pois 
implicava promoção de juízos de valor, seleção de signos e 
temas representativos, no âmbito da produção da nova 
linguagem, da criação de uma cultura através da sua 
representação.

As condições estruturais para a busca de uma 
expressão genuína estava associada ao projeto ideológico do 
modernismo em geral, que com sua crítica contundente às 
expressões arcaicas, ao modo de falar bacharelesco, à mímese 
naturalista, às sintaxes estabelecidas, às convenções, ao 
oficialismo sensaborão das Academias, invocava novos pontos 
de vista, uma outra visão de mundo, onde o experimentalismo 
era, não só aceitável, como necessário. Não tardou para que 
estes gestos emancipatórios tomassem conta da América que, 
nesta altura, já se percebia suficientemente atrevida e 
minimamente urbanizada para ensaiar seu canto próprio.

Com simplicidade metodológica, independente de



HOLANDA. S. B. 
in Raízes do Brasil - 

S. Paulo. Cia. Das 
Letras. 1996, p.33.

organização cronológica (mesmo havendo), o trabalho 
promete eleger os exemplos mais vigorosos deste canto, 
considerando-os como manifestações que buscaram, no tempo 
e no espaço, construir, com obstinada diligência, uma 
linguagem completamente enraizada no lugar: uma poética. 
Estudar as características sintáticas que correspondem às 
exigências dessas poéticas e de seus respectivos discursos, 
reconciliando a arquitetura com o papel privilegiado de 
expressar materialmente uma cultura, é um dos meios 
possíveis de identificar as contribuições mais contundentes 
da arquitetura moderna e, num segundo momento, situarmo- 
nos numa dimensão histórica em que poderíamos vislumbrar, 
dentro dessa tradição, os caminhos que haveremos de 
percorrer, evitando o perigo do vazio retórico, da prosa 
inconsistente e distante das reais condições de produção de 
arquitetura, sejam elas, técnicas, económicas ou sociais.

O alerta de Sérgio Buarque de Holanda1, de que as 
épocas realmente vivas nunca foram tradicionalistas por 
deliberação basta para desencorajar quaisquer atitudes 
regressivas, como o culto à tradição, ou movidas por uma 
nostalgia anacrónica, mas sim, de eleger as aventurosas lições 
que permanecem problematizando o fazer arquitetura hoje: 
a boa tradição, a necessária, a que conta no trabalho de 
construção de um repertório.

A aprendizagem artística cobra consciência da 
materialidade com que são feitas as linguagens, consciência 
icônica, consciência da arquitetura das obras de arte, o que 
nos obriga a um corpo a corpo com a obra da qual pretendemos 
extrair informação, o que quer dizer que o artista só pode 
aprender com o artista2 e com a sua obra, recuperando 
esforços análogos, observando relações entre intenções e 
resultados, sem perder de vista a singularidade de cada obra, 
a especificidade do problema construído e, sobretudo, 
respeitando as diferenças e distinções entre os autores para, 
agora sim, apreender o que de comum pode ser recuperado 
em uma determinada abordagem, ou melhor, em uma prática 
projetual, isto é, como poética.

E se neste âmbito, como poéticas, o aprendizado é até

2 PLAZA, J. in 
Tradução 

Intersemiótica - S. 
Paulo, Perspectiva.

1987, p.2Oõ.



A procura no espaço
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terra onde as coisas vivem 
a natureza da pedra. 

João Cabral de Melo Neto

8 in A Arte no 
horizonte do provável
— S. Paulo, 
Perspectiva, 1977.

no vasto território americano, o lugar

introdução 
mais penoso, posto que menos evidentes são as informações 
não codificáveis do universo poético, ele também é mais 
promissor, pois aborda os aspectos que acreditamos ser os 
mais inovadores. Como poética, a nossa arquitetura moderna 
contribuiu para o conhecimento da arquitetura e dos lugares 
onde puderam ser produzidas. A percepção da continuidade 
dessa contribuição, da inesgotabilidade dessa fonte de 
informação, justifica e nutre o trabalho. Impressão que não 
decorre de nenhuma teoria (que dê conta de tanta diversidade 
e complexidade), mas sim, de um sentimento pessoal, e até 
mesmo, de uma necessidade de buscar o que as teorias não 
explicam, para indagar, uma vez mais, os propósitos 
construtores que movem e dão sentido à nossa atividade de 
arquiteto.

Portanto, uma perspectiva distinta daquela do 
historiador (trata-se de uma tese na Área de Projeto) que, às 
vezes e infelizmente, contenta-se em estabelecer a genealogia 
da originalidade, a precedência de uma solução ou de um 
autor sobre outro, com certo prazer mórbido de verve 
inquisitória! (já que a Universidade não está imune à pseudo- 
ética do denuncismo que assola os meios de comunicação), 
desconhecendo, em nome dos “verdadeiros” antecedentes de 
uma idéia, a rosácea das convergências, as poéticas 
sincrônicas de que nos fala Haroldo de Campos3, o diálogo 
de idéias sem proprietário e não circunscrita a um único 
sistema sígnico, que informam a criação, o projeto, a obra de 
arquitetura.



emblemático que representa, com dignidade, autenticidade 
e grandeza, a cultura do país, de modo, a fornecer o campo 
privilegiado para a arquitetura exercer a sua dupla tarefa 
de divulgá-la enquanto a constrói: esta é a questão que, 
acreditamos, definir as principais características do projeto 
cultural da arquitetura moderna produzida na América. A 
necessidade de buscar um espaço representativo, 
transformando-o em tema e matéria, era uma maneira de 
estabelecer diferenças para a promoção de uma identidade. 
Portanto, este espaço assumia valores eminentemente 
simbólicos e inscrevia-se nas poéticas da nova arquitetura.

Tal hipótese, pauta um dos eixos de leitura deste 
trabalho: vamos então, empreender a mesma busca para, 
muito especialmente, entender o projeto construído pela 
arquitetura moderna. Onde está esta América mítica? Na 
América, onde se encontra o verdadeiro Brasil?

Obviamente, hoje, quando falamos em busca, estamos 
falando em seleção de obras. São escassas, muito poucas, as 
obras de arte que nos fazem compreender o lugar, a cidade 
ou o país. Porém, o mais curioso é que elas evocam uma 
compreensão latente, uma identificação recôndita, um 
acontecimento inevitável ao ampliar nossa estreita percepção 
da realidade. Elas demonstram a serventia da memória e do 
pensamento que, iluminados, são flagrados em sua zombaria 
furtiva. A grande obra de arte faz o nosso pensamento zombar 
de nós, à socapa, como a dizer: “- aqui há muito estou, 
pacientemente, a espera da vossa compreensão”. Saber elegê- 
las é o fundamento pedagógico de um trabalho interpretativo.

Os grandes arquitetos são os que reconhecem nas 
sutilezas do espaço e da paisagem, por menos óbvias, a oferta 
da matéria poética mais substanciosa. São os que, com clareza 
e simplicidade, deram sentido aos lugares retratando as suas 
qualidades. São os que, conforme disse Louis Sullivan sobre 
a função do arquiteto, deram vida aos materiais de 
construção, animando-os com um significado e valor 
subjetivo, tornando-os partes visíveis da trama social, 
infundindo neles a verdadeira vida do povo, como o olhar do 
poeta que afunda sob a superfície da vida evêo que de melhor
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A procura do espaço no tempo

i

Minha poesia é um esforço de “presentificação”, “coisificação” da 
memória.

João Cabral de Melo Neto

introdução
4 as the poet, looking 

, below the surface of
life, sees the best 

’ that is in the people.
- apud ARTIGAS, 
Vilanova in 
Caminhos da 
Arquitetura -- S. 
Paulo, LECH, 1981 -
p.87

Deter-se cuidadosamente sobre os problemas oriundos 
das diferentes temporalidades que subsistem num dado lugar 
para analisar as suas práticas sociais, de forma a projetá-las 
numa visão do presente, tem sido uma das grandes 
preocupações da história contemporânea, ou melhor da 
chamada “história das mentalidades”, que pluraliza 
abordagens, mesclando campos disciplinares como história, 
antropologia, etnografia, sociologia, economia, geografia e 
outras áreas das ciências humanas. Esta forma de 
investigação da natureza histórica, contribuiu para que ela 
não se dissociasse de uma outra, de natureza epistemológica. 
O tempo - que a princípio, é o eixo da história - torna-se, com 
isso, um problema tão complexo que afeta, de modo central e 
para o interesse específico desta pesquisa, a relação entre as 
intenções de um projeto ou de uma obra e os seus significados, 
sempre relativos ao momento e aos métodos das 
interpretações, ou ainda, aos contextos dessas avaliações. No 
enfoque das nossas preocupações, cabe indagar sobre os 
vínculos entre as referidas construções poéticas da 
arquitetura, realçando-se todo o seu potencial discursivo, e o 
espaço vivido: o espaço dos homens e das suas manifestações 
que tem na memória a sua mais justa representação. Se a 
arquitetura, e também o urbanismo, pôde imprimir uma

o povo tem4.
Tanto no Brasil, como nos Estados Unidos da América, 

a arquitetura moderna procurou os seus espaços, aqueles 
mais representativos das culturas em que pretendia inserir- 
se. Encontrou-os nos desertos, nos sertões, no espaço seco.



busca pelo espaço mais representativo - o espaço mítico da 
América - da mesma forma, ela evidenciou um tempo ou 
melhor, temporalidades, como veremos.

Não seria então, retomando a questão do nosso atual 
papel e da possibilidade de contribuição no panorama e no 
âmbito da arquitetura, pertinente ou mesmo urgente, 
reconhecer a dimensão temporal no processo de interpretação 
que os homens elaboram ao viver nesses espaços projetados? 
Os homens avaliam, deliberadamente ou não, os espaços 
propostos e construídos pelos arquitetos. Nem sempre essas 
idéias ou impressões podem ser representadas. Mas elas se 
apresentam como verdadeiros convites a uma investigação 
sobre a construção do significado do espaço.

Já se tentou explicar a obra de um artista como 
consequência da sua biografia, da mesma forma que, também, 
o inverso foi muitas vezes a opção. Outras vezes, a opção foi 
separar vida e obra, como instâncias divorciadas de uma só 
realidade psíquica. Vida, portanto, obra, ou, obra, a despeito 
da vida, ou seja qual for o caso, debater-nos-emos com 
confrontos de universos imaginários, mas não menos reais, 
onde sempre o espaço é o suporte estrutural das experiências. 
Confrontos como os que há entre os arquitetos, como 
produtores de espaço, e homens, que vivem nos espaços 
produzidos.

Se, portanto, o espaço é suporte das nossas 
experiências, ele também o é das nossas idéias e, do confronto 
entre experiência e idéia, edifica-se a cadeia do pensamento, 
donde extraímos o conhecimento, a informação nova. A . 
produção de conhecimento é sempre complexa pois resulta 
do embate imprevisível, original, entre idéia e experiência. 
Sendo assim, conhecimento e espaço estão intrinsecamente 
ligados no plano da experiência.

Fascinados por esse estreito vínculo que, 
sedutoramente, promete responder àquela indagação central 
do trabalho, esboçamos uma estratégia de pesquisa que não 
subtrai o pensador do fluxo da vida, que porventura possa 
incorporar o lugar de onde se mira, explicitar o seu ponto de 
vista, não apenas como uma categoria epistemológica, mas,
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mais ainda, incluí-lo no mundo das experiências de vida no 
espaço. Sendo assim, realizamos uma série de entrevistas, 
(gravadas em VHS e depois transcritas), com seis eminentes 
pensadores e produtores da cultura brasileira, com a intenção 
de abordar, de forma multidisciplinar, o imaginário espacial 
urbano brasileiro, assim como, a própria reflexão ou atuação 
sobre ele. De formações e origens distintas, os entrevistados 
recuperaram imagens da cidade, através das suas 
reminiscências. Eles trazem em comum o fato de não terem 
nascido na cidade de São Paulo, mas, por caminhos e 
trajetórias diversas, acabaram vivendo nela e passando boa 
parte desse tempo na Universidade de São Paulo. Os 
professores Bento Prado Jr., filósofo, João Alexandre Barbosa, 
literato, Paulo Archias Mendes da Rocha, arquiteto, Jean- 
Claude Bernardet, cineasta, Ulpiano Toledo Bezerra de 
Meneses, antropólogo e Milton Santos, geógrafo, nascidos 
nos anos 30, ou próximo a entrada dos anos 30, foram os 
escolhidos para compor um painel, ao nosso ver, privilegiado, 
de abordagem da cidade como experiência viva, vivida e 
pensada. Pelas suas lembranças pudemos encontrar 
paisagens e valores do espaço urbano ou testemunhos da sua 
evolução nas últimas décadas, no Brasil. E se, em 
determinado momento, o objeto concreto de pesquisa é o 
diáfano universo das lembranças, há que se reconhecer as 
qualidades singulares desses observadores privilegiados, 
desses intelectuais notáveis, visto que não se trata de 
enunciar cronologicamente o vivido, mas alargar a percepção 
que temos do espaço e do tempo, investigando o que de 
residual, invisível e indefinido, participa da problematização 
das suas relações no território da arquitetura e do urbanismo.

Certamente, as relações entre espaço criado e espaço 
vivido podem gerar mais literatura do que pesquisa científica. 
No entanto, já que não podemos abdicar da nossa própria 
vivência, assumimos o risco de reconhecê-la como uma forma 
de interpretação do espaço. Os intelectuais entrevistados 
naturalmente podem expor as relações entre a cidade 
enquanto objeto de vida, fenômeno da experiência, e as 
categorias consagradas de análise, nas respectivas áreas do
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conhecimento. Até porque pode soar artificial, para o homem 
que chega à maturidade, aproximar-se do objeto de estudo 
incondicionalmente pelo lado intelectual, já que tudo nele se 
amalgama numa personalidade própria5.

Espaço experienciado, cidade vivida, paisagens caras, 
rondam as generalizações conceituais que nortearam e 
norteiam a história da arquitetura e do urbanismo, da mesma 
forma como os exemplos analisados são tomados como 
fundamentos e apoios pragmáticos de uma concepção teórica. 
Seria indiferente à arquitetura da romana Lina Bo Bardi ter 
vindo morar no Brasil, e aqui, trabalhado no Nordeste, na 
Bahia, em Minas, em São Paulo? Qual a dimensão da 
experiência profissional, no Japão, do arquiteto norte- 
americano Frank Lloyd Wright, para a sua concepção de 
harmonia em arquitetura? Ou ainda, quando da sua estadia 
provisória em meio ao deserto, para a dimensão poética da 
arquitetura usoniana? Ou o contato com os Estados Unidos 
da América para Walter Gropius, Mies Van Der Rohe, Eric 
Mendelsohn, ou mesmo, Le Corbusier? Todos eles souberam 
dignificar as suas obras em consonância com as comunidades 
em que, de uma ou de outra forma, viveram.

Os espaços vividos são mesmo a base para se fazer a 
arquitetura (e não uma sub-explicação ou justificativa), já 
que ela é produto da ação (pois possui um caráter propositivo) 
de um ser individualizado, no seu processo criativo: o 
arquiteto. Relacionar conceitos, multiplicando-se lugares e 
abordagens, visa, então, pluralizar a questão da significação 
do lugar, para enfim, novamente, poder captar uma 
tendência, um outro patamar de generalizações. Peidas 
interfaces entre as diversas representações conceituais da 
cidade e a cidade como fenômeno da experiência, como objeto 
de vida, revela-se a cidade enquanto espaço do imaginário, 
construída a partir de representações mentais. Os contornos 
da cidade imaginária, a representação de uma cidade, ou 
melhor, a presença da cidade, provem daquilo que foi 
sensorialmente experienciado e vivido, racionalmente 
estudado e inteligido, tanto quanto, do que foi imaginado. 
Quanto a isso, o filósofo Gaston Bachelard, no livro A Poética
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introdução 
do Espaço, já alertava que o papel do espaço compreendido 
pela imaginação não pode ficar sendo o espaço indiferente 
abandonado à medida e reflexão do geômetra. É vivido. E é 
vivido não em sua positividade, mas com todas as 
parcialidades da imaginação6.

Neste ponto, precisamos entender o papel da memória. 
A memória, segundo o professor Ulpiano Bezerra de Meneses, 
é um processo e não um produto e, muitas vezes, nós falamos 
da memória como se ela fosse um produto. Por exemplo: 
quando nós falamos em resgatar memórias ou quando 
falamos em coletar memórias. Não se coleta memórias. Nós 
podemos coletar os produtos que servem de suporte para a 
memória. Em segundo lugar, a memória diz respeito ao 
presente e não ao passado. Ela opera sobre o passado, mas 
ela se faz no presente e em função do presente. Em terceiro 
lugar, ela é um mecanismo tanto de acumulação, quanto de 
filtragem. Portanto, pela sua natureza processual, 
presentificadora e seletiva, poderemos encontrar na memória 
a exposição dos vínculos entre pensamento e vida que 
envolvem o significado do espaço e, num segundo momento 
para a pesquisa, o próprio processo de criação em arquitetura, 
num espaço apreendido pela imaginação. Locke já afirmava 
que a memória é parte da imaginação.

O espaço também é estrutural na memória. O espaço 
é um suporte fundamental da memória. Simonides inventou 
a arte da memória (mnemotécnica) relacionando os lugares 
onde as vítimas se encontravam antes do desabamento de 
um edifício, que abrigava um banquete, para identificar os 
corpos, relacionando lugares e coisas que se deseja recordar, 
de modo que a ordem dos lugares preserve a ordem das coisas. 
A memória artificial baseia-se em lugares e imagens (constat 
igitur artificiosa memória ex locis et imaginibus), definição 
fundamental que haverá de repetir-se sempre nas diferentes 
épocas, segundo Francês Yates7. Para Bachelard, as 
lembranças serão tanto mais sólidas quanto melhor 

espacializadas.

De qualquer forma, localizar uma lembrança no espaço 
é um exercício menos comum do que se supõe. Mais comum

7. YATES. F. A.; El 
arte de la memona - 
Madrid, Taurus, 
1974.



é esforço de localizá-la no tempo, vertente das biografias e 
da história. A simples localização da lembrança no espaço 
carece de contextualização, e portanto, não informa a história 
que se deve comunicar aos outros. Mas muito pode informar 
ao aprendizado do espaço. Ou, de acordo com o nosso foco de 
interesse: à arte de se edificar no espaço.

Nos depoimentos colhidos, há uma nítida 
unanimidade: os lugares da memória são verdadeiras 
relíquias, louvados como um bem inigualável. Tais lugares 
são caracterizados pela evidência das suas qualidades ou 
significados enquanto espaços da vida, da existência humana, 
sejam privados ou públicos. A cidade palmilhada por Ulpiano, 
a Salvador e a rua para Milton Santos, as cores do casario da 
Jaú de Bento Prado, o centro de São Paulo de Jean-Claude, 
Recife de João Alexandre, a Vitória, o cais, a orla e a cidade 
de Paulo Mendes da Rocha, não são exemplos a instruírem 
uma estatística. São muito significativos para quem deseja 
apreender o que implica uma poética do espaço, ou as visões \ 

poéticas do espaço impressas na arquitetura. 
Será que a arquitetura perdeu a capacidade de 

construir lugares assim, ou será que a memória é que é a 
nossa arquiteta maior na incumbência de valorizar e 
construir os significados mais profundos e permanentes? 
Sendo assim, a cidade sempre haverá de dispensar a idéia 
de significados duradouros, mas nunca a observação de 
significados cuja existência cultural possam orientar ações e 
empreendimentos dos agentes de produção do espaço urbano. 
Tal dilema define, mais que um campo complexo de 
investigação do problema do significado para o arquiteto, a 
própria natureza do fazer arquitetura.

Para entender o território da arquitetura e da produção 
do significado do espaço, faz-se necessário não só reconhecer 
o papel da memória, mas operar com memórias. A memória 
preza e valoriza artifícios e elementos da arquitetura vivida. 
Mais que uma determinada solução de design, o próprio 
espaço criado, como suporte de uma vida, é o que mais 
perdura. As grandes obras da história da arquitetura, 
demonstrando o gênio e o engenho humano, atingem de modo
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mais coletivo os valores ambientais e espaciais. Educam os 
nossos sentidos, constroem os nossos ideais. Ambas as escalas 
não se excluem e pertencem ao território da arquitetura.

Se por tudo isso, o valor e o significado de uma obra de 
arquitetura não poderá jamais ser previsto ou programado, 
tampouco exime o arquiteto e o urbanista do trabalho de 
reflexão sobre a questão do significado e do juízo de valor. Se 
não há um trajeto prévio, seguramente há princípios, traçados 
por um ser individualizado, expressando sua compreensão 
do problema e sua contribuição. Tarefa extremamente difícil, 
credora de amadurecimento.

A evocação de uma paisagem, em um indivíduo, 
demonstra o que é prioritário no terreno do significado 
espacial. A cor escura da terra roxa que tinge a cidade e as 
coisas na Jaú do passado, na Jaú de Bento Prado, era, mais 
que uma cor, uma marca, uma assinatura que identificava 
aquele lugar. Um sotaque, uma singularidade que, sendo só 
uma remota referência, uma lembrança, atua na percepção 
atual da cidade. Se a cidade perdeu a cor, se ela clareou ou 
embranqueceu, não foi porque cansaram do tom ocre: ela 
simples e lentamente se transformou. Claude Lévi-Strauss8, 
na sua obra-registro de São Paulo, diz: com (Durkheim e 
Mauss) aprendi a traçar a diferença entre o espaço do 
geômetra, contínuo, homogéneo em todas as suas partes, e o 
espaço social no qual, consciente ou inconscientemente, cada 
grupo humano imprime uma estrutura, no qual distingue 
regiões e orientações dotadas de qualidades próprias que 
refletem o sistema de valores do grupo e sua organização. 
Ora, a cidade é primeiramente um espaço, talvez 
indiferenciado antes que homens o ocupem; mas a maneira 
como, ao longo dos séculos ou dos anos, eles escolhem se 
distribuir nesse espaço, a maneira como as diversas formas 
de atividade política, social, económica se inscrevem no 

terreno, nada disso se faz ao acaso, e é apaixonante investigar 
se as cidades se diferenciam em tipos e se é possível discernir 

constantes em sua estrutura e seu desenvolvimento.
Houve um tempo em que era possível discernir 

pessoas, comportamentos e personalidades, só pelo



10. Op. cit., p. 7.

conhecimento da sua origem. De onde você vem? - era uma 
indagação quase definitiva, ilustrativa de um significado da 
cidade. No caso da cidade de São Paulo, talvez o maior open 
door do mundo, essa tentativa de traçar genealogias se impôs ! 
como um hábito social. Às vezes, pedante, presunçoso e 1 
basicamente preconceituoso, essa forma preliminar de 
relacionamento social, ressalvadas as exceções, são signos 
privilegiados de natureza identitária. É como nos vemos uns 
aos outros. Neles apoiamos nossas primeiras impressões; eles 
amparam as primeiras diferenciações tipológicas, no intuito 
de aplacar o nosso enorme desconhecimento do país.

O Brasil é um país de onde se pode sentir saudades 
sem ausentar-se dele. Às vezes sentimos compulsão de 
conhecê-lo, dadas suas imensidões, suas diferenças, seus 
desconhecidos e desconhecimentos. É um país que insiste 
em desconhecer-se, em aviltar-se até, e paradoxalmente, 
ufanar-se. Este conflito revigora e vitaliza a insegurança que 
o país tem de si9 e as recorrentes crises de identidade. Em 
São Paulo sentimos saudades do Brasil e de ser brasileiro. A 
industrialização e a consequente concentração de riqueza, 
se ofereceu condições para um cosmopolitismo, espantalho 
do provincianismo, subtraiu-nos uma maior identificação com 
o (en)cantado “Brasil brasileiro”. É como se aqui estivéssemos 
apenas assistindo a cenas procedentes do verdadeiro Brasil, 
que se encontra em outros lugares ou nas lembranças ou 
nas imagens que guardamos deles. É interessantíssimo, nas 
lembranças mais valorizadas de um indivíduo, o registro do 
espaço imerso num tempo tão vívido e ao mesmo tempo, tão 
distante. Lévy-Strauss10 fala daquele aperto no coração que 
sentimos quando, ao relembrar ou rever certos lugares, somos 
penetrados pela evidência de que não há nada no mundo de 
permanente nem de estável em que possamos nos apoiar. É o 
encantamento do espaço subtraído do curso cotidiano e dotado 
da magia do tempo extraído das profundezas da memória. É 

o espaço tão carregado de valores, ainda que não totalmente 
configurado, e que pode revelar, com extrema energia, o que, 
justamente, estamos fadados a ignorar na dimensão do tempo 
cronológico: o espólio das nossas culturas, o que nos enlaça a

9. Antônio Callado 
(Folha de S. Paulo. 

26/01/97): O Brasil é 
um país inseguro de 

si mesmo.
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todos numa cultura urbana, o que nos identifica, o que
realmente significa. A dificuldade é que, como urbanistas, 
arquitetos, historiadores, sociólogos ou geógrafos, este é um 
espaço não redutível à razão instrumental, não conclusivo, 
não estatístico, não homogéneo, não classificável, 
desnecessário. Porém, se acionado, revela uma face tão 
impiedosa ao fazer seu julgamento da cidade atual. 
Concordando com Lévy-Strauss, não há o que lamentar: é só 
a brutalidade da constatação da impermanência das coisas e 
dos homens.

Os aspectos poéticos da arquitetura que iremos 
apresentar, e que motivou este trabalho, é uma reação contra 
essa constatação: um clamor pelos tempos e espaços que estão 
fora de São Paulo, fora da metrópole, no coração da América, 
mas que são resgatadas por olhares que estão em São Paulo 
ou na metrópole. Daqui se olha para um outro país, o país 
querido.
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O espaço
seco: 

Frank 
wUgteá 
o deserto Em alguns momentos da chamada era moderna, a 

arquitetura produzida na América buscou distinguir-se da 
arquitetura dos mestres europeus, identificada com os valores 
e as finalidades práticas da cidade industrial. Frank Lloyd 
Wright (1869-1959) herda de Louis Henry Sullivan, além de 
conhecimento sobre a arquitetura e a prática profissional, a 
disposição de fazer uma arquitetura autenticamente 
americana, distinta e à altura da de origem européia.

Giulio Cario Argan1 observa que essa intenção é um 
fator decisivo para a afirmação do jovem Wright de que a 
arquitetura é pura criação, que não deriva da história, ou 
melhor, do historicismo europeu, mas que ao contrário, tem 
o poder de subverter a sua ordem, contradize-la, apresentar- 
se como anti-história. Pupilo de Sullivan, Wright é solidário—19 
a sua resistência ao que o mestre julgava como desvio da 
Escola de Chicago: a adaptação das inovações tecnológicas 
no campo dos sistemas estruturais e das técnicas construtivas 
à roupagem neoclássica, muito ao gosto da burguesia da costa 
leste e do poder político em busca da perenidade simbólica 
da linguagem clássica, mas também, como aponta Manieri- 
Elia2, de uma imagem mais cosmopolita, num momento de 
franca expansão do capitalismo americano. Tal desvio, 
segundo Sullivan foi coroado com a World’s Columbian 
Exposition de Chicago de 1893, cuja coordenação geral das 
edificações era de responsabilidade do então seu desafeto, 
Daniel Hudson Burnham, que delegou os principais projetos 
aos arquitetos da costa leste americana, representantes da 
linha neoclássica da École des BeauxArts: Richard M. Hunt, 
o presidente do American Institute of Architects, Charles F. 
Mckim, Charles Atwood e George Brown Post, entre outros 
(os dois últimos, de formação americana).

Para o jovem Wright portanto, a “história” era 
representada pelo conservadorismo revivalista e eclético, e
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a procura no espaço 
oprimia a renovação iniciada com a Escola de Chicago e seus 
principais representantes: H. H. Richardson, William Le 
Baron Jenney, John W. Root, o próprio Daniel H. Burnham 
(depois juntos, Root & Burnham), Holabird & Roche, 
Dankmar Adler Edelman, e principalmente, o seu mestre 
Louis Sullivan (também juntos depois, Adler & Sullivan). A 
arquitetura como criação, era justamente a recusa em pensá- 
la, como conhecimento sistematizado, disciplinar e 
normatizado pelo classicismo de qualquer época. Na sua 
visão, a “história da arquitetura” estava então identificada 
com a subserviência aos estilos europeus, ao snobismo social 
dos businessmen, e sobretudo, como obstáculo às expressões 
genuinamente americanas e “democráticas”. Dito de uma 
outra maneira, era a oposição entre uma vontade de expressão 
franca e sincera da função e das intenções do edifício, e a 
aplicação de módulos compositivos pré-concebidos 
independentemente da função do edifício.3

A arquitetura que se pretendia distinta - o que nem 
alguns grandes historiadores compreenderam: Benevolo4 e 
De Fusco5 - não pode somente ser julgada como uma 
linguagem estável, onde cada elemento corresponde a um 
significado pré-determinado, ou seja, como um código, uma 
metodologia operativa, um conjunto de procedimentos 
compositivos, uma gramática segura. Uma linguagem que 
se propõe em permanente gestação obviamente não possui a 
perenidade típica de um sistema de linguagem plenamente 
estabelecido e socializado por uma comunidade profissional, 
muito menos, o poder de fundamentação e argumentatividade 
de um sistema clássico. A arquitetura wrightiana era distinta 
porque não se definia por oposição, por negação, por 
características exclusivamente antitéticas ao racionalismo 
europeu, mas por uma adaptabilidade às condições mutáveis 
que permeiam o exercício da arquitetura. A verdadeira 
linguagem da arquitetura orgânica não pode ser sintetizada 

para ser transferida como um conhecimento sistematizado. 
Talvez aqui Wright tenha reconhecido um certo estilismo no 
que ele chamava de arquitetura internacional: uma repetição 
que poderia levar às facilidades compositivas, à repetição deII
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soluções consagradas, porém às vezes, insensíveis às 
potencialidades do lugar. Ele afirmava que cada obra só 
poderia ser uma verdade sobre si mesma. Portanto, nada 
que se pudesse antecipar, e sim, percebe-la como uma 
revelação criativa dos valores intrínsecos ou virtudes da 
natureza.

A arquitetura que se arrogou a tarefa de produzir os 
significados do espaço, mais do que adaptar-se e oferecer 
soluções agradáveis ao homem, equivocou-se em achar-se 
preservando valores clássicos. A noção de perenidade do 
clássico só se constrói enquanto a arquitetura estiver 
respondendo anseios e desejos da sociedade, sem prejuízo da 
função do edifício como queria Sullivan. Independente da 
expressão visiva da arquitetura, o que a aproxima ou não da 
idealidade clássica é a fidelidade ao sentido gregário da 
sociedade que resulta em construir, mais do que reproduzir 
ou exaltar certas soluções, ou pior, certos elementos 
arquitetônicos que, supostamente, garantem uma linguagem 
clássica. São muitas as linguagens clássicas, tanto na tradição 
ocidental (greco-romana), quanto na oriental (os standards 
construtivos da Dinastia Sung, na China, a Arquitetura 
Sukiya, no Japão, ou a Tradição Sufi, na arquitetura persa). 
Todas estão fundamentadas num tipo que é eterno, na medida 
em que ele é uma idéia preservada, um conceito e não uma 
realidade material. O Clássico não objetiva perpetuar esta 
ou aquela ordem, mas dar fundamento a uma linguagem, a 
uma expressão viva do seu tempo. E uma variedade de tipos 
podem estar em concordância com um tempo que reivindica 
a sua continuidade, a partir da tradição clássica.

Wright, com a arquitetura orgânica, jamais pensou 
em fazer o anti-clássico, um antídoto contra as regras, contra 
a eternidade de um tipo, contra a modulação, contra o traçado 
regulador, ou ainda, contra a máquina. Mas sim, que nenhum 
desses procedimentos fosse um fim em si mesmo, cegando a 
arquitetura para os apelos do lugar e do homem deste lugar. 
Lewis Mumford6 reconhece na arquitetura de Wright um 
precoce testemunho do que pode acontecer quando as culturas 
regionais absorvem a lição da máquina sem perder suas



I a procura no espaço

DE FUSCO. R. - 
Historia de la 
Arquitectura 
Contemporânea - 
Madrid. Hermann 
Blume. 1986.

f PEVSNER, N. - Os 
pioneiros do desenho 
moderno - de Will- 
iam Morris a Walter 
Gropius, S. Paulo, 
Martins Fontes. 
1980.

lí MANIERI-ELIA. 
M. - Por_una_çilldad 
•‘imperiaF’ - op. cit., 
p.50.

10 ZEVI, B. - História 
da Arquitectura 
Moderna. Lisboa, 
Editora Arcádia, 
1970.

s GIEDION. S. - 
Espacio, Tiempo y 
Arquitectura - 
Madrid. Ed. Dossat, 
1979.

L

raízes ou renunciar a todos aqueles elementos que dão às 
paisagens e aos homens suas individualidades. Além do mais, 
tornar-se um clássico não é e nem pode ser, um propósito, 
mas, seguramente, é um fim inconfessável do conhecimento.

Há basicamente duas tendências na avaliação do papel 
do arquiteto Frank Lloyd Wright: uns autores esforçam-se 
para inseri-lo no movimento geral da história da arte 
denominado organicismo, cuja linha evolutiva, nos tempos 
modernos, inicia-se com o Art Noveau, os pioneiros Ruskin e 
Morris (muito apreciados nos círculos intelectuais de Chicago) 
e a cultura do Einfiihlung-, alimenta a escola escandinava e 
contribui diretamente para a corrente urbanística formada 
por Howard e Geddes, até chegar em Mumford. De Fusco7 é 
talvez a voz mais incisiva neste grupo, onde também desponta 
Pevsner8. Lewis Mumford - o primeiro (ver nota 6) - Giedion9 
e Zevi10 são, dentre os grandes historiadores da arquitetura 
moderna, aquelas vozes mais sensíveis ao fenômeno Wright, 
apontando fatores que circunscrevem a originalidade da sua 
arquitetura, remontando à tradição da Escola de Chicago, e 
aos pontos que dão uma unidade conceituai à sua obra. Argan 
tende a endossar as posições, às vezes apologéticas, de Bruno 
Zevi em relação à arquitetura orgânica, reconhecendo em 
Wright a autoria de uma das maiores obras que a arquitetura 
moderna nos legou (a Fallingwater ou Kaufmann Housé), e 
talvez, a condição de maior arquiteto do nosso século. 
Benevolo não é, como tantos outros, muito simpático às 
atitudes e à personalidade do arquiteto, sentimento que 
caracteriza a outra tendência historiográfica, que 
fundamentalmente, isolam-no na história da arquitetura 
moderna, como talento extraordinário, espírito egocêntrico, 
repleto de excentricidades, com uma obra experimental, que 
às vezes não era suficientemente amadurecida de tão variada, 
o que também refletia a qualidade desigual de seus projetos. 
Para Benevolo, cujo ponto de vista é em parte compartilhado 
por autores como Manieri-Elia11, Francesco Dal Co12 e Donald 
Leslie-Johson13 (e em certas ocasiões, também Mumford), 
Wright vivia à margem da realidade, no seu mundo ideal 
chamado Usonia ou no seu insuperável provincianismo, e
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portanto refratário a exercer efetivamente um papel social, 
seja na sociedade americana, devido ao seu romantismo ou 
anacronismo crónico, seja na cultura arquitetônica, quando 
tendia à mistificação e ao proselitismo. Um outro fator de 
profunda irritação nos críticos, historiadores e sobretudo, nos 
seus colegas arquitetos, era o seu anti-academicismo (o que 
de resto é uma recorrência mítica na América, e portanto, 
nos seus espíritos mais talentosos). A prática sobrepunha-se 
a qualquer saber de schoolar para Wright: com seus 
discípulos/colaboradores, ele recupera a relação mestre- 
aprendiz, através do trabalho prático do enfrentamento com 
questões construtivas e problemas ou programas concretos, 
sem entretanto, descuidar-se das preleções conceituais, onde 
procurava expor, sempre, os seus princípios, operando com e 
sobre coisas que pudessem expressá-los, valendo-se, 
frequentemente, de um raciocínio analógico. Encontramos 
um exemplo no testemunho de sua mulher, Olgivanna Lloyd 
Wright14: para ele um edifício também cantava: arquitetura 
era uma harmonia de planos, profundidades e alturas, o__ 23
espírito da vida, “a expressão do homem”, e então, ele falava 
em termos da qualidade estrutural da composição musical. 
Intimamente, ele acreditava que música e arquitetura eram 
uma só coisa.

Argan15, sem no entanto se deter, apontou o 
nascimento na América do mito da obra-prima e do artista 
genial, concomitante à sua crise na Europa. Esta 
característica, no caso de Wright, estava fortemente associada 
ao individualismo, anárquico e intuitivo, propugnado pelo 
pensamento transcendentalista, cujas obras mestras eram 
Representative Men de Ralph Waldo Emerson, publicado pela 
primeira vez em 1850, e Leaves of Grass de Walt Whitman, 
publicado, na sua forma embrionária, em 1855. Whitman, 
assim como Thoreau, tiveram uma grande influência no 
pensamento de Wright.

Giorgio Ciucci16 ao analisar a ideologia agrária na 
cidade americana, reconhece em Wright a última utopia não- 
urbana (Broadacre City) da tradição americana, onde se 
recorre ao mundo mítico do pioneirismo e toda a cultura do
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a procura no espaço 
Renascimento Americano (também conhecido como Golden 
Day), o ideal de wilderness, de pureza na vida do campo, de 
força do individualismo e da democracia no sentido 
jeffersoniano, ou seja, onde a agricultura era ao mesmo tempo 
fonte de bem-estar, de virtudes humanas e modelo que 
encerrava as características apropriadas de um autogoverno 
popular. A ocupação do território, a marcha para oeste, o 
deslocamento da fronteira, eram ao mesmo tempo, conquista 
económica e formação do caráter americano, segundo a tese 
apresentada em 12 de Julho de 1893, por Frederick Jackson 
Turner (1861-1932), no encontro da American Historical 
Association, na já mencionada World s Columbian Exposition 
de Chicago. A fronteira promoveu a formação e a composição 
da nacionalidade do povo americano... No caldeirão da 
fronteira os imigrantes foram americanizados, libertados, e 
fundidos numa raça mestiça17. Naquele momento para 
Turner, estava-se vivendo a transição entre o período que 
correspondeu à volta às condições primitivas características 
da conquista do território, e um desenvolvimento social 
marcado por um contínuo recomeço sobre uma fronteira 
móvel. Este perene renascimento, esta fluidez da vida 
americana, esta expansão para o Oeste, com toda sua gama 
de infinitas possibilidades, seu contato contínuo com a 
simplicidade da sociedade primitiva, alimentam e oferecem 
as forças que domina o caráter dos americanos. O verdadeiro 
ponto de vista para entender a história desta nação não é o 
da costa atlântica e sim, o do grande Oeste18. Observa Ciucci 
que a fronteira era o símbolo do território livre a ser 
conquistado, e portanto, da própria democracia; era a América 
“jardim do mundo”. Porém quando o país descobre que não 
resta mais terra livre, tomam forma, junto ao mito da 
fronteira, as teorias que a partir de 1870 viam enormes 
possibilidades na transformação do deserto: este é o “novo 
jardim . Wright se encarregará, muitas décadas mais tarde, 
de dar novo aspecto ao deserto-jardim19. O presente capítulo 

pretende estudar este novo aspecto do “deserto-jardim”, 
salientando a sua contribuição para formação da linguagem 
da arquitetura moderna na América.

Op. cit-



O seco e a simplicidade orgânica

... a primeira condição de simplicidade é 
que qualquer edifício ame o solo sobre o qual se 

levanta.
F.L.Wright
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Giedion20 reconhece na ausência de decoração e na 
simplicidade do mobiliário americano apresentado na 
Exposição da Filadélfia (1876), o sentido de futuro da arte 
industrial americana. Os objetos e as ferramentas 
correspondiam perfeitamente às necessidades para as quais 
foram criados; providos de uma incrível preocupação 
ergonómica e anatômica, surpreendiam pela beleza. A Worlds 
Columbian Exposition de Chicago (1893), vista por Sullivan21 
como um dano para o desenvolvimento da arquitetura no 
país que duraria meio século, vem também para confirmar o 
desenvolvimento da produção de objetos da indústria 
americana, como bem observa Lessing22: vemos aqui 
utensílios e instrumentos criados com o mesmo espírito que 
as locomotivas, os barcos e os automóveis. Vemos objetos de 
uso diário elaborados com simplicidade, sem rebuscamentos,

22 apud GIEDION.
op. cit.. p.3õõ.
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a procura no espaço 
objetos atraentes a nossa contemplação sem necessidade de 
buscar explicações do tipo racional. Proporcionam a nossa 
vista a satisfatória sensação que somente podem fazer 
experimentar as coisas belas.

Como os fatos relevantes e os estágios de 
desenvolvimento de uma cultura nem sempre estão 
regularmente distribuídos, mas dispersos num imenso caldo 
que alimenta a capacidade humana de criar relações e 
ampliar o mundo contido na linguagem, Wright valeu-se de 
uma idéia disseminada na filosofia, na literatura, na 
indústria, no cotidiano e fundamentalmente, na construção 
civil em madeira desenvolvida em Chicago: a idéia de 
simplicidade. Com muita perseverança, e uma assombrosa 
quantidade de projetos, procurou dar uma expressão 
arquitetônica para a simplicidade.

Wright não considerava o simples em si mesmo: pensar 
no simples é tratar com coisas simples, e isso significa fazê- 
lo com um olho fixo no todo. Isto era claramente um problema 

26 de coordenação e sintonia, o que demonstra que ele nunca 
propôs o anti-clássico. A apreensão da simplicidade trata do 
reconhecimento da parte no todo e vice-versa. Saber o que 
evitar e o que por, onde e como... ah, isso é haver sido educado 
no conhecimento da simplicidade. Portanto, a noção cara do 
simples relacionava-se com conceitos como simetria, 
proporção e harmonia, procurando distailciar-se da 
vulgaridade e do tosco e não confundir-se com o óbvio. A 
simplicidade do universo é bastante diversa da simplicidade 
de uma máquina.23

Aprendeu com Emerson que a simplicidade era uma 
lei espiritual, cuja recompensa é o repouso, a maior qualidade 
da arte da arquitetura, o seu sentido de integridade. A 
simplicidade também era uma recompensa pela delicadeza 
de sentimentos e pela condução justa do pensamento como 
forma de levar um princípio a um fim consistente24. Para 
obter a simplicidade sem falseá-la e sem tornar o simples 
um estilo, uma afetação que mascara o sentido da obra, é 
necessário pensar a construção como arquitetura - a maior 
lição que Wright obteve da Escola de Chicago. Uma
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arquitetura amparada num saber construtivo, para que este 
possa também valer-se do conhecimento que se inaugura com 
um projeto.

Tratava-se também de lançar um olhar para as coisas 
como elas se apresentam, como se constituem e como 
funcionam, sem noções pré-concebidas. Um olhar atento é 
capaz de extrair os sentidos que a natureza não explicita. As 
formações quase que se autoexplicam se pudermos apreender 
gradualmente o sentido de continuidade que as rege. Wright 
menciona a frase de Salomão: olhai os lírios do campo. Sem 
pretensão, com humildade, podemos aprender a verdadeira 
noção de simplicidade na sua constituição delicada, no seu 
desenvolvimento contínuo, no seu desenho estrutural, na sua 
plasticidade percebida como uma construção espontânea. O 
aprendizado da simplicidade estimulou um novo ideal de 
plasticidade para arquitetura wrightiana baseada, 
fundamentalmente, na idéia de continuidade.

A idéia de continuidade possuía várias faces: num 
primeiro momento, a continuidade espacial, a fluência entre 
os espaços internos e entre estes e o espaço externo, a 
paisagem. A eliminação de barreiras ou rupturas como portas, 
por exemplo. Num outro sentido, a continuidade estrutural 
entre os elementos construtivos. Wright criticava uma prática 
da engenharia em reduzir a construção a vigas e pilares. Os 
painéis autoportantes e os grandes balanços adicionaram 
novos dados à prática construtiva, seguindo princípios de 
racionalidade, economia e simplicidade, concordantes com a 
natureza dos materiais empregados. Aprendi a ver o tijolo 
como tijolo, a madeira como madeira, e a ver o concreto, o 
vidro e o metal por si mesmos. Resulta estranho dizer que 
isto exigiu concentração e imaginação: cada um requer uma 
solução distinta, oferecendo possibilidades de uso próprias 
da sua natureza particular. Desenhos apropriados para um 
material não seriam para outro, à luz desta idéia da 
simplicidade como algo orgânico25.

De sorte que a simplicidade orgânica estava 
relacionada com a idéia de verdade ou “transparência” 
construtiva. A arquitetura devia despir-se de artifícios que
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a I 
encobriam ou mascaravam a forma da construção. Os 
materiais adequadamente empregados na construção, 
ofereciam também informação estética na medida em que 
não eram revestidos ou falseados para forjar uma imagem 
distinta de si mesmos. Wright não ousava revestir ou pintar 
a madeira, o tijolo ou a pedra. Os materiais estavam assim, 
como a América, livres para demonstrar as suas expressões 
plástico-construtivas, a sua pertença ao lugar, a sua 
informação estética e as suas mensagens poéticas. Portanto, 
uma outra idéia que implicava a noção de simplicidade era a 
da própria liberdade de ser si mesmo.

O edifício deve estar plenamente de acordo com a vida 
do espírito humano, ou melhor, deve refletir a indistinção 
entre forma e função. De acordo com Sullivan, a arquitetura 
democrática baseia-se num princípio ético: o de demonstrar 
a sua função. A verdadeira beleza só poderia ser conquistada 
após ser satisfeita esta exigência de fundo moral. A idéia era 
muito distinta da dos funcionalistas que, segundo Wright, 

2R deturparam as palavras de Sullivan, derivando uma coisa 
da outra, a forma da função ou o desenho da utilidade. Wright 
nunca acreditou que a pura decorrência, a máxima 
objetividade dessa equação, pudesse gerar arquitetura de 
qualidade, ou melhor, verdadeiramente democrática, a 
expressão viva do espírito humano vivo26. Além disso, corre- 
se o risco de eliminar a tarefa do artista, em nome de uma 
pretensa objetividade, desobrigando-o, no limite, de procurar 
o novo. Wright apreciava citar Victor Hugo: A Arte não pode 
ser repetição.

Não basta a elaboração de um programa, a previsão 
de um conjunto de usos para induzir a criação na arquitetura. 
A função do arquiteto é interpretar a vida na sua inteireza, 
não apenas as relações sociais. Sei que a arquitetura é vida, 
ou pelo menos é a vida mesma tomando forma e portanto é o 
documento mais sincero da vida tal como foi vivida sempre. 
Por isso sei que a arquitetura é um grande espírito27.

A arquitetura busca, então, corresponder à lei 
espiritual da simplicidade, admitindo-a sólida. Senão, não é 
simplicidade. A simplicidade (como a arquitetura) é estável,

27 EI futuro de la 
arquitectura - op. «t- 
- p.222.
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convincente, direta. A profundidade do aprendizado da 
simplicidade está na atenção aos aspectos essenciais. A 
simplicidade é inquestionavelmente segura, pois só se vale 
daquilo que sabe, só do que pode apreender, o que, portanto, 
a sua atividade, não reproduz, mas constrói conhecimento. 
Por isso se mantém firme, com sua quilha cortante, 
movimentando-se num mar lodoso dos estilos, das armadilhas 
da retórica, das gretas ou frestas por onde se esvai o gênio 
criativo, consumindo-se em discussões estéreis.

A natureza é a fonte fértil para o conhecimento. O 
conhecimento adquirido desse enfrentamento revelar-se-á 
seguramente simples. Emerson diz da vocação que é inerente 
a todo homem: o talento é a vocação. Há uma direção em que 
todo o espaço está aberto para ele. Ele tem faculdades que 
silenciosamente o atraem naquela direção em um esforço sem 
fim. Ele é como um navio em um rio; obstáculos vêm em sua 
direção de todos os lados, exceto um; daquele lado todos os 
obstáculos são retirados e ele desliza serenamente sobre um 
canal que se aprofunda, até um mar sem limites. Este talento__ 29
e esta vocação dependem de sua constituição interna, do modo 
pelo qual a alma geral se encarna nele. Ele se inclina a fazer 
algo que é fácil para ele e bom quando é feito, mas que nenhum 
outro homem pode fazer. Ele não tem rival. Quanto mais 
verdadeiramente ele consultar suas próprias energias, tanto 
maior diferença apresentará seu trabalho com relação ao 
realizado por qualquer outro. Sua ambição é exatamente 
proporcional a seus poderes.28

Simples, porém não fácil : Sempre será mais fácil 
explicar um ideal do que construí-lo29. Para Wright, a 
América estava vocacionada para a simplicidade: podia 
dispensar as explicações e dedicar-se a inventar a si mesma.

29 WRIGHT, F. L - El 
futuro de la 

arquitectura - op. cit. 
-p.180.
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servem no int

; possuem uma 
Uclecto... Tarni,

A paisagem é Monument Valley: fechada em si, é a 
imagem do novo mundo. A figura mítica e legendária do 
pioneiro e lawman Wyatt Earp (1848-1929), representada 
por Henry Fonda, em My darling Clementine (filme de John 
Ford, 1946), diz solenemente ao irmão mais novo, James, 
que algum dia este país será um bom lugar, where boys like 
you cangrow up safe. Mas para isso um longo caminho haverá 
de ser percorrido, com o esforço solitário de cada indivíduo, 
reafirmando-se continuamente enquanto tal, opondo-se aos 

_já decadentes valores ou vícios da comunidade urbana. Nos 
filmes de John Ford, a clássica tensão entre o individual e o 
coletivo, é frequentemente abordada, onde indivíduos têm 
por finalidade servir a comunidade, movendo-se da 
marginalidade ao reconhecimento público, sem fazer 
concessões, sem abrir mão das suas individualidades. As ações 
individuais dos homens integra-os à estrutura de uma 
sociedade melhor, quando a individualidade dessas ações 
mantêm-se à parte.30 Esta é a dicotomia fundamental do 
populismo americano (expresso em Emerson, em Thoreau e 
em Walt Whitman): a utopia da sociedade perfeita é fruto da 
ação individual de homens isolados. A não compreensão desta 
tradição cultural provocou preconceitos, notadamente de 
origem européia, na avaliação crítica da obra (e, se 
preferirmos, do personagem) de Frank Lloyd Wright. Os 
grandes heróis são teimosos e não se parecem com ninguém, 
à exceção deles mesmos.

Argan31 percebeu o quanto Wright sentia-se um 
predestinado a interpretar e a libertar potenciando, as forças 
criadoras que a sociedade extrai do seu contato profundo e

ma qualidade pictórica ou representativa, e nos 
imbém os homens são representativos; primeiro, 

de coisas, e, em segundo lugar, de ideias.
Ralph Waldo Emerson

a procura no espaço
A caminho do deserto
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vital com a realidade. Acrescentamos: seja ela “concreta ou 
“imaginária”. Esse papel que Wright destinou-se, cremos que 
conscientemente, é uma evidência da influência do 
transcendentalismo emersoniano.

Ralph Waldo Emerson32 observa a naturalidade com 
que se acredita nos grandes homens, propugnando que o 
mundo é sustentado pela veracidade dos homens bons e, 
seriam eles, os que tornam a vida e o nosso lugar salutares. 
Eles forjam os nossos ideais e, portanto, o crédito que se dá a 
eles estimula os avanços da comunidade. São capazes de 
responder a questões que estão além da nossa habilidade 
para fazê-lo e, sobretudo, tais respostas tendem a produzir, 
rapidamente, aprendizado e, por conseguinte, mudança de 
hábitos e comportamentos. Assim, suas instrutivas ações são 
naturalmente contagiantes. Gênio é o naturalista ou o 
geógrafo das regiões supersensíveis, que desenha seu mapa 
e, por nos familiarizar com novos campos de atividade, resfria 
a nossa afeição pelos antigos.33

Wright estava destinado a isolar-se do meio 
profissional, do meio acadêmico e dos centros de discussão 
de vanguarda artística. As tragédias da sua vida pessoal só 
fortaleceram sua conduta autoconfiante (Ser grande é ser 
mal compreendido34). Ela confirmava a emancipação da 
individualidade para, revigorada, ser capaz de agir sobre a 
coletividade. Portanto, era necessário evitar as armadilhas 
que a sociedade, tão propensa ao comodismo, cria para 
cooptar-nos. É fácil viver no mundo segundo a opinião do 
mundo; é fácil viver em solidão segundo nós mesmos; mas o 
grande homem é aquele que mantém, em meio à multidão, 
com perfeita brandura, a independência da solidão.35 Seu 
caminho sempre foi anti-institucional, conforme reza a 
tradição destes homens duros, de ação, do pó da estrada, das 
aventuras do mundo, das realizações. Jamais poderia, por 
exemplo, envolver-se com o que Argan denomina de 
racionalismo pedagógico, a maneira de Gropius e da Bauhaus. 
A obra do mais norte-americano dos arquitetos, só assim pode 
tomar-se uma forma de compreensão da América. Cultivou 
sua imagem de grande profissional, tanto quanto a de um
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mito, impondo-se um estilo de vida como uma reação 
libertária às convenções da vida cada vez mais urbana da 
sociedade americana.

Se uma das intenções da arquitetura denominada 
orgânica, por Wright, era identificar-se com o seu sítio, no 
deserto essa relação tornou-se mais complexa e desafiadora 
na medida em que o deserto está inscrito no imaginário 
americano, ou melhor, fartamente representado na cultura 
americana. O deserto é a região mítica por excelência da 
América, o que sempre foi um apelo ou estímulo à criação 
artística. Wright propõe-se a revelar o deserto nas suas 
dimensões imaginária e real, perseverando nos ideais de uma 
arquitetura que, em nenhum momento, traia alguma das 
partes. Não faz concessões, nem aceita soluções alienígenas.

Daí pensarmos na insistência com que Wright 
idealizava a arquitetura orgânica como algo quase inatingível, 
pois decorrente de uma sociedade democraticamente 
orgânica. Mumford36, também concorda que a arquitetura 
wrightiana foi em certo momento como os escritos de Walt 
Whitman na Golden Age: o valor não está no domínio de cena 
e no que ele faz com sua imagem, mas em manter aberto o 
caminho para um tipo de arquitetura que somente encontra 
a sua existência em uma geração muito mais humanizada e 
socialmente capaz. Talvez assim, possamos compreender 
melhor o caráter a-histórico da arquitetura orgânica, na sua 
crítica à cidade americana do início e até meados do século 
XX, onde ele identificava, nos valores do industrialismo e da 
sociedade de classes dele decorrente, a escravidão do 
individual. Talvez, esta arquitetura só pudesse ser realizada 
em uma outra sociedade urbana (e não necessariamente 
agrária, como deixa supor Ciucci) onde a natureza e a 
paisagem fossem mais valorizadas ou mais franqueadas à 
vida das pessoas. E portanto, a identificação com o lugar 
poderia ser mais profunda, na medida em que o lugar é a 
expressão da ação humana, ação cultural, num território. 
Do contrário, a arquitetura orgânica seria mais um estilo, 
apenas um corolário de um gênio inventivo, movido por uma 
profunda nostalgia da natureza. Basta lembrar que Wright
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repudiava o rótulo “romântico” para a sua arquitetura, o que 
não significa que ele não apreciasse o romantismo, tanto na 
literatura, quanto num certo de jeito de viver inspirado 
naqueles ideais. Na realidade, ele rejeitava a crítica de que 
as suas idéias eram escapistas, representavam uma fuga ou 
retrocesso a uma arcádia perdida. Não, para Wright, o 
caminho empreendido em Taliesin Wisconsin, o seu refúgio 
na terra natal, a sua casa-atelier (e depois também escola), 
era nitidamente o do encontro com a realidade, sem nenhum 
sentimentalismo. Era o real, ou fundamentalmente, como 
diria Warburg, a obediência ao problema que nos domina.
Romance diz respeito à qualidade de ver a realidade como 
uma fonte inesgotável da criação humana, ou na vida, um 
romance essencial, o real da criação.

Wright, fiel à sua herança cultural - o 
transcendentalismo - e profissional - Sullivan - já buscava 
desde o início da sua carreira, produzir nos arredores de 
Chicago, principalmente em Oak Park, uma arquitetura 

34 disposta a ser, ao mesmo tempo, crítica da vida urbana na 
cidade industrial e demonstração exemplar de recuperação 
do campo, de regresso à terra, à natureza, à pequena 
propriedade e ao mundo da fronteira, e portanto, a adesão à
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tese de Turner, da fronteira como hipótese de autocultura37. 
O diálogo com a paisagem natural das pradarias do 

Oeste Americano, é um traço tão marcante nos primeiros 
trabalhos de Wright no seu próprio studio, que acabou por 
denominá-los: são as chamadas prarie houses. Já se notava 
uma preocupação em romper com toda a segmentação dos 
espaços internos, eliminando divisórias, a fim de estende-los 
até o exterior. A conquista da continuidade entre espaços 
interior e exterior é para Zevi38, a marca fundamental da 
arquitetura wrightiana: conquistar essa continuidade, essa 
simbiose sem interrupção entre natureza e construção; fazer 
com que a casa não pareça sobreposta ao terreno, mas quase 
um prolongamento deste tem sido um dos propósitos 
constantes de Wright. A Hobie House, de 1909, é o melhor 
exemplo desse período, onde já comparecem as características 
apontadas por Zevi, e que serão radicalizadas, nos anos 30 
(depois de um período de muita experimentação, ecleticismo 
e um hiato produtivo), nas Usonian Houses.

Giedion já observou como os americanos são__ 35
aficcionados pela linha horizontal, bem determinada e 
contínua, tanto em suas casas como nos vagões “Pulmann”39. 
Mas mesmo assim se sente insatisfeito com uma já muito 
difundida leitura da obra de Wright que reconhece nos planos 
horizontais da sua arquitetura, a representação do mito da 
Pradaria, como se refere Frampton40. Peter Blake, entre 
outros, vê a horizontalidade da arquitetura wrightiana como 
resposta à terra e às coisas que cresciam nela, aos grandes 
espaços da América. As chamadas prairie houses eram espaço 
e movimento, dinamismo, América, tudo que caracterizava o 
Novo Mundo, além de uma contínua expansão de fronteiras. 
Desde Walt Whitman a Jack Kerouac, o tema perpétuo 
especialmente no Meio Oeste, é o caminho aberto, o homem 
que se move, o espaço ilimitado. Quando Wright construiu 
suas casas da Pradaria, não construiu mais “caixas”41 que 
continham determinado volume utilizável; construiu espaços 
protegidos por grandes planos como teto, espaços que estavam 
abertos uns aos outros e abertos à paisagem da pradaria. 
Todos os planos horizontais se estendiam do centro da casa

CIUCCI, G. - op.
cit. p.317
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cipies ofDesisn ■ 

Annual ofamerican 
Design - N.York, 

1931. reprova a idéia 
da caixa do edifício, 

considerando-a 
infantil, 

simplesmente porque 
quando buracos são 

feitos na caixa, 0 
todo se perde.

40 FRAMPTON, K. - 
Historia crítica de la 

arquitectura 
moderna - Barcelona, 

G. Gili. 1983.
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42 BLAKE, P. - op. 
cit., p.252.
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até fora, superando a linha das janelas, até os longos balanços 
que levavam o olho a algum horizonte distante, alguma 
fronteira em expansão. Estas casas foram a primeira 
manifestação em três dimensões do que expressou Whitman 
quando disse: ‘Inspiro grandes espaços, o leste e o oeste me 
pertencem, e o norte e o sul são meus... A terra que se expande 
a minha direita e a minha esquerda... Oh! O caminho... Tu 
expressas melhor que eu o que quero expressar... ”Este, o tema 
americano principal, foi convertido pela primeira vez em 
arquitetura nestas magníficas superfícies horizontais em 
movimento que Frank Lloyd Wright construiu nos arredores 
de Chicago durante a primeira década do século.42

Foram muitos os projetos realizados por Wright, 
sempre marcados pela preocupação em construir dicções e 
problemáticas próprias, estabelecendo relações inusitadas 
com o espaço, o território, a paisagem e o imaginário 
americanos. Foi longo e farto em sobressaltos o caminho 
percorrido até aparecer a oportunidade de trabalhar na mais 
emblemática forma da natureza na América: o deserto. Em 
1927, a solicitação de um projeto para a implantação da sede 
de inverno de um conhecido resort da costa leste, em Maricopa 
County, deserto do Arizona, batizado como St. Marcos in- 
the-Desert, irá provocar-lhe entusiasmo: o único precedente 
verdadeiro é a mais pura natureza americana, ou seja, o 
deserto43. Wright para elaborar o projeto, muda-se, no início 
de 1928, para o deserto com seus colaboradores, e constrói, 
como um forte do Far West, a única obra construída deste 
empreendimento: o acampamento, com dormitórios, salas de 
trabalho e espaços comunitários, todos temporários, que ele 
batizou de Ocatillo Camp.

A depressão de 29 não permitiu a construção do 
luxuoso hotel, para o qual havia desenvolvido, respondendo 
solicitação dos clientes - os irmãos McArthur - seu sistema 
autoportante de blocos de concreto texturizados. Suas idéias 
sobre o projeto foram sumarizadas em uma carta para seu 
filho Lloyd Wright, datada de Io. de junho de 2844. Segundo 
ele, o projeto era um tema arquitetônico baseado no triângulo 
que podia ser observado tanto nas montanhas que

43 apud CIUCCI, op. 
cit. p.354.

44 DE LONG, D. G. 
(general editor) - 
Frank Lloyd Wright - 
Design for an Ameri
can Landscape 
1922/1932 - 
Montréal/New York, 
Harry N. Abrams 
Publishers / Cana- 
dian Centre for 
Architecture (CCA) / 
Library of Congress 
(Washington, D.C.), 
1996 (catálogo da 
exposição d o mesmo 
título - p-104)
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resguardavam o edifício, como numa seção transversal do 
cacto saguaro ou em todas as outras plantas do deserto. 
Wright pede ao filho para produzir um desenho enfatizando 
o caráter do lugar com a sua vegetação nativa e com as 
montanhas rochosas e o edifício horizontalmente pousado 
entre os platôs de pedra que lhe conferiam acabamento, de 
modo a acentuar a sua pertença (belonging) ao lugar, 
naturalmente.

Para o acampamento, uma construção provisória, 
Wright emprega materiais de fácil manipulação e rápida 
montagem, utilizando pranchas de madeira e coberturas de 
lona. Acomoda as várias cabines na topografia do terreno, 
como podemos ver na implantação desenhada sobre o 
levantamento planialtimétrico, encerrando um espaço vazio 
central, onde ficava o fogo, numa situação ligeiramente mais 
elevada que o entorno e próximo ao lugar onde Wright sentava 
e se dirigia a sua platéia: a mulher, filhas, seis projetistas, 
um carpinteiro com sua esposa (a cozinheira). Com eles
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45 JOHNSON, D. L. - 
op. cit. p. 25.

a 
dividia, espartanamente, o sonho e o projeto de ocupação do 
primitivo e intelectualmente estimulante deserto. Formavam 
um modelo de comunidade, como bem apreciaria Thoreau, e 
como há muito ocupava os pensamentos de Wright.

A racionalização da construção, do emprego dos 
materiais e da implantação era extraordinariamente simples, 
ainda que conceitualmente profunda. Segundo Johnson45, ela 
estava liberada de todo passado e hegemonias correntes. O 
acampamento era aberto e expansível; os espaços internos e 
externos eram acessivelmente e esteticamente livres. Quartos 
eram agraciados com luz solar filtrada e tingida pelas lonas. 
As paredes moviam-se conforme a necessidade. Construídas 
com painéis de madeira, suas fortes linhas horizontais eram 
enfatizadas pelas escuras sombras dos encaixes das tábuas. 
A cobertura em ângulo das cabines com suas ventilações cor 
de coral, mimetizavam as montanhas próximas e suas rochas 
afloradas. O alto cactus saguaro, ereto e nobre, providenciava 
contrapontos verticais, dividindo este papel com a bandeira 

38 Americana hasteada em um estreito mastro.
Algumas soluções citadas serão recuperadas em 

Taliesin West, dez anos depois. Ocatillo Camp representa a 
semente, não só dos aspectos que queremos considerar na 
linguagem da arquitetura, como também, segundo observação 
de Ciucci, da idéia de cidade exposta em Broadacre City, com 
suas próprias leis, à margem das convenções, distante da 
cidade: o primeiro assentamento de Usonia46. Como podemos

Wright designava 
USONA os United 
States of North 
America, para 
distingui-los da 
América em geral, 
pois conta que notou, 
em viagem ao Rio de 
Janeiro, o quanto os 
brasileiros ficavam 
ofendidos (e 
excluídos) com a 
designação dos EUA 
como a América.



47 WRIGHT. F. L. - 
An Autobiography -

New York, Duell, 
Sloan and Pearce. s/ 
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notar na Autobiografia de Wright, Ocatillo representa 
também uma vigorosa experiência na sua vida, que ele 
relaciona com a palavra “liberdade”, título do Livro Quatro. 
Não poderia haver nada mais inspirador na terra do que 
aquele pedaço depuro deserto do Arizona... Eu vi neste “resort” 
no deserto a incorporação de tudo aquilo de proveitoso que 
eu aprendi sobre arquitetura natural.47

O deserto representava o grau máximo de espaço 
contínuo que a natureza podia oferecer. Wright vislumbrou 
no mito da fronteira a conquista do novo espaço arquitetônico. 
Ele encontrava uma analogia mais que oportuna, uma 
conjunção de afinidades; no espaço mítico, o espaço 
epistemológico da sua arquitetura.

Esgarçar-se pelo espaço contínuo e imensurável do 
deserto sem jamais distrair-se das suas profundezas míticas 
ou imaginárias, e portanto, sem distrair-se da vida, tanto 
nas suas formas sociais mais corriqueiras, quanto psíquicas, 
representava o encanto e a lição da arquitetura orgânica. A 
organicidade residia nos estreitos vínculos entre aspectos e 
elementos da paisagem, significados culturais e funções, 
seleção e emprego correto dos materiais e técnica construtiva 
- o que era, absolutamente, moderno.

O arquiteto toma o deserto como fonte e matéria, 
reconhecendo na paisagem singular os elementos caros à sua 
poética: a arquitetura que se pretendia nova podia ser 
construída a partir de um lugar permanentemente novo - a



■ > h

a procura no espaço 
América -, ainda surpreendente e por explorar, absorvendo 
a conjunção de novidades para, a partir do lugar, derivar a 
linguagem. Linguagem e lugar estavam assim unidos pelo 
desejo da informação nova, a fim de superar a abstração do 
espaço geométrico. A geometria ali resulta de uma lógica 
construtiva e do uso adequado do material, mas também, de 
configurações da paisagem e sobretudo, da natureza. Assim, 
a organicidade do espaço diz respeito a sua eleição como 
matéria, como forma, como signo icônico e estético que 
informa a elaboração do projeto de arquitetura. Encerrando 
o ciclo, à arquitetura cabe revelar as qualidades desse espaço, 
apresentando-se como a sua melhor tradução. Trabalho de 
tradução que implica a reflexão sobre as qualidades e o 
sentido do deserto. Dessa forma se extrai a informação nova 
sob o domínio poético, como pensamento icônico. Uma poética 
debruçada sobre uma natureza intocada, onde se poderia 
promover a recuperação da wilderness - matriz da cultura 
americana, trazendo o homem para um contato direto, face a 
face, com a natureza. Sob o domínio da poesia e da imaginação 
poder-se-ia inventar a paisagem enquanto dela se tomava 
posse. Posse que não significava domesticar a paisagem, 
introduzindo um desenho formulado fora daquele contexto 
(um jardim geométrico com plantas ornamentais, por 
exemplo). Posse sim, porque invenção, mas, poderíamos 
atenuar, dizendo duma “posse possuída”. Posse que se deixa
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possuir: a arquitetura é uma das manifestações da vida 
humana que, por sua vez está associada à natureza numa 
grande continuidade dinâmica48. Só uma relação profunda 
entre arquitetura e paisagem poderia ser autêntica e nova. 
O que envolvia ainda, a construção de uma auto-imagem, o 
desejo de revelar uma identidade e singularidades. Portanto, 
estabelecer estreitos vínculos entre arquitetura e a paisagem 
era eleger a segunda como tema e matéria da primeira, base 
da sua argumentatividade, a sua razão de ser distinta, a sua 
autenticidade, o seu grito de liberdade e, para nós, o seu maior 
legado.

----------- I

18 KAUFMANN, E. 
Jr. - Frank Lloyd 

Wright: Plasticity, 
Continuity and 

Ornament ■ Journal 
of the Society of 

Architectural Histo- 
rians 37, March, 

1978.
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Eu escolhi dry-rose como a cor para misturar a luz no chão do deserto.
F. L. Wright

Taliesin West
(Paradise Valley, próximo de Phoenix, Arizona, 1938)

1
■ ‘-í - -

« WRIGHT, F. L - El 
futuro de Ia 
arquitectura - 
Buenos Aires, 
Editorial Poseidon, 
1958 - (p.H).

Wright explica que Taliesin é um nome gaulês de um 
druida que segundo consta, pertencera à Távola Redonda do 
Rei Artur, onde cantava as glórias do belo artístico. O 
significado etimológico da palavra é frente resplandecente, e 
foi escolhido para dar nome à casa-studio-escola-fazenda, 
construída por Wright, em Spring Green, Wisconsin, em 1911, 
porque sua implantação levanta-se como uma frente ao pé 
da montanha. Lembremos que Wright jamais construía no 
alto da montanha para não descaracterizá-la. Se a casa se 

^2—levanta sobre a ladeira, tem-se a colina e a eminência que se 
deseja. Pois bem, Taliesin é uma frente como essa49. Taliesin 
torna-se então, segundo Wright, o muro que o permitiu 
escudar-se na luta pelos seus ideais. E assim, cumpriu seu 
papel, resistindo a um primeiro incêndio criminoso, onde 
morreram sete pessoas, entre as quais, a segunda mulher 
com suas duas filhas e mais quatro aprendizes, sendo

fi -

í
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reconstruída em 1914. Em 1925, é novamente reconstruída 
e ampliada, após um segundo incêndio, para tornar-se a sede 
da Fundação Taliesin Fellowship Complex, em 1932. Depois 
de ser aconselhado pelo médico a não passar os rigorosos 
invernos em Spring Green, Wright começa a procurar, no 
inverno de 1934, não só um novo lugar, mas também, 
recuperar a experiência dos tempos do seu acampamento em 
Ocatillo, e o contato vigoroso com o deserto. Para aquele 
inverno, ele planejou, ser mais fácil levar um grupo de quinze 
pessoas para a imensa escala do Arizona. Uma mudança 
completa50. Wright encontra e adquire uma área próxima a 
Phoenix, no Arizona, na mesma região onde outrora fora 
Ocatillo Camp e, depois de dois invernos num acampamento 
provisório, um novo lugar começou a ser construído em 1937. 
Tornou-se Taliesin West.

Wright, nesta empreitada, mantém-se fiel aos 
propósitos da arquitetura orgânica, porém, Wisconsin e 
Arizona são sítios absolutamente diferentes. Sobre este 
último ele diz: aqui nos encontramos com o deserto absoluto,__ 43
onde vi pela primeira vez essas formas assombrosas e 
emocionantes que são os cactos e as montanhas. Em 
Wisconsin, o tempo, por meio da erosão, há suavizado tudo. 
Ali a paisagem era pastoril, doce. No Arizona, tudo era afiado,

■i
io ,
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El futuro de la 
arquitectura - op. 
cit. (p.ll).

a procura no espaço 
duro, limpo, selvagem. No deserto tudo estava armado, de 
modo que se tratava de uma nova experiência. Seguindo a 
mesma situação de estrutura, a mesma ideia de construção 
que encontrávamos nos dois casos, Taliesin West tinha que 
estar absolutamente em concordância com o deserto. De modo 
que, novamente, Taliesin está construída pensando em sua 
implantação, no meio que a rodeia51.

A elaboração da implantação de Taliesin no deserto 
do Arizona, busca apoiar-se no que há de “construído” na 
paisagem: um aclive, um platô, uma cadeia de morros, uma 
plataforma, uma vista para o vale. Segundo Wright, a 
condição ideal é a paisagem aberta ao deserto porém 
respaldada por um dos lados por uma cadeia de montanhas. 
Curiosamente, John Ruskin (1819-1900), dizia que as 
montanhas são o começo e o fim de toda paisagem natural52. 
Toda morfologia é para Wright, leitor de Ruskin, ponto de 
partida para a implantação, como quem demonstra que o 
espaço abstrato não existe, nem no deserto. Ele dizia que o 

44 terreno já tem forma. À arquitetura cabe retratá-la, 
demonstrando a existência real do espaço, apresentando-se 
como a leitura :privilegiada dos seus aspectos.

Wright estava convencido que a beleza do deserto, com 
a sua aridez, com seu ar puro ensopado de sol, com a rígida 
geometria das montanhas, com o florescimento dos cactus 
sobre a folhagem desértica, era mais do que um forte 
contraste com a exuberante paisagem da sua nativa

3" RUSKIN, J. in 
Modern painters (5 
vols), cujo Io. volume 

i publicadol843 - 
:ado por SCHAMA,

S. - Paisagem e 
Memória - S. Paulo, 
Cia. das Letras, 
1996.
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Wisconsin: era um estímulo à imaginação e à aventura, uma 
“catarse espiritual”, como se referia frequentemente. No 
plano imaginário, ainda era possível a conquista do território, 
transpondo para o universo da arquitetura o mito da 
fronteira. O deserto era a América da arquitetura moderna.

Da experiência de St. Marcos in-the-Desert ele traz a 
luz desejável dada pela cobertura de lona das referidas 
instalações provisórias e uma semelhança nos ângulos da 
implantação daquele projeto. Mas todo o resto do projeto era 
inusitado. Wright disse que o desenho saltava da paisagem, 
sem nenhuma pré-concepção que o guiasse. Sua imaginação 
era alimentada pelo corpo a corpo com o mundo. Era invento 
movido pelo ar do deserto. Era a criatividade combinatória 
dos materiais encontrados com os trazidos da cidade.

Para Ruskin, a abrasão perpétua dos agentes da 
natureza que arredonda as formas, é uma demonstração 
inequívoca do horror da natureza às linhas retas53. Mas 
Wright, que o conhecia tão bem quanto ao fato da linha reta 
ser da natureza humana, do mundo inteligível e do mundo 
da máquina, soube explorar a combinação entre aspectos da 
natureza e do homem, sem submetê-lo a uma estética, seja 
ela das linhas curvas, dos motivos florais, de filiação art 
noveau ou de qualquer outra. São feitas com retas a

!í
5:> Citado por 

SCHAMA. - op. cit.
(p.504).
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composição de Taliesin West, porém, Wright cria, segundo o 
testemunho de Pfeiffer54, o que ele chamou de dotted. Une, ou 
seja, um efeito de segmentação das linhas retas, um 
pontilhado resultante da colocação de cubos de madeira de 
2” x 2” nos arremates dos beirais e pórticos de madeira, que 
banhados pelo sol, produziam sombras recortadas e ritmadas, 
suavizando o rigor das linhas das peças de madeira. Solução 
inspirada na flora do deserto que, segundo Wright, abomina 
a linha direta e dura.

Os planos das coberturas que estavam inclinados a 
30° / 60“ em Ocatillo Camp, foram aqui suavizados para 
intermediar a inclinação das montanhas que lhe serviam de 
fundo e o plano horizontal do deserto. Os pórticos de madeira 
inclinados, mas articulados em ângulo reto, foram dispostos 
em intervalos regulares, para sustentar os requadros 
modulados revestidos de lona branca que serviam de teto, e 
que ofereciam uma luz difusa extremamente confortável aos 
ambientes.

A luz do deserto é matéria de farta elaboração: sua luz 
pronunciada se ameniza ao penetrar na lona branca, 
produzindo uma rarefação e uma difusão uniforme, ótima



30 John FORD, 1964 
/ título em 
português: 

Crepúsculo de uma 
Raça.

35 PLACE, J. A. - The 
westeru films of John 

Ford - Secaucus, 
N.J.. Citadel Press. 

1974.

para o atelier de desenho e ambientes de trabalho. A solução 
construtiva, extremamente singela, oferece a possibilidade 
de sobreposição de áreas onde há forro de madeira sob os 
requadros de lona, se for conveniente aumentar o 
sombreamento. Toda a sorte de elementos como brises, 
beirais, pérgulas e desenhos vazados nos forros diferenciam 
os ambientes, criando uma enorme variação de efeitos 
cromáticos através do jogo com luz e sombra. A geometria 
das sombras foi cuidadosamente planejada.

O senso de composição do arquiteto, pode ser talvez 
melhor explicado, utilizando analogias como ele apreciava 
fazer. Analisando cinema, Place55 observa que a 
representação visual dos indígenas nos westerns contrasta 
com a da cavalaria. Em Cheyenne Autumn56, os indígenas 
parecem ser parte da paisagem; eles se esparramam sobre 
ela sem cortá-la como a linha formada pelo caminho dos 
soldados da cavalaria. Esta diferença entre cavalaria e 
indígenas é uma característica não apenas de John Ford, 
mas de quase todos os westerns. Ela representa a visão branca  
da diferença entre brancos e índios, civilizados e selvagens, 
e fornece a racionalização visual da conquista do Oeste. Os
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brancos, como o classicismo europeu, possuem um approach 
organizado em relação à vida, crêem numa supra-organização 
do espaço, em uma forma regimental de ocupar a terra, até 
numa ética do deslocamento em grupo - sair da linha era 
sinal de incorreção de caráter, mesmo sob ameaça. Já os 
índios simplesmente vivem nela. Para a sensibilidade branca, 
comando e ordem são naturalmente superiores do que o viver 
espontaneamente.

As pedras do deserto reunidas por Wright e seus 
discípulos para formar, com o cimento e a areia do local, o 
“concreto do deserto”, utilizado nas paredes e fundações de 
Taliesin West, representam uma forma intermediária entre 
o comportamento dos brancos e o dos peles-vermelhas: foram 
selecionadas conforme tamanho, cor e composição do solo, 
estão agrupadas em grandes paredes, no entanto é inequívoca 
a sua pertença ao lugar. Se as grossas paredes de “concreto 
do deserto” eram retilíneas, elas também guardavam e 
expunham as curvas das pedras abrasadas pela natureza.

48 pedras foram caprichosamente reunidas e ordenadas: 
garimpo e construção, escolha e engenho. Mas,



diferentemente da forma usada em Fallingwater, onde as 
faces das pedras eram apresentadas como lâminas 
sobrepostas a ecoar os volumes horizontais da obra, em 
Taliesin West, o arranjo era “arbitrariamente” programado, 
onde sempre uma aresta ou face mais pronunciada rompia 
os planos suavemente inclinados das bastas paredes de 
concreto ciclópico, de modo a resultar sempre em algo um 
tanto imprevisível, que fala do esforço daquele processo de 
construção, da imobilidade das pedras, da pressão nas formas, 
da viscosidade da argamassa de cimento e areia, da 
dificuldade de vibração. E novamente, podemos perceber sua 
preocupação com os efeitos de sombra nos sulcos ou riscos 
horizontais impressos ao longo destas magníficas paredes.

Aquelas massas de pedra e cimento são cantos 
dramáticos cujo tema são as montanhas esculpidas do
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Arizona. Não há outro motivo para que elas sejam tão pesadas 
e volumosas, já que cargas mesmo, não há a suportar. E o 
contraste então, faz-se pronunciado: a cobertura leve, 
luminosa e provisória sobre a massa opaca, colorida, pesada 
e perene do muro de pedras.

Wright não buscava um tipo ideal, mas idealizava a 
combinação entre a prática do arquiteto e o aprendizado do 
lugar. Com isso expressava a diferença entre as suas soluções, 
inspiradas no sítio, e o que ele denominava a solução 
“internacional”. Dizia: é da natureza de qualquer edifício 
orgânico crescer em seu sítio, sair da terra em direção à luz. 
A terra mesma deve ser mantida como parte do edifício e 
assim teremos primariamente o novo ideal de um edifício 
orgânico. Um edifício dignificado como uma árvore em meio 
à natureza.

A apreensão do lugar e o trabalho projetual a partir 
da utilização dos materiais, exigiam que a arquitetura 
estabelecesse profundas relações com o seu tempo e com o

50 lugar. Só assim seria autêntica. A arquitetura no deserto 
era a oportunidade ímpar de evidenciar a identidade do 
homem americano.

E para que fosse evidente, nada poderia faltar, tudo 
deveria estar no seu lugar. Pedras foram movidas, cactus 
foram replantados e o traçado da estrada rigorosamente 
construído para a melhor apreciação da paisagem,
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considerando o homem aproximando-se de automóvel.
Taliesin está para o deserto como o cactus: faz parte 

da paisagem, está completamente imersa no deserto, mas 
não se deixa subjugar ou camuflar-se. Está viva nas suas 
arestas espinhudas, no atrito que amalgamou a massa à 
pedra, nos seus ângulos agudos, na sua permanente expansão 
pelo deserto - como o crescimento do cactus saguaro.

Os cactus, dizia Wright, podiam oferecer lições a 
qualquer arquiteto ou engenheiro que fosse suficientemente 
inteligente e modesto para pedir ensinamento. Ele aprendeu, 
ao fazer de Taliesin West, um anagrama arquitetônico do 
deserto.



A eleição de dois materiais construtivos de origem 
natural, a madeira e a pedra, como o sim e o não, o bem e o 
mal, o zero e o um da informação arquitetônica. Na Pausan 
House, estão unidos por oposição, atraem-se por múltiplos 
contrastes. Vejamos.

0 trabalho com a estrutura de madeira aponta para o

que à 
-jlquer
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Casa Pauson

Orange Rd., Phoenix. Arizona. 1940

Levemos o olhar mais além, para dentro da rocha, e a vemos 
tocada e agitada como a água por uma brisa estivai; enrugada muito 

mais delicadamente que os mares ou os lagos: estes apenas ondulam na 
superfície, enquanto a rocha vibra nas próprias entranhas, como as 

cordas de uma harpa eólia - como o mais imóvel ar de primavera com 
os ecos de uma voz infantil. No âmago de todas essas grandes 

montanhas, em cada projeção de suas cristãs sem limites e bem no 
fundo de todos os seus desfiladeiros insondáveis, lateja [...] sua 

substância. Outras coisas mais fracas expressam através de terrores 
momentâneos sua sujeição a um poder infinito; como as ervas que se 
curvam ao vento [...]. Isso não ocorre com as montanhas. Elas, ç’“ 

primeira vista parecem fortalecidas contra o temor .de qualqu 
violência ou mudança, também foram destinadas a portar o símbolo de 

um medo perpétuo: o tremor que pouco a pouco desaparece do lago 
sereno e do rio imprime-se na rocha para toda a eternidade; e, 

enquanto as coisas que passam visivelmente do nascimento à morte 
pode às vezes esquecer apropria fragilidade, as montanhas possuem 

um memorial perpétuo de sua infância.
John Ruskin



que houve de mais inventivo nas técnicas construtivas da 
Escola de Chicago: a balloon frame, elaborada por George 
Washington Snow, cuja mais antiga aplicação data de 1833, 
e que consistia em um sistema estrutural pré-fabricado de 
madeira, onde todos os componentes eram dispostos de 
maneira equidistante formando malhas de sustentação de 
paredes, pavimentos e tetos. Esta estrutura era 
posteriormente revestida interna e externamente por tábuas 
que garantiam isolamento, estanqueidade e travamento do 
conjunto. As construções tipo balloon tornaram-se populares, 
promovendo a ocupação do Oeste americano, na medida em 
que facilitava o transporte e a construção, tornando-a mais 
económica.

O trabalho com madeira em Wright está normalmente 
associada ao melhor da tradição da Escola de Chicago, mas 
também combinando-se com a formação da sua personalidade 
pragmática e empírica.

A madeira propicia o desenvolvimento de um design 
mais elaborado, pois permite o recorte com precisão, as__ 53
junções e a montagem com encaixes e arremates perfeitos, a 
intercambialidade de peças e componentes. A 
construtibilidade da madeira provem da força do projeto, do 
domínio dos detalhes e encaixes e da sua industrialização. O 
peso e a dureza da pedra não permitem tais elaborações. Sua
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natureza é rude e a sua construtibilidade provem da 
resistência da própria matéria. Sendo assim, a madeira e a 
pedra exigem esforços de naturezas distintas: a inteligência 
na elaboração projetual a fim de conquistar a simplicidade 
requerida pela sensibilidade que transforma a pedra em 
construção, o amorfo em forma. Estes dois materiais parecem 
simbolizar a fusão de construção mental e esforço físico que 
constituem a arquitetura ou o trabalho nas suas formas 
fundamentais.

O preciosismo do desenho horizontal das tábuas 
acentuam sua leveza contrastada pelas pedras que partem 
do chão, num arranjo quase espontâneo, só aparentemente 
desprovido de geometria e regularidade de medidas. Dois 
padrões, duas texturas, dois ritmos. Wright dizia que cada 
material tem sua própria voz, seu próprio canto lírico.

Duas cores: o claro róseo da pedra que rouba os tons 
da terra que tudo domina e parece monopolizar o sol. O escuro 
da madeira, barreira contra o reflexo, resiste ao brilho da 
luz, oferecendo conforto aos olhos exaustos pelo ofuscamento 
no deserto.
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la obra de Wright 
(Buenos Aires. 
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A madeira está para o deserto como o cactus: como 
vida, ela nâo é eterna e demanda cuidados. As pedras, como 
a terra são para sempre, o tempo não as consome. Imóveis 
no seu sono profundo, lá já estavam antes do arquiteto reuni- 
las e misturá-las novamente com solo numa massa contínua, 
desde a fundação até a parede que serve de abrigo contra as 
intempéries mais violentas do deserto. Assim define, Wright, 
seu ofício: Arquitetura é o triunfo da imaginação humana 
sobre os materiais, os métodos e os homens. Homem tomando 
posse da sua terra.

A Pausan House é antes posse e fecundação do sítio 
mais maravilhoso da terra; nasce com profundas raízes sob 
o chão do deserto, e por isso identifica-se naturalmente com 
o lugar, assim como um nome vai se associando a uma pessoa.

A Pausan House foi destruída por um incêndio. Só 
restaram as paredes de pedra, formando uma admirável 
ruína, onde podemos apreciar os aspectos plásticos das suas 
formas. Para visitá-la, podemos nos deixar conduzir pelo 

55 testemunho do grande arquiteto argentino, Eduardo 
Sacriste57:

A casa está situada na borda de um ponto alto do 
terreno. Para chegar a ela há que subir e a medida que caminhamos, 
o enorme espaço do deserto vai se limitando sutilmente; a casa, 
como um véu, vai escondendo a paisagem, embora uma parte dela 
é marcada por um vão existente na casa... Em efeito, quando
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do perna A lição de 
poesia de João 

ral de Melo Neto

subimos o terreno e chegamos à casa , não entramos nela, mas 
passamos sob ela e continuamos até um parapeito que nos detem; 
então nos surpreendemos em um balcão, gozando da beleza da 
paisagem que até um momento antes a casa nos ocultava. O 
parapeito nos obriga a dobrar à direita, onde encontramos por fim 
a entrada. O interior conta com um espaço de estar de duplo pé- 
direito que se projeta sobre o deserto por meio de um terraço como a 
proa de um barco singrando o mar. Da sala de estar vislumbra-se 
as vistas que tínhamos deixado para atrás ao aproximarmos, além 
de outras que se ampliam até o horizonte. Uma bonita lareira feita 
num sólido bloco de pedra, atuando como coluna vertebral dessa 
frágil estrutura de madeira, constitui o espaldar e a alma da casa.

' 4
I? I

Novamente a questão da combinação pode ser evocada: 
a tradição figurativa ocidental apoiada na perspectiva com 
um ponto de fuga e a noção de um espaço total contido no 
quadro - como a visão através de uma janela - parece não se 
aplicar neste contexto, onde não há ponto de fuga, nem espaço 
limitado. O deserto é a contemplação do nada para se ver:_ 
pela sua imensidão e homogeneidade, anula os referentes, 
enquanto presentifica o olhar. É presentificação do espaço, é 
apreensão do instante. Ao artista cabe então uma primeira 
atitude: fixar (ou fundar) o ponto que inaugura o espaço e 
interrompe a contemplação errática sobre a severa forma do 
vazio. Ao arquiteto coube reapresentar o deserto, lidando com 
as expectativas figurativas - a tradição pictórica da 
perspectiva - relacionadas com um percurso em aclive, 
carcereiro do tempo e espaço que envolve o espectador com a 
sua predisposição à narrativa espacial. Venha e veja como, 
porque e onde contemplar o deserto. Uma arquitetura que 
inventa a paisagem.

Nas profundezas da imagem poética da modernidade 
americana está a afirmação do gesto fundador do pioneiro: a 
fecundação da terra através da sua ocupação. O diálogo com 
o deserto é uma forma de imersão nas profundezas da criação, 
a liberdade suprema, a inauguração. O princípio do mundo, 
lua nova58.

I
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Natureza e Paisagem: poética e abstração

Take my leaves America, take thern South and take them North,SB
Walt Whitman

I

I

Em Taliesin Fellowship, Wright oferecia aos seus 
aprendizes a experiência do trabalho manual - no campo, na 
lida agro-pastoril, e na prática da construção civil - e 
artesanal, além do contato com a natureza, a fim de imprimir- 
Ihes o sentido ético do trabalho expresso no individualismo 
transcendentalista. Emerson, em Man the reformer escreve 
que precisamos reconhecer no trabalho manual uma base 
para nosso desenvolvimento superior, para cultivar 
delicadamente a poesia e a filosofia. Temos de encontrar no 
duro mundo um antagonismo para todas nossas faculdades' 
espirituais, de outra maneira nunca nascerão. O trabalho 
manual é o estudo do mundo exterior60, ou ainda, o estudo 
da natureza, onde podemos recuperar o verdadeiro sentido 
do conhecimento que foi aviltado no trabalho anónimo da 
fábrica. Dal Co, a esse respeito, observa que a natureza não 
é somente fonte de satisfações espirituais e de saúde física, é 
também rica de ensinamentos práticos e guarda os segredos 
de uma ordem racional e justa. Dons que não são 
imediatamente perceptíveis, mas que devem conquistar-se 
“com ciência e com amor”, segundo Whitman: a filosofia da 
natureza se transforma, pois, na moral de conquista e na 
ética do trabalho. A ética do trabalho é a expressão mais 
refinada do individualismo transcendentalista e tem direto 
contato com a defesa romântica da produção manual e do 
artesão: no trabalho subjetivo, interiorizado como missão de 
conhecimento, o homem alcança um estado moral, pode 
aplicar a ciência ao domínio da natureza, amando seus 
segredos61.

59 WHITMAN, W. - 
Leaues of Grass - 
N.York, Toronto, 
London. Bantam 

Books, 1983 
— na tradução de 

Geir Campos: Leve- 
me as folhas. 

América, leve-as ao 
Sul e ao Norte, 

in Folhas das Folhas 
da Relva, Walt 

Whitman, Seleção da 
tradutora, S. Paulo, 

Brasiliense. 1983.

6<! Citado por DAL 
CO. op. cit. p. 145.

61 DAL CO, op. cit.
p.146.
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Emerson defendia para o intelecto a possibilidade de 

construção de seu método próprio. Um homem verdadeiro 
nunca o adquire segundo regras aprendidas no colégio. O 
que agregastes de modo natural, surpreende e deleita quanto 
é exposto.52 Wright exercitava tais princípios no seu trabalho 
pedagógico em TaliesinFellowship. Ele não visava ao ensino 
pelo ensino, com o rigor disciplinar plenamente estabelecido, 
mas a experiência da descoberta intrínseca a cada novo 
projeto, exercendo a atividade da arquitetura como a concebia: 
demonstrando o que está envolvido no processo de criação. O 
esforço proveniente do trabalho manual no “duro mundo”, se 
era pesquisa, experimentação e formação de caráter tanto 
quanto, de repertório, era também fonte poética da linguagem 
da arquitetura orgânica. Uma poética fundada na valorização 
do trabalho, posto que uma das suas mais evidentes 
características era, justamente, expressá-lo. No deserto, 
exaltá-lo: poética de enfrentamento e desafio; composição 
baseada na construção e na labuta contínua, resistente às 

_facilidades e docilidades do sítio favorável, da ambiência 
sedutora, do clima ameno. Na sua Autobiografia, Wright 
deixou registrado:... em Taliesin descobrimos que a poesia 
não está na periferia da vida... mas é qualquer coisa de 
profundo que há que procurar na vida à medida que se vive. 
Portanto, o que chamamos arquitetura orgânica não é uma 
moda ou um culto estético, mas um movimento baseado na 
profunda idéia de uma nova integração da vida humana, em 
que arte, religião e ciência são a mesma coisa: forma e função 
indivisas.

Wright distinguia as noções de natureza e de paisagem. 
Segundo Anne Spirn, quando Wright menciona, 
frequentemente, a palavra natureza, suas palavras são 
abstratas, e quando ele fala em paisagem (raramente), ele a 
descreve vividamente, mas genericamente. Wright usava 
“natureza” em muito sentidos - como qualidade essencial, 
realidade material e força divina... As peculiaridades da 
paisagem local não o interessavam; ele escreveu, por exemplo, 
sobre a pradaria, como um ideal abstrato e não, uma 
pradaria63.

03 SPIRN, A. W. in 
Frank Lloyd WriehtL 
ArdliicçLofLandz 
scape - publicado em 
DE LONG, D. G. 
(org.) - Frank Lloyd 
Wright - Design for 
an American Land- 
scape 1922/1932- 
op. cit. - p.155
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O próprio Wright admite ter empregado a palavra 
Natureza de forma diversa ao longo da vida, e tentando 
eliminar a confusão, na segunda parte do Livro Primeiro de 
sua Autobiografia, ele discorre sobre a “natureza da 
Natureza”. A influência de Emerson torna-se ainda mais 
evidente. A natureza, seguindo a acepção transcendentalista, 
correspondia a valores essenciais que, transpostos, 
fundamentavam um ideal de arquitetura - chamada orgânica. 
A Natureza transcendentalizada, necessariamente, 
conciliava o lugar, homem e o seu tempo, operação 
fundamental que estabelecia a raiz democrática de uma 
cultura. As condições para a salvação democrática somente 
podem ser encontradas profundamente dentro do homem 
mesmo, por sua compreensão dos princípios básicos da 
Natureza, e de sua própria natureza humana. Então - sem 
prejuízos populares, sentimentalismo ou medo - alcançaremos 
a cultura nativa que honestamente poderemos chamar 
própria.M

Este entendimento da Natureza fundamenta o seu_ 
conceito de arquitetura e antecede a interpretação da 
paisagem - a outra condição para a construção de uma cultura 
arquitetônica. Aonde se encontrem, os edifícios orgânicos 
estarão em seu lugar, solidamente baseados na natureza 
humana da Natureza essencial. Esta filosofia da arquitetura 
dirigida ao sentido da Natureza, nunca poderá recorrer ao 
conveniente cliché... A medida que se desenvolva a construção 
natural, o indivíduo verá a construção como está aprendendo 
a ver a vida. Idéia à idéia, idéia à forma, forma à função: 
edifícios desenhados para liberar e expandir, não conter, nem 
confinar, os mais ricos, mais profundos, elementos da 
Natureza65.

Ao arquiteto cabia desenhar a paisagem para revelar 
a Natureza. O desenho, ou melhor, o projeto era uma 
representação da Natureza, que se dava por um processo de 
abstração das suas qualidades. Por “abstração” entendo a 
apreensão da essência de uma coisa, sua representação como 
a substância da realidade. Deixando de lado os efeitos 
incidentais, o coração da matéria consistiria na abstração,



67 Testamento - op. 
cit. - p.36
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Ensaios - op. cit. - 
p.228.

*'■ WRIGHT. F. L. - 
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se estivera bem realizada e se a Natureza estivera fielmente 
interpretada — expressa como guia pelo artista verdadeiro...
Se é deste modo intrínseca (a abstração), esta é a contribuição 
do artista à sua sociedade: verdadeiramente, trabalho de 
artista criador66. A abstração era a interpretação do que 
Wright chamava civilização. Ele comparava a atividade do 
verdadeiro arquiteto com a do poeta que algum dia descobrirá 
em si mesmo, a presença do amanhã no hoje67. Sinais desse 
poeta introvertido, que busca incessantemente encontrar a 
verdadeira Natureza, estão claramente destacados na obra 
de Emerson: o poeta, cujos versos devem ser esféricos e 
completos, é alguém que não pode ser enganado pela 
Natureza, não importa qual a máscara de estranheza que 
ela possa vestir. Ele sente uma estrita consanguinidade e 
detecta mais semelhança que variedade em todas as 
transformações dela68. Na identificação das semelhanças, 
estabelecia-se os princípios que definiriam a arquitetura da 
paisagem. As idéias de verdade, integridade, autenticidade 

6? fundamentavam a definição de orgânico, e compunham a sua 
compreensão de liberdade criativa, de beleza ou, como queria 
Whitman, de democracia.

Nesse sentido, transcendental, inscrevia-se a sua luta 
contra a degenerescente cultura da conveniência, contra o 
decadente espírito materialista, contra as falsas abstrações, 
baseadas no gosto. É necessário saber, não gostar! É 
necessário encontrar a Natureza. Reconhecida, pode ser 
abstraída, para ser dramaticamente representada nas bastas 
paredes de concreto do deserto de Taliesin West: o que temos 
ali não é só uma engenhosa construção de concreto, mas o 
encontro com o mundo de pedras esculpidas das montanhas 
do Arizona.

Na metrópole parece não haver mais geografia, nem 
topografia, nem relevo natural, só espaços artificialmente 
vazios. Só o reencontro com a natureza - nesse caso, o deserto 
- repõe as dificuldades de enfrentamento com o vazio “real”, 
concreto, material, geográfico e com o próprio símbolo do 
vazio, o deserto imaginário, o essencial deserto americano.

Talvez, assim justifica-se a crítica de Wright à tirania

Lã



Esses rios, quais são?
Que montanhas são essas que se elevam entre brumas tão 

altas?72

70 CIUCCI, G. - 
op.cit. - p.298.

72 WHITMAN, Walt 
in Folhas das Folhas 

da Relva, S. Paulo,
Brasiliense, 1983

dos arranha-céus. Ele os via como solução anti-americana, 
na medida que os avanços tecnológicos apontavam como 
desnecessária a super-concentração urbana, onde os cidadãos 
perdem o sentido de valor do espaço, inibindo seus 
movimentos e tornando-os mais compactos e violentos. A 
liberdade se perdeu na compactação do espaço e na colisão 
daí resultante. O sentido de espaço apropriado à liberdade é 
a largura, em vez da altura. A primeira é mais apropriada à 
vida humana, tanto no que tange à utilidade, quanto à beleza. 
Ele dizia que o arranha-céu é só um ardil comercial. A 
liberdade é o grande devir69.

Era necessário imaginar e propor um mundo distinto, 
engendrado pela recusa do mundo existente e que encontra 
sua própria concretude na conquista de um novo território 
onde assentar-se70.

O deserto oferecia o novo e os elementos caros à 
construção poética: o estranhamento, o incomum, a paisagem- 
enigma, e o espaço imensurável, vasto, uma imensidão que a 
paisagem da Europa nunca pôde oferecer ao olho71, o que__ 63
tanto alarma quanto excita o europeu.

Mas se há o espaço imensurável, há o fardo da 
indagação permanente para os nascidos ao Oeste do Mapa- 
Mundi: como temperar, como inscrever uma poética singular 
no pêndulo hipnótico que oscila entre a universalidade e o 
canto regional? Ou melhor, como a poética singular reage às 
incursões sempre tão decisivas e avisadas da fala universal? 
Como reconhecer na arquitetura identificada com valores 
locais, o desejável brilho da expressão universal?

Frank Lloyd Wright esteve durante toda a vida, 
determinado a cantar a singularidade da alma americana, 
na paisagem americana. Nasceu e viveu nela, mas sempre 
procurou-a, renovando permanentemente as indagações de 
Whitman:

w WRIGHT, F. L. - 
Testamento - op. cit.

- p.156
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Buscou a abertura dos sentidos, para a recepção e a 

saudação do novo mundo, sem furtar-se às novas experiências 
estéticas - excessivas segundo seus algozes de sotaque 
internacionalista. Sua longevidade permitiu-lhe 
testemunhar, desde as invenções do verso livre para escrever 
a poesia da América na linguagem americana, à tomada 
panorâmica e externa no cinema; desde os princípios da 
industrialização na construção à popularização dos materiais 
como aço, concreto armado e vidro.

Wright obteve no deserto o mesmo efeito da palavra 
em função poética: o de representar com tal poder de 
sedução, que o espaço fica continuamente imantado pelas 
imagens criadas pelo poeta. A mesma naturalidade e a mesma 
organicidade com que a poesia inaugura um significado e 
uma família de sons e sentidos enlaçados. Para reconhecer o 
seu testamento poético, talvez seja conveniente resgatar as 
palavras essenciais que designam o deserto: wilderness, 
loneliness, emptiness, timelessness e vastness.

A arquitetura que canta a extensão não é e não deve 
ser pensada como monumental. A grandiloqíiência da 
arquitetura monumental consagra fatos, feitos ou 
personalidades; é uma arquitetura de autoexaltação, 
normalmente presa a referências identificáveis ou a códigos, 
facilmente assimiláveis, da linguagem arquitetônica. A 
novidade em Wright diz respeito ao canto poético da extensão 
em si, sem a perda da escala humana, como se essa mesma 
extensão partisse da projeção no espaço de um ser 
individualizado, íntegro e autêntico, distinto de uma 
coletividade homogénea e banal. Uma poética fundada no 
indivíduo, expressão da liberdade individual que encontrava 
ressonância no seu movimento pela paisagem. As 
profundezas da alma americana refletia-se na natureza 
redescoberta, sob o prisma da equação idéia/forma/função: 
não se trata de diluir o indivíduo numa grade funcionalista 
das experiências humanas, de acordo com as formas de 
reprodução do capital na sociedade industrial, mas de 
emancipá-lo, oferecendo uma nova forma harmónica com o 
que havia de mais profundo na sua relação com espaço:

I i



Eu tenho de acompanhar 

essas contínuas lições da terra, da água e do ar: 
sinto que não tenho tempo a perder.16

73 WHITMAN. Walt 
in Folhas das Folhas 

da Relva - op. cit.

Dentro de mim longitudes se alargam, 

latitudes se estendem,73

Experienciar a distância é um ato heroico, despojado 
e solitário. Percorrer o vasto deserto é um gesto quase sobre- 
humano. É a espacialização da solidão - loneliness.

Para o pioneirismo, a terra é uma experiência 

existencial: a fortuna e a sorte que ela porventura trouxer 
virá do esforço e do trabalho humano. Se a terra um dia 
apresentar qualidades será porque os homens a 

construíram74. 0 pioneirismo inspira uma poética heroica, 
do indivíduo que se preserva, negando as relações sociais 

estabelecidas pelos valores do industrialismo, a metrópole e 
as formas de vida baseadas na concentração dos bens de 

produção, da riqueza, da terra nas mãos de poucos. Heroísmo 
é um dos pilares do transcendentalismo, caracterizado pela 

sua persistência, pela perseverança e fidelidade ao que 
acolhe75. O heroico e a poesia rejeitam o comum, o conforto 

da situação segura, para arriscar, para conquistar o novo. O 

heroico ato da conquista da terra selvagem - wildemess.

'' Este é tema 
tratado, com muita 

sensibilidade, no 
clássico western “The 

Searchers” (Rastros 
de Ódio - 1956, filme 

de John Ford).

O deserto suprime o tempo ditado pela ordem 
industrial. É um mergulho no tempo insondável e contínuo 

do mundo privado de história humana, de registro da vida

75 EMERSON, R.W. - 
Ensaios — op. cit. - 

p.1.77.

imaginário, invenção, memória e identificação entre os 

valores da vida e o lugar.

A poética da extensão, o canto da desmedida. A 
arquitetura sem fronteiras dispensa o conforto seguro da 
cidade e avança sobre o imensurável - vastness.

I ■
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76 WHITMAN, Walt - 
op. cit. - p. 100.



dentro de mim é o mais longo dos dias,77

I I ■
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0 deserto oferece o espaço na sua natureza selvagem, o espaço 
nu (e não o receptáculo platónico) onde o mínimo gesto se 
destaca. No emptiness o primeiro risco já é faca só lâmina. 
Neste sentido, a linguagem que se quer nova, não domestica 
o espaço, mas se espelha na sua aspereza, na sua falta de 
plumas, adornos ou maneirismos, na crueza das suas formas, 
e sobretudo no rigor em integrar a sua imagem e o sentido 
da sua sintaxe.

0 pioneirismo na arquitetura está no desafio de 
elaborar o sonho do arquiteto construtor de imagens poéticas. 
Planos que voam sobre uma cascata, uma imagem de 

gg ocupação no deserto como um oásis a refleti-lo, não são 
imagens comuns, vulgares ou ordinárias. Obras que se 
tornam paradigmas da linguagem da arquitetura por 
exprimirem a audácia de um gênio criador, por exprimirem 
o máximo de inovação e reflexão possível sobre construir 
naqueles lugares, extraindo o sumo do seu tempo. Só se vê 
trabalho árduo, esforço, labor, para levar a cabo, sem 
concessões, a integridade de uma idéia, movida por uma 
imagem poética. Tanto a Pausan House, quanto Taliesin 
West, guardadas suas diferenças, são metáforas do trabalho 
pioneiro na terra Americana. Ambas são testemunhos da 
grandiosidade da empreitada humana na América. O homem 
moveu-se, conheceu, deixou marcas e filhos, ocupou e 
construiu, conquistou e produziu riquezas, sinais do trabalho, 
da ação e da criação interativa com a terra que o acolheu, 
mas que também o castigou. Essas residências falam de tudo 
isso, demonstrando o quanto a relação homem-arquitetura- 
natureza pode ser orgânica. Desenha a interação entre eles, 
abalando os limites entre arquitetura e natureza ao produzir 
a nova paisagem. A verdade é que todavia somos um grande

a procura no espaço 
em sociedade. 0 tempo no deserto desafia a acumulação de 
riquezas e a ordem social daí decorrente. No deserto parece 
não haver progresso. A evolução histórica parece não ser 
perceptível. Timelessness.



experimento, e ao mesmo tempo uma grande civilização. Mas 
também é verdade que somos uma assombrosa tentativa de 
cultura, tomando posse de mais do que temos assimilado ou 
somos ainda capazes de entender78.

Wright, como ninguém, extraiu das oportunidades que 
lhe foram dadas, do tempo que lhe foi concedido, a substância 
poética que irá vincar a linguagem da arquitetura moderna 
na América.

78 WRIGHT, F. L. - 
Testamento — op. cit.

p.149
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Aquele cacto lembrava os gestos desesperados da estatuária:

■ Era belo, áspero, intratável.
Manuel Bandeira

lií|

Se nos exemplos vistos na América do Norte, o tom 
epopéico do modernismo que se inicia nos fins do século XIX 
- e portanto, contemporaneamente à Europa - foi 
preponderante, aqui, o que queremos destacar é uma certa 
linhagem de autores que, desconfiados do acento, ora 
desencantado, ora exaltado, do nosso romantismo, abraçaram 
o ceticismo precocemente maduro de Machado de Assis: 
cosmopolita na ação, contra todo o provincianismo; regional 
no enfoque, não por uma postura exclusivamente contrária 
a uma suposta homogeneização eurocentrista, mas mais, por 
assumirem a responsabilidade por uma revisão do nosso 
passado cultural.

Tivemos, mais tardiamente que nos EUA, ações que 
visavam assaltar o exíguo espaço cultural existente, através 
de uma militância - às vezes mais, outras vezes menos 
atuante - cujo maior sentido era mesmo o de conquistar um 
direito ao canto próprio, seja ele qual fosse.

Se na experiência wrightiana o que se procurou 
evidenciar foi a conquista, a posse de um território e de seu 
domínio simbólico, o que se poderá ver aqui, na atitude dos 
nossos primeiros modernistas, era uma posse do nosso 
passado em paralelo a uma construção cultural amparada 
numa busca de temáticas, motivos, questões e materialidade 
brasileiras. Para isso, havia necessariamente uma visão do

A posse 
possuída: 

o 
encontro 
marcado como sertão Evocava também o seco nordeste, carnaubais, caatingas... 

Era enorme, mesmo para esta terra de ferocidades 
excepcionais.
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e sobre o presente, simultânea a uma visada ao passado.

A posse do passado não era, como pode transparecer, 
uma atitude tradicionalista ou conservadora, mas antes, a 
introdução de um outro passado, com outros valores, pois, 
apresentados sob pontos de vista diversos, ou melhor, 
acentos políticos distintos. Portanto, essa posse implicava 
uma espécie de recusa da incipiente História existente (a 
grande exceção era Capistrano de Abreu, louvado 
principalmente por Paulo Prado) ou ainda, do ambiente 
bacharelesco e da oficialidade que caracterizava a nossa 
jovem República. Esta postura modernista pode ser melhor 
definida pela tarefa que se auto-impôs: a responsabilidade 
interpretativa da nossa história estava diretamente 
relacionada a um projeto de emancipação política e cultural, 
e portanto, não podia ser abdicada a um olhar estrangeiro. 
Tal tarefa sobrepunha-se ao processo de atualização com os 
centros difusores de ideias, manifestos ou linguagens. Assim, 
é importante destacar o momento em que, no intercâmbio 
cultural entre os nossos modernistas e o caldeirão de idéias 
produzidos pelas vanguardas européias, promove-se um 
grande interesse pelo Brasil. Estava então, exposta a grande 
questão que vai perseguir todo trabalho crítico e/ou artístico 
da experiência modernista no país: a indagação permanente 
sobre o que é representativo da nossa cultura, quais são as 
questões que nos definem, o que há de singular no nosso 
comportamento e o que pode nos diferenciar dos outros 
modernismos. Para responder tais questões, obviamente, 
não havia um ponto de vista hegemónico mas, experiências, 
senão de vanguarda, pioneiras no nosso âmbito, lançadas 
sobretudo na literatura, na prosa ensaística e nas artes 
plásticas. Experiências que se acentuaram com a ação do 
núcleo paulista e da Semana de Arte Moderna de 1922. É 
importante sublinhar neste projeto aglutinador de esforços, 
o trabalho pedagógico, de pesquisas sobre as coisas, as 
tradições e os lugares do Brasil, introduzindo novas 
discussões e, sobretudo, novas dicções nos diversos retratos 
que se pintaram do país, como os empreendidos por Mário 
de Andrade, Oswald de Andrade, Anita Malfatti, Tarsila do
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Amaral, Di Cavalcanti, Sérgio Milliet, Antônio de Alcântara 
Machado, Paulo Prado, Gilberto Freyre, Luiz da Câmara 
Cascudo, Rodrigo Melo Franco de Andrade, Lúcio Costa, 
Sérgio Buarque de Holanda, Manuel Bandeira, Murilo 
Mendes, Carlos Drummond de Andrade, João Guimarães 
Rosa, Pedro Nava, João Cabral de Melo Neto, entre outros.

Mas como podemos “tomar posse” no plano da 
produção de idéias e na atividade artística? Ora, esta posse 
efetivamente ocorre no plano do significado construído ou 
no plano interpretativo, onde se revelam as intenções do 
artista inscritas numa obra. Porém, o cético retrucaria: mas 
o que valem as intenções? A resposta, sem hesitação: tudo - 
é todo o valor permitido ao homem criador, é o que nos é 
dado saber acerca de uma obra a realizar1. O ditado popular 
que remete ao inferno as intenções, tem servido, na maioria 
das vezes, ao pragmatismo mais tacanho, rasteiro, em suma, 
ao utilitarismo reacionário, ao produtivismo caipira que 
dissocia pensamento e ato nas ações humanas. Como se fosse 
possível uma produção e um fazer inconscientes, erráticos 
como reflexão, justificados apenas no plano da utilidade. 
Estratégia que muito serviu ao conservadorismo de todas 
as espécies, nas barricadas contra as ameaças de renovação 
formuladas pelo modernismo. Na ausência de um projeto 
ou de idéias, aferrados, não em princípios, mas em 
privilégios, a única alternativa deste reacionarismo político- 
ideológico era desqualificar o poder do conhecimento e do 
saber concretamente traduzido em produção de novas formas 
culturais, não reconhecendo intenção que não fosse utilitária 
ou sentido que não estivesse em concordância com aquilo 
que já fora assimilado ou consolidado: o chamado “bom gosto” 
burguês, dócil e bajulador. Ambos, modernistas e 
conservadores, sabiam que as manifestações culturais, 
dirigidas ou não às necessidades do cotidiano, atingem de 
modo efetivo, o conjunto da vida social, podendo alterá-lo. 
Para os primeiros, impunha-se, portanto, uma revisão de 
valores e de relações sociais (no nosso caso, tanto para a 
direita, quanto para a esquerda, preponderantemente); para 
os segundos, infortunadamente ou simplesmente, era preciso

J

! Na célebre aula 
inaugural proferida 

por Antigas, na 
Faculdade de 
Arquitetura e 
Urbanismo da 

Universidade de São 
Paulo, em março de 
1967, ele recupera, 
na etimologia e na 

história, o sentido do 
desenho como 

desígnio, intenção.
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resistir e ponto.

Para os nossos modernos, o saberem-se distintos, o 
reconhecimento do momento em que viviam, exigia uma 
comprovação, uma afirmação criativa, o esforço de produção 
de uma outra dicção, filiada sim à européia, mas com 
ambição de ser inovadora e à sua altura porque, justamente, 
pressentia-se que a nossa tarefa era a de tomar posse do 
nosso passado, instaurando o outro ponto de vista que 
pudesse expressar o que o europeu não podia: com a escrita, 
com a língua, com o vocabulário de um povo que nasceu e 
viveu precisamente aqui e com os recursos que lhe foram 
disponíveis. Só com um ideário não se produz arte, 
linguagem ou conhecimento: ela é feita com a matéria, com 
os signos envolvidos e evocados na sua elaboração.

0 convívio com as idéias produzidas pela chamada 
vanguarda moderna européia estava amiúde ameaçado pela 
tensão que caracteriza as relações entre metrópole e colónia. 
Por exemplo: Wright não admitia que se apontasse traços 

72 de influência européia na sua arquitetura. Aqui, obviamente, 
não. Mas, nem por isso, aceitava-se a condição de eternos 
pupilos, invocando a chama de rebeldia, cuja maior 
representação, no primeiro momento, era a adição de um 
conteúdo nacional, ou ainda, de uma temática brasileira. 
No âmbito da produção de linguagem, a referência temática 
ou a alusão aos motivos autóctones, é uma operação mais 
simples por não ser estrutural ou por não definir 
propriamente uma linguagem. Assim, para a literatura e 
para as artes plásticas e figurativas a introdução de uma 
temática nacional não representava, necessariamente, a 
inauguração de uma linguagem.

Reconhecer virtudes nas nossas características, sem 
nos envergonharmos delas, emancipados de qualquer 
complexo de inferioridade, subvertendo a condição 
colonizada, era o cerne de um projeto redentor e construtor 
de uma cultura própria, mas ao mesmo tempo, 
contemporânea. Nós brasileiros temos um dilúvio de motivos 
assim para as nossas decorações, café, milho, borboletas, 
cobras etc. No entanto, empregamos acanto, louro, óvulos,
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cabeças de carneiro e outras macaquices que só têm de 
nacional serem macaqueações - já escrevia Mário de 
Andrade, em 19282.

Para a arquitetura, os materiais e as técnicas 
construtivas disponíveis são imposições realçadas pelo 
ideário modernista, são bandeiras da sensibilidade formada 
pela arquitetura moderna, avessa a tudo que era adereço 
escamoteador da verdade construtiva. O que decorava e não 
fosse derivado do próprio sistema construtivo era 
considerado falso. Dessa forma, a substituição de motivos, 
como pregava Mário de Andrade, simplesmente não se 
aplicava à arquitetura que pretendia, mais do que 
simbolizar, apresentar-se como prática de uma racionalidade 
técnico-construtiva.

À arte acadêmica, a “boa arte”, não era permitido 
explicitar as condições próprias do local onde eram 
(re)produzidas, posto que a elite consumidora e promotora 
dos esforços de educação artística empreendidos pelas 
sucessivas missões francesas que formaram a Escola 
Imperial e Nacional de Belas-Artes e seus derivados, viam- 
se como europeus e, nesta condição, como europeus 
tradicionalistas, pouco afeitos à curiosidade necessária para 
reconhecer valores em expressões oriundas de outros meios, 
menos afeitos à sensibilidade que ela julgava superior. Esta 
elite branca e européia na América, tentava ocultar os signos 
da própria América, projetando nela as chamadas paisagens 
do Velho Continente (New England, Nova Amsterdan, 
França Antártica, Nova Europa, etc.).

No confronto entre modernistas e acadêmicos, havia 
o interesse oportuno dos primeiros em portar o estandarte 
do nacionalismo para distinguir o seu vínculo com as idéias 
das vanguardas européias, do vínculo que os segundos 
também mantinham com a Europa. Portanto, os 
modernistas igualmente importavam idéias e uma nova 
sensibilidade, porém, para tratar de conteúdo nacional. 
Tratava-se de redescobrir o Brasil. Ora, o nacionalismo no 
Brasil não é prerrogativa dos modernos - ele provem de 
muito antes, mas tomara grande impulso com a implantação
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da República (1889), como lembra Aracy Amaral3. No 
entanto, só com o modernismo é que ele foi acompanhado 

por um esforço análogo de revisão da linguagem, um 
empreendimento reestruturador das formas e das idéias. O 

modernismo rompeu com as linguagens vigentes e 
escancarou as nossas tradições, buscando demonstrar a 
incompatibilidade entre aquelas e estas. Olhou para o Brasil 
visando a uma linguagem que lhe fosse própria, pois o 
entendimento que se fazia do modernismo, assim o permitia.

Euclides da Cunha, com Os Sertões, foi certamente a 
maior voz, nesse momento de impulso do nacionalismo 
republicano brasileiro. Seu olhar de sobrevoo para este 
privilegiado país, onde a natureza armou a sua mais 
portentosa oficina4, vai aos poucos se aproximando dos seus 
mais profundos grotões. E nesta direção, sua linguagem vai 
ganhando espessura e densidade (ao promover a mais 
assombrosa análise sobre a paisagem brasileira5), 
entremeando informações científicas a uma virtuose 
narrativa. É o despertar do sertão, fonte de uma longa 

tradição na literatura brasileira:

Euclides, que percorre a hidrografia brasileira, 
invoca-nos, utilizando metáforas visuais inesperadas, a 

rastrear com um olhar frequentemente táctil, o território 
do desconforto:

Varada a estreita faixa de cerrados, que perlongam aquele 
último rio, está-se em pleno agreste, no dizer expressivo dos 
matutos: arbúsculos quase sem pega sobre a terra escassa, 

enredados de esgalhos de onde irrompem, solitários, cereus rígidos 
e silentes, dando ao conjunto a aparência de uma margem de 
deserto. E o fácies daquele sertão inóspito vai-se esboçando, lenta 

e impressionadoramente...

Galga-se um ondulação qualquer - e ele se desvenda ou se 
deixa adivinhar, ao longe, no quadro tristonho de um horizonte 

monótono em que se esbate, uniforme, sem um traço diversamente 
colorido, o pardo requeimado das caatingas.6

k

5 Os Sertões deveria 
ser bibliografia 
básica a qualquer 
curso de Arquitetura 
e Urbanismo que se 
propõe estudar 
paisagismo.



Imprime uma épica à travessia desse território. 0 
enfrentamento é brutal quando a paisagem se torna 
dramática:

7 Os Sertões — op. cit.
- p.103.

Os Sertões - op. cit.
- p.118.

II í
E pouco mais especializa quem anda, pelos dias claros, 

por aqueles ermos, entre árvores sem folhas e sem flores. Toda a 
flora, como em uma derrubada, se mistura em baralhamento 
indescritível. É a caatanduva, mato doente, da etimologia 

indígena, dolorosamente caída sobre o seu terrível leito de 

espinhos!9

Temos aqui o nosso deserto, cantado numa das obras 
mais importantes de literatura em língua portuguesa. É 

isolamento do Brasil profundo. A secura retratada em Os 

Sertões vai alimentar todo um conjunto de imagens poéticas 
que pontificam no modernismo brasileiro, de Bandeira a 
João Cabral, de Guimarães Rosa a Graciliano Ramos, de 
Tarsila a Glauber Rocha. Os Sertões é o nosso manancial 

da seca: as sementes da secura que se entranharão nas 

poéticas mais marcantes do século XX.

Então, a travessia das veredas sertanejas é mais exaustiva 
que a de uma estepe nua. Nesta, ao menos, o viajante tem o 
desafogo de um horizonte largo e a perspectiva das planuras 
francas. Ao passo que a caatinga o afoga; abrevia-lhe o olhar; 
agride-o e estonteia-o; enlaça-o na trama espinescente e não o atrai; 
estalados em lanças; e desdobra-se-lhe na frente léguas e léguas, 
imutável no aspecto desolado: árvores sem folhas, de galhos 
estorcidos e secos, revoltos, entrecruzados, apontando rijamente 
no espaço ou estirando-se flexuosos pelo solo, lembrando um 
bracejar imenso, de tortura, da flora agonizante...8

E por mais inexperto que seja o observador - ao deixar as 
perspectivas majestosas, que se desdobram ao Sul, trocando-as 
pelos cenários emocionantes daquela natureza torturada, tem a 
impressão persistente de calcar o fundo recém-sublevado de um 

mar extinto, tendo ainda estereotipada naquelas camadas rígidas 
a agitação das ondas e das voragens...7

9 Os Sertões - op. cit.
- p.124.
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a
Arquitetura Mestiça

Da mesma forma como visitou a terra, Euclides da 
Cunha também observou o homem que vive nela, 
recuperando informações acerca dos processos de 
miscigenação formadores do homem brasileiro - onde a 
concorrência que envolve todos os povos em luta sem trégua, 
na qual a seleção capitaliza atributos que a hereditariedade 
conserva, o mestiço é um intruso. Não lutou; não é uma 
integração de esforços; é alguma cousa de dispersivo e 
dissolvente; surge, de repente, sem caracteres próprios, 
oscilando entre influxos opostos de legados discordes. A 
tendência à regressão às raças matrizes caracteriza a sua 
instabilidade. É a tendência instintiva a uma situação de 
equilíbrio. As leis naturais pelo próprio jogo parecem 
extinguir, a pouco e pouco, o produto anómalo que as viola, 

76 afogando-o nas próprias fontes geradoras. O mulato despreza 
então, irresistivelmente, o negro e procura com uma 
tenacidade ansiosíssima cruzamentos que apaguem na sua 
prole o estigma da fronte escurecida; o mamaluco faz-se o 
bandeirante inexorável, precipitando-se, ferozmente, sobre 
as cabildas aterradas...10

Observou como uma cultura dominante é capaz de 
perpetuar a sua recusa às intromissões étnicas, às 
expressões e aos traços daqueles que um dia subjugou, 
mesmo no seio do subjugado, ao qual caberia, por missão 
histórica, equacionar os temperamentos para produzir o 
novo, na medida em que ele é portador de todos os choques, 
confrontos e embates culturais que ocorrem nos processos 
afirmativos das manifestações híbridas e inovadoras.

Euclides, então, reconhece, de forma inédita, os 
valores do homem miscigenado do sertão. O sertanejo é, antes 
de tudo, um forte,11 dada a sua tenacidade e capacidade de 
enfrentar as adversidades. Perfeita tradução moral dos 
agentes físicos da sua terra, o sertanejo do Norte teve uma 
árdua aprendizagem de reveses. Afez-se, cedo, a encontrá-



Não estávamos, decididamente, preparados para 
reconhecer quaisquer valores culturais advindos das classes 
sociais menos favorecidas. Na produção da cultura e do 
conhecimento, analogamente ao comportamento do mestiço 
descrito por Euclides, os procedimentos e as idéias eram 
reconhecíveis e/ou valorizadas se identificadas com 
paradigmas já estabelecidos, se filiadas a correntes, 
tendências ou classes sociais. Os eruditos de acento 
conservador tendem a desprezar, em nome de um certo 
purismo, manifestações híbridas, de origens não 
determinadas ou, se determinadas, pouco rigorosas na 
observação das regras, das poéticas, das retóricas, dos 
dogmas. O campo da experimentação estética definido pelos 
modernistas tratou, justamente, de inverter esta 
perspectiva, senão vangloriando da condição de mestiços,

... mais fundo o contraste entre o nosso modo de viver e o 
daqueles rudes patrícios mais estrangeiros nesta terra do que os 
imigrantes da Europa. Porque não no-los separa um mar, 
separam-no-los três séculos...1411 Os Sertões - op.

cit. - p.249.

12 Os Sertões - op.
cit. - p.183.

los, de chofre, e a reagir, de pronto. Atravessa a vida entre 
ciladas, surpresas repentinas de uma natureza 
incompreensível, e não perde um minuto de tréguas. É o 
batalhador perenemente combalido e exausto, perenemente 
audacioso e forte; preparando-se sempre para um recontro 
que não vence e em que se não deixa vencer...12

Euclides da Cunha previa, numa avaliação 
reconstrutora da nossa vida colonial, um papel de destaque 
ao esquecido vaqueiro na formação da nossa gente: tinha, 
do bandeirante, a bravura e o destemor, do jesuíta, a 
resignação e a tenacidade, com a vantagem de um atributo 
supletivo que faltou a ambos - a fixação ao solo.13 Eram 
homens que teimaram em viver em desacordo com o Brasil 
litorâneo e urbano que se anunciava. Homens que viviam à 
margem da sociedade letrada, alimentada com os valores 
da metrópole. Homens periféricos que habitavam as 
profundezas do Brasil central:

13 Os Sertões - op.
cit. - p.164.
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1933.

a procura no espaço 
pelo menos, não mais a ocultando. Apostando - talvez seja 
este o termo - na promessa de inovação que confrontos como 
os que há entre erudito e popular, rural e urbano, negro 
africano e branco europeu, possam trazer. Um fazer livre 
de qualquer ordem ou compromisso a priori podia promover 
a sensação de que se vivia sob o signo da invenção 
permanente.

Nos anos 30, Gilberto Freyre15 irá rejeitar toda a 
teoria de determinismo biológico que ainda persiste, não só 
na obra de Euclides, como na cultura brasileira, para exaltar 
a mestiçagem, a mistura de raças como fator fundamental 
para uma democratização social. Sérgio Buarque de 
Holanda16 observou que a mestiçagem foi o processo pelo 
qual os portugueses se adaptaram “naturalmente”, sem 
grandes esforços, aos trópicos, ou seja, permitiu a fixação 
ao meio tropical;

Estas idéias, além de inovadoras, foram fundamentais 
para se entender a completa inversão de propósitos que a 

2g jovem arquitetura moderna brasileira pôde promover, no 
conhecido episódio para o projeto do Ministério da Educação 
e Saúde, no Rio de Janeiro (1936-1943): a novidade resultava 
de um processo natural de adaptação dos preceitos 
corbusierianos ao clima tropical. Naturalmente mestiços, 
vislumbrávamos, sem os pruridos daqueles referidos
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eruditos, a possibilidade de estabelecer um novo horizonte 
de equacionamento entre o universal e o regional, 
assumindo-se como arquitetura mestiça: de origem 
européia, reinventada nos trópicos. Atribui os créditos a Le 
Corbusier, mas cobra, orgulhosa, reconhecimento das idéias 
que produziu, das poéticas que criou. Já desde cedo, exibe 
as suas inovações plástico-tropicais, enunciada por 
Bruand17, como a influência das condições climáticas na 
génese da arquitetura moderna no Brasil. Segundo o autor, 
o clima teria forjado, de forma decisiva, a linguagem da 
arquitetura brasileira: o brise-soleil, a ventilação cruzada, 
o desenho a partir da orientação solar e dos ventos, as 
soluções das coberturas e a impermeabilização dos terraços 
e fachadas (azulejos) para aplacar a violência das chuvas e 
a intensidade dos raios solares.

A teoria tem sido aceita sem grandes controvérsias, 
na medida em que já se tornou recorrente atribuir aos 
trópicos o poder de moldar o nosso comportamento e os 
nossos hábitos sociais, dentre eles o nosso apreço à 
originalidade e à liberdade de expressão. Talvez, o clima 
não seja fator suficiente para explicar o nosso pouco apreço 
às regras. Talvez os nossos vícios também possam explicar 
as nossas virtudes. A insubordinação do indivíduo a 
quaisquer normas reguladoras e abstratas da ordem social 
era um traço marcante na colonização portuguesa (e 
também, na cultura forjada pelo idealismo 
transcendentalista norte-americano). Assim, a arquitetura 
moderna, realizada por brasileiros, também pôde, à sua 
maneira, seguir livre de cânones ou dogmas, seja por uma 
busca deliberada de expressão própria; seja por rejeição à 
cópia; seja por ausência da disciplina e austeridade 
necessária à prática profissional e à produção de uma 
arquitetura regular, comprometida com uma determinada 
política social; seja por apego à liberdade criativa ou, 
simplesmente, por capricho.

As oportunidades de fazer uma arquitetura de uso 
mais abrangente e de cunho social foram escassas, porém 
efetivas. Só possível graças a homens com o espirito publico
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de um Gustavo Capanema, Anísio Teixeira ou Rodrigo Melo 
Franco de Andrade, que fogem à regra quando comparados 
com o padrão da classe política, em particular, ou do homem 
de posses, em geral. Ainda no século XX, sobrevive dentre 
nós, uma cultura de sociedade colonial de isolamento e 
autonomia do grupo familiar, da vida doméstica e do 
patriarcado, imunes às pressões externas, como disse Sérgio 
Buarque de Holanda18, o que pode ter contribuído para o 
lado experimental da nossa arquitetura ser melhor 
desenvolvido no plano doméstico, da vida privada, ou na 
esfera pública aqui confundida com a da privada, onde 
normalmente ocorre uma personificação da arquitetura, 
uma representação dos caprichos de um indivíduo, e uma 
condescendência para com os desejos, as idiossincrasias e 
as excentricidades. A arquitetura soube aproveitar os 
espaços de experimentação permitidos, soube o que era 
necessário fazer, ainda que inconsciente de que - como 
afirma Buarque de Holanda - no plano social brasileiro, a

60 entidade privada tenha precedido a pública.
0 fato inegável é que, pela primeira vez, o projeto da 

arquitetura moderna para o Brasil apontou para as nossas 
necessidades específicas, tanto no que tange ao clima quanto 
à nossa sedução pelas escolhas caprichosas, capazes de 
espantar o europeu, que com seu habitual olhar purista, 
justificava-as como manifestações decorrentes do exotismo 
tropical. Uma arquitetura tão mestiça quanto seu povo, cujo 
natural talento em apreender a informação de primeiro 
nível, estrangeira, e reformulá-la, incorporando, para além 
das adaptações necessárias, uma grande dose de 
inventividade, parecia se comprovar na mais diversas 
manifestações: na literatura, nas artes plásticas, na música 
popular, no futebol, na arquitetura. Mestiços.
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A consagração internacional desta arquitetura 
mestiça sucedeu-se em 1943, com a publicação do livro- 
catálogo intitulado Brazil Builds, cujo autor era o eminente 
crítico e arquiteto norte-americano Philip Goodwin, por 
ocasião da exposição realizada no Museum of Modern Art 
(MoMA) de Nova York.

O contexto da arquitetura brasileira, do segundo pós- 
guerra e da década de 50, era francamente favorável à 
abordagem da tensão universalismo-regionalismo ou 
localismo-cosmopolitismo, como preferem alguns. Oscar 
Niemeyer já havia feito o Grande Hotel de Ouro Preto (1940) 
e o conjunto da Pampulha (1942), em Belo Horizonte, 
consagrando-se como o grande nome da arquitetura 
nacional. Em 1951, ele projetará, juntamente com Zenon 
Lotufo, Hélio Uchôa e Eduardo Kneese de Mello, o Parque  
Ibirapuera, em São Paulo, com sua célebre marquise, 
interligando o conjunto de edifícios, onde se despontavam 
os expressivos pilotis em “V”. Neste projeto, ele contará com 
a colaboração do paisagista Roberto Burle Marx, cujo 
trabalho expunha a materialidade brasileira, evocando uma 
paisagem nativa, com um projeto assumidamente tropical: 
um constante deixar-se possuir pelo que há de encanto no 
inesperado e selvagem da nossa flora. Conjugada à 
arquitetura de Niemeyer, cuja conhecida alusão aos aspectos 
macros da paisagem (as montanhas e as silhuetas do 
horizonte), obtinha-se uma imperturbável noção de 
brasilidade. O mesmo se sucedeu no caso do Grande Hotel 
de Ouro Preto, onde o esforço de integração é com a paisagem 
urbana: com a tipologia do casario e com a preservação da 
imagem da cidade.

A autoconfiança proveniente do sucesso e da 
consagração internacional da arquitetura, no segundo pós- 
guerra e, principalmente, nos anos 50, encorajou novas 
investigações acerca das expressões brasileiras. Eram



procura no espaço

? o português 
uscar era,

20 HOLANDA, S. B.
- op. cit. - p.83

21 O que 
vinha bu 
sem dúvida, a 
riqueza, mas riqueza 
que custa ousadia, 
não riqueza que 
custa trabalho. 
(HOLANDA. Sérgio 
Buarque - op. cit.
p.49)

a 
movimentos mais consistentes que puderam radicalizar no 
âmbito da linguagem arquitetônica, a reflexão sócio-cultural, 
com o conforto da condição de, nesta altura, sermos também 
reconhecidos como co-autores de um projeto moderno.

Na literatura também se assistia a uma igual 
preocupação pela reflexão sócio-cultural: vivíamos tempos 
de maturidade, onde a fase combativa cessara, dando lugar, 
tanto na poesia quanto na prosa, a uma escrita mais madura 
e inventiva e até, de vanguarda, com o movimento concreto. 
Aquele referido manancial da seca (Os Sertões) já havia nos 
dado, Graciliano Ramos - São Bernardo (1933) e Vidas Secas 
(1938); na poesia, havia espalhado imagens emblemáticas 
através de uma escritura cada vez mais seca, em Manuel 
Bandeira, Murilo Mendes, Carlos Drummond de Andrade e 
João Cabral de Melo Neto - o que se intensificaria nos anos 
50, quando, acontece um marco da literatura brasileira: 
Grande Sertão: Veredas (1956), de Guimarães Rosa.

As reflexões marcadas por uma preocupação social, 
02__no âmbito do projeto de arquitetura, estão inevitavelmente

associadas à noção de trabalho. O trabalho é tema e 
estrutura da linguagem arquitetônica: técnica e meios de 
produção são fundamentos da arquitetura. Desde a 
formulação vitruviana de firmitas, a técnica pressupõe o 
trabalho construtor: como construir e com quais elementos 
construir. Para a arquitetura moderna na América, a relação 
entre arquitetura e trabalho assumiu um papel de proa: se 
em Wright, podemos ver exaltação ao trabalho19, tomado 
como catarse ética e espiritual, de onde se extrai elementos 
poéticos e pedagógicos, aqui, se não houve propriamente 
exaltação, houve uma progressiva ênfase, notada após o 
segundo pós-guerra, na medida em que arquitetura ia 
incorporando um discurso social. Algumas das principais 
correntes de pensamento arquitetônico consideraram, essa 
relação, uma trincheira na luta contra os vícios de uma 
sociedade que nunca valorizou a inteligência e a qualidade 
do design, a não ser como ostentação social20, e muito menos, 
o trabalho duro, a labuta, a lida para se conquistar o que 
quer que seja (e sim o ganho fácil, sem esforço21), sempre

19 Sérgio Buarque de 
Holanda, em Raízes 
do Brasil (S. Paulo. 
Cia. das Letras. 1996 
- p.38), observa que 
enquanto povos 
protestantes 
preconizam e 
exaltam o esforço 
manual, as nações 
ibéricas colocam-se 
ainda largamente no 
ponto de vista da 
Antiguidade 
clássica. O que entre 
elas predomina é a 
concepção antiga de 
que o ócio importa 
mais que o negócio e 
de que a atividade 
produtora é, em si, 
menos valiosa que a 
contemplação e o 
amor.



considerados pouco dignificantes e associados às subclasses 
sociais, desde a empreitada colonial e, sobretudo, com o 
emprego da mão de obra escrava. A valorização da qualidade 
do projeto, da força das idéias e do seu respectivo discurso, 
pressupunha uma equivalente valorização do trabalho de 
construção. Incorporar a expressão construtiva na 
linguagem da arquitetura era uma forma de enfatizar a 
crítica a estes vícios da cultura brasileira.

Nesta altura, já possuíamos uma herança dos esforços 
de pensar o país, com um olhar moderno, que forneciam a 
base para uma produção mais madura. Tínhamos o apreço 
pelo fazer, tínhamos a oportunidade para construir, 
tínhamos uma perspectiva que estimulava projetos para o 
país. Ao contrário dos EUA, o Brasil ainda era um projeto, 
um porvir. Para os arquitetos, as dimensões do trabalho, 
da produção, dos custos, da regionalização dos materiais e 
das técnicas, passaram a ser decisivas. Para a arquitetura, 
impunha-se pensar o trabalho para extrair toda a força 
advinda da franqueza produtiva. Os estudos sobre o canteiro, 
a engenharia de produção e a industrialização da construção 
ganham grande impulso. Na escala menor, da obra única, 
pudemos observar a preocupação em expressar as marcas 
do trabalho empregado como poéticas arquitetônicas. Assim, 
o savoir-faire e a marca da mão que faz são questões que 
alguns arquitetos brasileiros irão perseguir, com este 
conteúdo crítico.

A questão do trabalho foi, então, penetrando na nossa 
arquitetura, assumindo, de acordo com o momento político 
brasileiro, vários acentos ideológicos: como fonte de design, 
ressaltando os seus aspectos antropológicos e inventivos, 
com Lina Bo Bardi; como expressão das características dos 
nossos meios de produção e do domínio técnico projetual, 
com o chamado brutalismo da Escola Paulista, cujo 
protagonista era João Batista Vilanova Artigas; ou ainda 
como reflexão teórica, através da crítica social, de teor 
marxista, contra a alienação e a despersonalização do 
trabalho, realizada pela tirania do projeto (desenho) 
divorciado do canteiro de obras e a serviço da reprodução do
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capital, com o grupo de Sérgio Ferro e Rodrigo Lefèvre.

Em todos, a experimentação do fazer contaminada 
pelo saber fazer; a consideração pelo trabalho, trabalhado, 
pela mão trabalhadora, pelo homem, pelo brasileiro como 
produtor de cultura material. Naquele homem das 
construções, habitava o sertanejo de outrora, um mestiço 
fora do seu lugar, numa cidade que não se apresentava 
menos árida, numa cidade formada por gentes de todos os 
lugares, estrangeiros de fora ou de dentro do país, 
suportando o peso da inadaptabilidade, das diferenças de 
hábitos, das dificuldades de um trabalho que não era 
exatamente o que dominava e em condições que desconhecia. 
Além do peso das lembranças, secas, profundas, distantes. 
Para todos eles, o trabalho, na cidade grande, em São Paulo, 
era na sua maior parte, empregado na construção civil.

Portanto, pensando o trabalho, a arquitetura vê o 
trabalhador, vindo de fora, e dessa visão decorre a idéia de 
que para melhor vermos, para apreender o Brasil, que eles 
traziam, era preciso, mais do que empregá-los, deixar 
impresso no corpo da arquitetura, o seu trabalho, o bem 
que eles dispunham. Foi-se aos poucos construindo uma 
tradição de que São Paulo não é exatamente o Brasil, mas 
aqui podíamos nos encontrar para resgatá-lo. Era daqui que 
se via o Brasil. O ponto de partida. A perspectiva.

Com esse enfoque poderemos ver despontar duas 
imensas obras de arquitetura que ousaram pensar o país. 
De sotaques diferentes, buscaram as expressões mais secas 
dessa inesgotável fonte que é o Brasil.



Trabalho de invenção: Lina Bo Bardi

A

Hl

23 CALVINO. I. - 
op. cit.- p.1.06.
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Chove dentro da alta fantasia é um verso de Dante 
no “Purgatório”(XVII, 25), resgatado por Calvino22 ao 
explicar o papel da imaginação na criação literária: imagens 
chovem do céu, enviadas por Deus ao poeta e constituem a 
sua fantasia, o seu poder de formar imagens. A visibilidade, 
para Calvino, é um valor estético na literatura e decorre da 
capacidade criativa de projetar imagens, como no cinema, 
na nossa tela interior. O “dom” da visibilidade ou a forma 
peculiar de entender o papel da imaginação no processo 
criativo do poeta, no sentido apresentado por Calvino, como 
o repertório do potencial, do hipotético, de tudo quanto não 
é, nem foi e talvez não seja, mas que poderia ter sido23, 
embora fruto de uma reflexão sobre literatura, parece-nos 
bastante apropriada para pensar os processos pelos quais a 
arquiteta de Lina Bo Bardi transformava a realidade e a 
apreendia em obra de arquitetura.

A primeira impressão, quando observamos o trabalho 
da arquiteta, é a de estarmos presenciando uma chuva de 
imagens provenientes de uma inesgotável fonte de 
imaginação, seja já nas coloridas aquarelas juvenis - onde 
invariavelmente retratava-se a alma feminina, através de 
imagens-metáforas como a rainha numa ilha, os sapatos da 
menina levados pela correnteza, a mulher e o pássaro na

vida com uma porção de coisas

22 CALVINO, ítalo - 
Seis propostas para o 
próximo milénio - S.

Paulo. Cia. das
Letras. 1990 - p.99

A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros 
Vinha da boca do povo na língua errada do povo 

Língua certa do povo 
Porque ele é que fala gostoso o português do Brasil 

Ao passo que nós 
O que fazemos 
É macaquear 

A sintaxe lusíada 
i de coisas que eu não entendia bem 
Terras que não sabia onde ficavam

Manuel Bandeira
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janela, seja nas mais maduras, onde podemos ver um 
conjunto de cenas e situações urbanas de uma Itália que 
seguia o seu curso normal, já meio esquecida dos horrores 
de uma guerra e distante das ameaças da seguinte que, entre 
tantas tragédias, muitos talentos trouxe para a América.

Em 1946, Lina desembarca no Rio de Janeiro e pôde 
dali guardar a sua primeira impressão da Arquitetura 
Mestiça: ... Deslumbre. Para quem chegava pelo mar, o 
Ministério da Educação e Saúde avançava como um grande 
navio branco e azul contra o céu. Primeira mensagem de 
paz após o dilúvio da Segunda Guerra Mundial. Me senti 
num país inimaginável, onde tudo era possível. Me senti 
feliz, e no Rio não tinha ruínas24. Talvez neste mesmo dia, 
ela tenha realizado uma aquarela, tomada de uma janela

i
i

24 Curriculum 
Literário. 
apresentação da 
arquiteta, no livro 
Lina Bo Bardi, S. 
Paulo. Instituto Lina 
Bo e P. M. Bardi, 
1993.



BACHELARD, G.
— A terra e os 

devaneios da vontade 
(Ensaio sobre a 
imaginação das 

forças) — S. Paulo, 
Martins Fontes, 

1990.

sobre o Largo Getúlio Vargas, como forma de registro do 
inimaginável e das promessas que ele guardava25.

Desenho que pretende ser minucioso sem perder o 
despojamento quase irreverente de quem vê e cria. Desenho 
criador. Retrato criativo. Por isso, feliz. Felicidade que, como 
afirma Bachelard26, provem da vontade e da imaginação 
criativa e não do conteúdo, do que se quer retratar.

Essa forma especial de expressão caracterizará os 
seus projetos: apresentados através de croquis parecem 
constituir uma narrativa literária, onde Lina dialoga com 
seus distintos interlocutores, através de inumeráveis 
anotações, evocando idéias, imagens, referências, montando 
uma espécie de story-board, voltado muito mais à 
demonstração dos fundamentos do projeto, dos conceitos da 
proposta, do que à sua melhor representação. A ênfase nas 
idéias e a coerência entre elas e as imagens geratrizes do 
projeto, ao mesmo tempo em que evitam a retórica do 
desenho pelo desenho, desmistificam o ato criador em prol 
de uma pedagogia poética. O projeto parece resultar de um 
processo de trabalho amistoso e afetivo ofertado à sociedade, 
ao mesmo tempo que demonstra a validade das especulações 
no âmbito da linguagem da arquitetura. O talento está na 
descoberta de idéias prenhes de arquitetura, que só são 
reveladas pelo desenho. O desenho curioso, a pesquisar o 
mundo dos homens e das coisas dos homens. O desenho

2' CALVINO, I. - op. 
cit. - p.99:... o poeta 

deve imaginar 
visualmente tanto o 
que seu. personagem 

vê, quan to aquilo que 
acredita ver, ou que 

está sonhando, ou 
que recorda, ou que 
vê representado, ou 
que lhe é contado, 

assim como deve 
imaginar o conteúdo 
visual das metáforas 

de que se serve 
precisamente para 

facilitar essa 
evocação visiva.
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como revelação. Neste momento, quando os arquitetos 
operam com os meios infográficos que aspiram, no limite, 
substituir o próprio objeto (ou o próprio espaço), a forma de 
expressão de Lina é um legado importantíssimo para a 
reflexão do problema da representação na arquitetura. Creio 
ser uma educação, distante e distinta da sedução pela 
virtualidade.

Mas o que significa deixar a Europa e vir para a 
América? Fundamentalmente, encontrar o novo ou procurar 
criar o novo. Talvez Lina, inconscientemente ou não, tenha 
reconhecido no Brasil, o prolongamento da trajetória 
histórica das Utopias, pois elas foram causa e consequência 
da descoberta do Novo Mundo e sobretudo, da descoberta 
do novo homem, do homem diferente encontrado nas terras 
da América27. Então, ali estava uma perspectiva privilegiada 
de continuidade do sonho, da redescoberta desse país que 
se abria como um horizonte para o homem europeu, 
confinado na terra plana e imóvel entre o céu e o inferno. 

gg Havia do outro lado do mundo terras novas, que habitavam 
um homem diferente28, simples e natural, e portanto, livre 
do ranço das tradições sociais européias. Portanto, neste 
homem, com seus modos simples, com sua relação franca e 
direta com a vida, com o trabalho, com seus ideais, 
reconhecia-se traços do racionalismo, motor da arquitetura 
moderna.

Ai ‘

28 idem, ibidem, 
p. 224

k
fel

27 ANDRADE, 
Oswald in .4 Marcho 
das Utopias, p. 163. 
Obras Completas, 
vol. A Utopia 
Antropofáffica, Ed. 
Globo / Secretaria da 
Cultura do Estado de 
S. Paulo, 1990.
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29 A Marcha das
Utopias, p. 202

30 Vide CAMPOS, 
Haroldo in A Poesia 

Concreta e a 
Realidade Nacional - 

Tendência n°. -1. 
1962.

Porém, o branco e europeu sempre tendeu a arrogar- 
se como padrão, como modelo civilizatório. Oswald advertia- 
nos contra este mito: nós sofremos duma terrível 
mentalidade colonial. Bom é o que nos é imposto29. Lina, na 
sua transnacionalidade, soube encarnar o instinto 
antropofágico, reconhecendo no nacional e no universal, 
vasos comunicantes, onde os dados e as informações devem 
necessariamente transitar para se dar o salto qualitativo, 
de tal sorte que o universal não poderá mais ignorar a 
solução gerada no contexto nacional, sob pena mesmo de 
descaracterizar-se enquanto tal30. Dessa forma, ela aos 
poucos foi se miscigenando, engajando-se em bandeiras 
nacionais, aproximando-se das pessoas mais representativas 
e combativas, buscando os seus espaços de modo 
surpreendente, para enfatizar a cumplicidade que poderia 
haver entre aqueles estrangeiros de dentro e os estrangeiros 
de fora, ou seja, aqueles cuja condição, não era mais a de 
colonizadores, mas a de imigrantes pobres e trabalhadores, 
foragidos de outras secas.

Para Lina Bo Bardi, num dado momento, uma grande 
questão se impunha: onde estava o Brasil? Se Wright 
encontrou no deserto o lugar onde era possível reunir os 
elementos que, em grande medida, responderam a essa 
mesma indagação, ela teve no Nordeste, no sertão agreste, 
na pobreza de recursos, este mesmo lugar auratizado pela 
idéia de autenticidade, de originalidade, de engenhosidade, 
mesmo que tosca, porém, sincera. Era uma grande pista do 
que seria o Brasil, início para o grande projeto que ela 
idealizara: procurar com atenção as bases culturais de um 
País (sejam quais forem:pobres, míseras, populares), quando 
reais, não significa conservar as formas e os materiais, 
significa avaliar as possibilidades criativas originais. Os 
materiais modernos e os modernos sistemas de produção 
tomarão depois o lugar dos meios primitivos, conservando, 
não as formas, mas a estrutura profunda daquelas 
possibilidades. Esta procura, realizada numa base 
rigorosamente científica, ridiculariza os romantismos 
populistas, as falsas tradições, todas as formas de
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as atitudes daenlanguescimento cultural, assim como 
tecnocracia ideológica.3'

Estas palavras refletem um olhar absolutamente 
moderno, valorizador da simplicidade. O empenho 
necessário à conquista do simples, é o mesmo percorrido 
pela aventura da modernidade, o mesmo instaurado pelos 
primeiros modernos na busca por uma estética decorrente 
das novas técnicas construtivas e do emprego de novos 
materiais, como reflexo também de uma nova ordem social, 
decorrente da organização industrial da produção e do 
trabalho. A simplificação, para Lina, já podia ser observada 
no apuro e na economia de elementos que constituem a sua 
produção gráfica: a Revista Habitat e os cartazes das 
exposições são exemplares. Igualmente pode ser dito para a 
cadeira do pequeno auditório do Museu de Arte da Rua 7 de 
Abril, também para as cadeiras do Studio Palma e o 
belíssimo show-room da Loja Olivetti-Tecnogeral, na rua 
24 de Maio. A poltrona Bardi’s Bowl, é talvez o exemplo 

qq mais eloquente, daquele sentido que Bruand, referindo-se 
à Casa do Morumbi, disse: concepção audaciosa, que resulta 
de uma sutil mistura entre um gosto artesanal muito seguro 
e o emprego de uma técnica industrial avançada32.

32 BRUAND, Yves ■ 
Arquitetura 
Contemporânea no 
Brasil. S. Paulo. 
Perspectiva, 1981.

BARDI, Lina Bo in 
Tempos de Grossura: 
o design no impasse 
- coord. editorial 
Marcelo Suzuki. São 
Paulo, Instituto Lina 
Bo e P. M. Bardi. 
1994-p. 21 e 24.
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Porém, a natureza da simplicidade em Lina é diversa 
da que falava Wright. Se há em comum, como procedimento 
projetual, um forte apelo técnico-construtivo, na obra de 
Lina, o simples deve resultar numa síntese, num ideal de 
economia, porém dentro de um elenco de elementos 
cuidadosamente escolhidos para representar o despojamento 
e, sobretudo, combater a idéia burguesa de ostentação. Se, 
obviamente, os materiais empregados deviam ser novos, o 
que porém melhor definia a obra era o modo de empregá- 
los ou o que se fazer com eles.

A despeito da exposição Civilização do Nordeste, 
de 1959, que inaugura o seu projeto de restauração do 
conjunto arquitetônico do Unhão, em Salvador, montada e 
organizada por ela, Lina escreve33: esta exposição quer ser 
um convite para os jovens considerarem o problema da 
simplificação (não da indigência), no mundo de hoje; 
caminho necessário para encontrar dentro do humanismo 
técnico, uma poética.

Portanto, Lina aposta num projeto racionalista 
sensível aos aspectos culturais da arte e dos objetos
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populares. Em 1951, ao indagar se o padrão matará o espírito 
- da mesma forma como Wright defendia a máquina - ela 
defende a idéia de Standard como meio, e não como fim em 
si mesmo: a produção em série, que deve-se hoje levar em 
consideração como base da arquitetura moderna, existe na 
própria Natureza, e intuitivamente, no trabalho popular.

A sensibilidade deste racionalismo diz respeito a uma 
arquitetura e um design que se nutre do saber popular, 
recuperando e valorizando o que há de espírito construtivo, 
simples e funcional no país, a fim de constituir uma 
tradição brasileira. Este foi um sentido do seu trabalho, 
amplamente demonstrado pelo seu empenho e dedicação às 
mostras, às exposições dos objetos e manifestações 
populares, obras anónimas, executadas segundo tradições 
consagradas e cuidadosamente pinçadas. Tais seleções não 
só reconheciam as contribuições criativas dessa prática, mas 
sobretudo, visavam valorizá-las. Era uma valorização crítica, 
não balizada por alguns modelos formais, invariavelmente 
gratuitos, mas fundamentada na explicitação do modo de 
produção das linguagens em geral, e da arquitetura e do
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design, em particular, o que, além de revelar a argúcia do 
seu olhar, configura mais claramente a instância política 
da sua atuação, orientada para equacionar a dialética entre 
universal e o regional. Ela não se furtava ao debate. De 
forma corajosa, definia a referida exposição Nordeste como 
uma acusação de um mundo que não quer renunciar à 
condição humana apesar do esquecimento e da indiferença. 
É uma acusação não-humilde, que contrapõe às 
degradadoras condições impostas pelos homens, um esforço 
desesperado de cultura34. Dessa forma, ela elegia os valores 
que iriam marcar de forma decisiva a poética da sua 
arquitetura.

Mário Pedrosa, lembrando as teses de Lewis Munford 
(que por sua vez, tinha em vista a obra de Wright) fala da 
precedência dos universalistas aos regionalistas: “caracteres 
regionais” não podem ser confundidos com “caracteres 
aborígenes”. É um erro identificar o regional com o 
puramente “local, grosseiro e primitivo”... a “adaptação de 
uma cultura a um meio particular é um processo longo e
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Esena marcha estaca pelo motivo mais vulgar, para 
enrolar um cigarro, bater o isqueiro, ou travar ligeira 
conversa com um amigo, cai logo - cai é o termo - de cócoras,

• atravessando largo tempo numa posição de equilíbrio
instável, em que todo o seu corpo fica suspenso pelos dedos 
grandes dos pés, sentado sobre os calcanhares, com uma 
simplicidade a um tempo ridícula e adorável. É o homem 
permanentemente fatigado.

35 PEDROSA, Mário 
- Mundo, Homem, 
Arte em Crise - S. 
Paulo, Perspectiva. 
1975 - p.50

3íi Os Sertões — op. 
cit. - p.179.

complicado, e um caráter regional em pleno florescimento é 
o último a emergir”... O regionalismo não é apenas uma 
questão “de usar materiais locais disponíveis, ou copiar 
algumas formas simples de construção usadas por nossos 
antepassados, na ausência de algo melhor, um ou dois 
séculos atrás. As formas regionais são as que mais de perto 
respondem às condições reais da vida e que melhor 
conseguem fazer que um povo se sinta completamente em 
casa, dentro do seu meio: elas não apenas utilizam o solo 
mas refletem as condições correntes de cultura na região”35.

Lina propôs-se observar estes aspectos da cultura 
regional e popular para de fato alimentar o seu trabalho, 
com o cuidado de não torná-lo um discurso demagógico. Era 
preciso saber observar, como Euclides da Cunha36:



Lina desenha o que há de adorável na observação 
acima: o projeto de um banquinho que remete àquela posição 
do sentar-se sobre os calcanhares, a posição de cócoras do 
caboclo, abraçado às suas próprias pernas, atesta a argúcia 
do seu olhar, a lição da experiência popular, não como 
romantismo folclórico mas como experiência de 
simplificação. 'Valeria a pena nos determos no caráter 
romântico que ela atribui ao folclore. Lina certamente deseja 
despir as manifestações populares de toda aura sentimental 
que as distancia de uma efetiva praxis social e da 
possibilidade de inseri-las nas relações de produção e de 
consumo. Não se trata de comercializá-las como fetiche, como 
souvenir de um tempo e lugar distantes ou como 
singularidades exóticas de uma pseudo prática artesanal, 
mas de extrair das suas soluções a inventividade, para 
ampliar o repertório da produção industrial, agora nutrida 
do saber regional. É com este intuito que ela propõe a sua 
cadeira de beira de estrada.

A aproximação de Lina ao saber popular não era a 
típica do colonizador europeu ao aborígene, mas a do 
Guimarães Rosa ao sertanejo: era um vínculo interno, um 
diálogo travado no nível da invenção da linguagem e não da 
sua idealização. Um exemplo de beleza esclarecedora pode 
ser visto, quando Manuel Bandeira, o poeta cuja obra nos 
parece ser a que mais se aproxima do espírito do trabalho
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Anteontem, minha gente, 
Fui juiz numa função 
De violeiros do Nordeste 
Cantando em competição, 
Vi cantar Dimas Batista, 
Otacílio, seu irmão.
Ouvi um tal de Ferreira, 
Ouvi um tal de João.
Um, a quem faltava um braço, 
Tocava cuma só mão;
Mas, como ele mesmo disse, 
Cantando com perfeição, 
Para cantar afinado, 
Para cantar com paixão, 
A força não está no braço: 
Ela está no coração.
Ou puxando uma sextilha 
Ou uma oitava em quadrão, 
Quer a rima fosse em inha, 
Quer a rima fosse em ão, 
Caíam rimas do céu, 
Saltavam rimas do chão! 
Tudo muito bem medido 
No galope do sertão.

A Eneida estava boba;
0 Lúcio, o Renato Almeida; 
Enfim, toda a Comissão. 
Saí dali convencido 
Que não era poeta não;
Que poeta é quem inventa 
Em boa improvisação, 
Como faz Dimas Batista 
E Otacílio, seu irmão;
Como faz qualquer violeiro

a procura no espaço 
da arquiteta, se faz cantador, para prestar a sua embalada 
homenagem aos verdadeiros cantadores do Nordeste,
enquanto vai receitando as artimanhas da composição:



Rua da União...
Como eram lindos os nomes das ruas da minha infância 
Rua do Sol
(Tenho medo que hoje se chame do Dr. Fulano de Tal) 
Atrás da casa ficava a Rua da Saudade...

... onde se ia fumar escondido
Do lado de lá era o cais da Rua da Aurora...

... onde se ia pescar escondido

Bom cantador do sertão, 
A todos os quais, humilde, 
Mando minha saudação!37

Capiberibe
- Capibaribe39

Guimarães Rosa dizia que nós, os homens do sertão, 
somos fabulistas por natureza40. Crescidos em meio a uma 
cultura oral, onde as estórias se auto-alimentam das 
sucessivas e inúmeras interpretações individuais, do 
virtuosismo e do desempenho de cada indivíduo a narrar a 
mesma estória (um “causo” - como se costuma dizer), 
desenvolvemos um ouvido apreciador das técnicas 
narrativas, uma sensibilidade para a forma expositiva, para

Se compararmos o trabalho de Lina com o de Manuel 
Bandeira, haveremos de achar muitas semelhanças: na 
simplicidade, na humildade que caracteriza os que sabem 
ouvir, compartilhando a autoria ao democratizar as decisões 
de projeto com os arquitetos colaboradores, com os 
construtores, com os usuários, e aprendendo com as 
expressões populares, no improviso, no despojamento, no 
lirismo comedido e no repúdio ao exibicionismo das elites. 
Ela repudiava, como ele, o batismo com os nomes de Dr. 
Fulano de Tal às suas obras, importância que poucos 
arquitetos se dão conta. Importância notada por Kevin 
Lynch38, sobretudo, nos processos de cristalização da 
identidade e da imagem de um elemento urbano. Ah... os 
nomes das ruas de Recife:

39 BANDEIRA. M. - 
Evocação do Recife in 

Libertinagem - op.
cit . - p.212

Literatura e Vida - 
Um diá logo de 

Gúnter VK Lorenz 
com João Guimarães 

Rosa - Arte em 
Revista, n°. 2, mai/ 

ago de 1979 - pég. 8.

36 in .4 Imagem da 
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Paulo. Martins 
Fontes, 1982 (p.121)

37 Cantadores do 
Nordeste in Estrela 

da Tarde- Poesia 
Completa e Prosa — 

vol. único - Rio de 
Janeiro, Nova 
Aguilar, 1996 

(reimpressão da 4’ 
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a iconicidade, para o desenho vocal, para a gestualidade, 
para a entonação, para a teatralidade, para a imaginação 
formal, de sorte que, segundo Rosa, sobre o sertão, não se 
podia fazer “literatura ” do tipo corrente, mas apenas escrever 
lendas, contos, confissões. Para apreender essa técnica, esse 
gosto pela invenção e a força imaginativa da cultura 
sertaneja é necessário uma educação estética, uma formação 
de sensibilidade às tais manifestações. Portanto, por
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exemplo, não se trata de rotular a cantoria como um gênero 
menor, mas, na apreciação de uma “contenda” ou embate, 
reconhecer o valor do improviso e as diferentes nuances que 
fazem de um cantador um talento especial.

Da mesma forma, Lina percebeu, no contato com a 
riqueza da cultura popular, um convite para uma outra 
arquitetura (não a do tipo corrente) onde a inventividade 
estivesse amplamente contemplada. Característica que 
diferencia o seu trabalho de outras manifestações que, 
seguindo com oportunismo a trilha aberta pelo sucesso 
retumbante do Grande Sertão: Veredas, passaram à 
exaltação regionalista, ou nacional populista ou de uma 
estética terceiro-mundista. Definitivamente, não era o caso 
da Lina, pois ela sempre percebeu a estreiteza de tais 
conceitos: o que estava em curso, era uma busca deliberada 
por uma cultura moderna com raízes populares. Como ela 
disse, certa vez: uma cadeira de grumixaba e taboa é mais 
moral do que um divã de babados, ao reconhecer no objeto 
popular a sua funcionalidade, em concordância com os 
postulados do design moderno, portanto distante da 
gratuidade dos adereços burgueses. Uma arquitetura 
francamente afetiva e radicalmente seca.

A radicalidade dessa estética despida, crua, seca e 
com vínculos profundos ao conteúdo social da obra de arte, 
estava sem dúvida alguma relacionada com a ida de Lina à 
Bahia, nos finais dos anos 50, onde o cenário cultural estava 
em ebulição, alimentado pela atuação arregimentadora da 
Universidade Federal da Bahia41, eclodindo nos anos 60, a 
mais radical das suas faces: o Cinema Novo. A apresentação 
do primeiro filme de Glauber Rocha, tem um caráter 
premonitório, ao mesmo tempo em que se constitui a 
metáfora privilegiada do momento: Barravento, o momento 
de violência, quando as coisas de terra e mar se transformam, 
quando no amor, na vida e no meio social ocorrem súbitas 
mudanças42.

A afinidade de Lina com as teses do Cinema Novo, 
cujas palavras de ordem eram câmara na mão, trata-se de 
construir, fica patente quando estas propunham a libertação

42 Trecho do letreiro 
de apresentação do 

filme Barravento 
(1962)
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a procura no espaço 
definitiva dos padrões do cinema industrial e comercial, seja 
europeu ou norte-americano, onde a cultura cinematográfica 
devia descolonizar-se e afirmar-se como representação de uma 
antropologia nova, de um homem novo43. Homem marcado 
pelo sofrimento imposto pela fome e pela miséria e que, 
segundo Glauber, não sabia comunicar a sua verdadeira 
condição. Para o observador europeu, os processos de criação 
artística do mundo subdesenvolvido só o interessam na 
medida que satisfazem sua nostalgia do primitivismo; e este 
primitivismo se apresenta híbrido, disfarçado sob as tardias 
heranças do mundo civilizado, heranças mal compreendidas 
porque impostas pelo condicionamento colonialista44. Só a 
verdade radical manifestada na crítica político-social e, 
principalmente, nos recursos e nos meios expressivos, para 
superar esta situação e promover uma comunicação estética 
impactante. O Cinema Novo foi buscar os espaços 
emblemáticos da condição miserável do brasileiro, para nutrir 
uma linguagem que se queria autêntica e criativa. Via-se 
aqui, também, as imagens secas e brutalmente despidas do 
sertão do Nordeste: a verdadeira imagem do Brasil. A 
violência destas paisagens minguadas contrastavam com a 
imagem da exuberância tropical: em vez de variação de 
espécies, de luzes e de cores, o tom monocórdio de uma 
paisagem árida, banhada intensamente de sol, pobre de vidas. 
O professor Jean-Claude Bernardet45 confirma a intenção, 
do Cinema Novo, de construir uma paisagem brasileira: nos 
anos 50 vêm ao Brasil, trabalhar na Vera Cruz, uma série de 
técnicos, entre outros, fotógrafos e montadores ingleses. São 
eles que fotografaram “O Cangaceiro”, “Sinhá Moça”, etc. 
Numa primeira fase, admira-se muito essa fotografia, que 
tem uma qualidade que dificilmente o cinema brasileira 
estava, na época, atingindo. No trabalho dos matizes, da gama 
entre o branco e o preto, eles conseguem resultados muito 
mais gráficos, muito mais plásticos, do que se conseguia antes. 
No entanto, alguns anos depois da produção desses filmes, 
já há um crítico que começa a dizer o seguinte: bom, é muito 
competente do ponto de vista técnico, não resta dúvida, agora, 
isso não é brasileiro, essa luz não é brasileira. Isto vai

43 Manifesto “Luz & 
Ação”: de 1963 ...a 
1973, publicado no 
primeiro número da 
Arte em Revista, S. 
Paulo. 1979.



fortalecer muito no início dos anos 60, e a produção das 
chamadas “3 obras primas do Cinema Novo”, que são “Vidas 
Secas”, “Deus e o Diabo na Terra do Sol”e “Os Fuzis”, opta- 
se claramente pela luz branca, a luz que queima, a luz que 
não cria muita profundidade de campo. O Glauber vai obrigar 
os laboratórios: “por favor, me tirem as nuvens, eu não quero 
nuvens, eu quero céus chapados”. Os laboratórios em pânico, 
porque quanto mais você tem matizes, mais o trabalho do 
laboratório é bonito, mais eles conseguem fazer os banhos, 
enquanto que o chapado é quase o atestado de incompetência. 
E se chama, na época, essa luz de “luz brasileira”. 
Evidentemente, essa luz não é mais brasileira do que a luz 
matizada de um mês de julho no sul do Paraná ou Santa 
Catarina. No entanto, o investimento ideológico está 
totalmente em cima dessa luz. Logo, eu acredito sim, que se 
pode falar em paisagem brasileira, não no sentido de que a 
paisagem intrinsecamente tivesse esse caráter, mas pelo 
trabalho ideológico, pelo trabalho estético, feito em cima 
dessas paisagens, e da sua apreensão, em termos de fotografia, 101 
em termos da duração dos planos, coisas desse tipo. Aquele 
manancial das secas continuava a produzir espaços secos, 
com muito vigor criativo.



41

5

•C9

a procura no espaço 
Havia uma conjunção de fatores históricos e

simbólicos no encontro de Lina com a Bahia desse momento 
muito especial: uma confluência entre projetos e idéias 
distantes no tempo e no espaço. A possibilidade de revisão 
de aspectos do projeto da arquitetura e do design modernos, 
sem sectarismos, possibilitava a recuperação de técnicas 
tradicionais e populares de construção: a alvenaria de tijolos 
de barro, a estrutura de madeira para telhados, a telha 
cerâmica, e até a cobertura de sapé, mas também, o terraço- 
jardim (uma cobertura ajardinada, de excelente performance 
térmica) ou a planta livre. Ambas as linhas de reflexão e 
trabalho eram autênticas. Livremo-nos das culpas da 
imitação, regenerando antropofagicamente o estrangeiro, e 
da sujeição ao mito da fidelidade a uma arquitetura terceiro- 
mundista, combatendo a aridez criativa destas posições com 
a fantasia autenticamente popular. Bastava saber vê-la.

Bruno Zevi, comentando o SESC - Fábrica da 
Pompéia (projeto de 1977, com a colaboração dos arquitetos 

10? André Vainer e Marcelo Carvalho Ferraz), disse que Lina 
renuncia declaradamente à mitologia da beleza clássica para 
jogar dissonâncias com atrevimento e espontaneidade. Sem 
intelectualismo, fornece um modelo de ambiente desejável, 
denso de humanidade e poética fantasia. De resto reflete a 
personalidade da autora: sua formação juvenil no âmbito
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do design milanês, e depois o mergulho tenaz e sofrido 
no enigmático mundo brasileiro46.

Aos olhos do eminente crítico e historiador, o contexto 
brasileiro não era dos mais favoráveis a uma análise 
metodologicamente orientada. Porém, um mundo que se 
apresenta como enigma pode ser aventuroso e atenuar o 
sofrimento de quem resolve nele mergulhar. A obra de Lina 
sempre transpareceu estar movida de alegria. Sua poética 
estava cheia de referências afetuosas ao Brasil. Manifestava- 
se numa espécie de lirismo muito curioso, prenhe de 
modernidade e força revolucionária, e sobretudo, sem 
nenhuma nostalgia da Europa. Mas como ela pode ter uma 
percepção tão aguda de um mundo ininteligível, fruto de 
uma miscigenação étnico-cultural, e de um estilhaçamento 
de todas as influências e referências? Como seria então esse 
enigmático mundo brasileiro, para os olhos de uma 
estrangeira? Como se constitui a sua paisagem, suas cidades, 
sua arquitetura, suas ruas, seu povo?

Sobre o SESC — Pompéia, ela registrou suas primeiras 103
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impressões, típicas daquele olhar formado pelo apego à 
simplicidade: os galpões abandonados da antiga Fábrica de 
Tambores possuíam uma singular, elegante e precursora 
estrutura de concreto, onde aos fins-de-semana, um público 
alegre de crianças, adultos e velhos encontravam suporte 
para as horas de lazer e recreação. Lina, então, tentou 
preservar estas características que ela definia como 
essenciais, tomando como sua a lição de João Cabral de Melo 
Neto: o poético se enriquece na medida em que é prosaico.
Lina assim o “traduziu”: a idéia inicial de recuperação do 
dito conjunto foi a de “Arquitetura Pobre”, isto é, não no 
sentido de indigência, mas no sentido artesanal que exprime 
Comunicação e Dignidade máxima através dos menores e 
humildes meios.

O Brasil profundo é um país formado de espantos, 
como diria Nelson Rodrigues, que aos poucos vão se 
sedimentando e sendo esquecidos, embora o sentimento da 
presença deles sob os nossos pés, revela-se como uma 

104 indagação esfíngica: afinal quem somos nós? - dúvida
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constituinte da alma nacional, continuamente renovada, 
signo maior da nossa “identificação”. Lina compreendeu que 
resolver tal enigma é quebrar o encanto intrínseco ao ser 
nacional, a eterna interrogação que, paradoxalmente nos 
define47. E que o caminho da produção da arte e da 
arquitetura, no Brasil, necessariamente passaria por esse 
mergulho-, uma ontologia dos nossos espantos, viagem que 
pode talvez oferecer algum sofrimento, mas, também, 
possibilidades de invenção - e nesta perspectiva, contribuir 
efetivamente para o conhecimento universal. Um mergulho 
imprudente no nacional, para poder suplantar as forças 
arcaicas que o encerram.

O golpe militar veio interromper o trabalho de Lina 
na Bahia, dificultando a fluidez deste mergulho. Mas, por 
outro lado, fez com que ele se apresentasse, perante a 
sociedade, mais impactante e violento: Terra em Transe48, 
ao articular, ao mesmo tempo, análise política e delírio 
pessoal, inaugura o tropicalismo como método de abordagem 
da realidade brasileira49.

47 Guimarães Rosa 
defendia a 

construção de bons 
paradoxos no lugar 

de grandes soluções.

filme de Glauber 
Rocba, de 1967.



a procura no espaço 
Como não reconhecer um tropicalismo difuso no 

encanto que Lina nutria pelas nossas pedras 
“semipreciosas”? A materialidade brasileira precisava ser 
um dado na informação estética. Obviamente, tratava-se 
também de um elemento ideológico que ratificava o 
compromisso social de sua arquitetura. A calçada externa, 
o passeio público, que contorna o SESC-Pompéia, os 
condutores de águas pluviais que ladeiam o passeio de 
paralelepípedos entre os galpões da antiga fábrica, são 
pacientemente revestidos de seixos rolados, numa tarefa 
artesanal, onde a marca da mão laboriosa e paciente se 
expressa, valendo-se dessas “semipreciosidades” naturais. 
Assim também é realizado o mosaico de cacos cerâmicos 
coloridos dos banheiros do SESC-Pompéia. Constrói-se, 
então, uma espécie de bijuteria arquitetônica, relicário de 
restos e gestos próprios de uma arquitetura que se faz 
fazendo. E que por se fazer, fazendo, prova que além de 
possível, é legítima. Como é legítimo, provocar o bom gosto 
arquitetônico de corte erudito, com uma referência ao gosto



popular: a flor de mandacaru, feita de vergalhões, que mais 
parecem sobras de obra, nos fechamentos dos vãos das 
passarelas do Conjunto Esportivo verticalizado. Uma 
lembrança da singela flor do cacto da caatinga nordestina, 
uma homenagem à flor da secura que prenuncia a chegada 
da chuva. Aquela flor não é uma solução arquitetônica. Pelo 
contrário, é mais uma recusa da solução arquitetônica, ou 
melhor, do discurso onipotente da arquitetura, e uma 
abertura para o encontro de uma poética. Uma homenagem 
desaforada.

A inauguração do SESC-Pompéia veio exorcizar a 
culpa que consumiu e freou a arquitetura brasileira nos anos 
70: embatucada entre o Canteiro e o Desenho, desdenhou a
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a procura no espaço 
si mesma (a atividade na prancheta) e louvou o planejamento
urbano. Este projeto é um acontecimento para a geração de 
arquitetos formada nos anos 80, que reconhecia na obra um 
ponto de inflexão na história da arquitetura contemporânea; 
dissonante num contexto marcado pela afasia; extravagante, 
provocativo e delirante onde só se via repetição; poético e 
criativo, ocupando um vazio de debates e reflexão.

A Antiga Fábrica de Tambores da Pompéia tornou-se 
um marco nos debates sobre revitalização no Brasil, a 
começar pelos cursos de arquitetura. A opção valorativa da 
revitalização dos edifícios, e o pensamento sobre as formas 
de intervenção, se não chegaram a ser um trabalho onde a 
grande maioria dos arquitetos estivesse envolvida 
profissionalmente, tornou-se mais do que um tema oportuno, 
uma discussão comum nas escolas de arquitetura, sobretudo 
nos temas de Trabalhos Finais de Graduação. O poder 
público, talvez, à procura de sua própria legitimidade, 
também patrocinou uma série de intervenções dessa
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natureza, numa diversidade de soluções que ainda precisa 
ser estudada. Porém, há que se ressaltar, neste trabalho, 
as nuances da informação estética profundamente 
ideologizada: uma certa sublimação da experiência 
construtiva e das técnicas tradicionais (ou nativas).

A igreja do Espírito Santo do Cerrado (Uberlândia, 
76/82), projeto em que teve a colaboração dos arquitetos 
André Vainer e Marcelo Ferraz, disposta em quatro 
patamares - capela (o mais alto), as celas e o claustro das 
freiras, o barracão e o campinho de futebol - alia no espaço 
físico e territorial, os temperamentos e características típicos 
de Minas Gerais: o sentimento religioso do mundo e a 
sociabilidade que o celebra - as festas: a quermesse, a folia, 
a pelada. A circularidade está presente no circo (referência 
citada por Lina), mas também no ciclo desses rituais e na 
visão de um tempo e uma natureza que se expressam 
ciclicamente para os olhos do nosso povo.



in Que Horas 
São?. S. Paulo, Cia. 
das Letras, 1989. p. 

48.

Apud Schwarz, op.
cit.

Talvez, Lina só desejasse mesmo despertar a 
solidariedade que subsiste em silêncio no interior da 
sociedade brasileira, mas que tão explosivamente se revela 
nas situações incontornáveis, definitivas60. Talvez, a 
arquitetura de Lina só aspirasse ao anonimato, a uma 
condição em que a autoria estivesse totalmente diluída, não 
só pelas pessoas envolvidas na construção, como pelos 
usuários que se sentiram representados. Talvez ela estivesse 
reagindo ao caráter formalista, tão disseminado, pelo olhar 
europeu, como a marca principal da nossa arquitetura 
moderna.

Na arquitetura moderna brasileira, é comum o 
comparecimento de um ingrediente anti-moderno, mas nem 
sempre contraditório à estética moderna: a aura da obra 
original e única, valorizada pela fantasia do artista e sua 
ótica pessoal. Ele entende a sua atividade como algo provido 
de um inabalável heroísmo. Seria impossível, para nós, 
assim como era para Wright, um processo de criação coletiva, 
nos moldes ou propósitos de um Walter Gropius.

Roberto Schwarz51 diz que a oposição original/ 
imitação, camufla a visão do estrangeiro no nacional, a visão 
da parte do imitado no original, e também da parte do 
original no imitado: a questão da cópia não é falsa, desde 
que tratada pragmaticamente, de um ponto de vista estético 
e político, e liberta da mitológica exigência da criação a partir 
do nada. Já Paulo Emílio Salles Gomes fala de nossa 
incompetência criativa em copiar52. Sejam quais forem as 
causas, cultuamos o mito do gênio criador, e às vezes (este é 
o alerta de Lina), a despeito do sentido de vivência da 
comunidade de usuários para a qual ela deveria estar 
profundamente associada.

Um projeto cultural e estético, que aceita o delírio 
ficcional como forma de abordagem da realidade, mas 
tomando o cuidado para que as suas circunvoluções em tomo 
do objeto, não estejam fazendo novas ficções63, mas se 
sensibilizando para os enigmas da alma brasileira. Lina Bo 
Bardi, percebeu as artimanhas dessa sociedade. Visitou os 
seus mais longínquos esconderijos. Desvencilhou-se das

’’ Aliás, há tempos 
que a realidade 

nacional tomou ares 
de ficção para todos 

nós. Talvez seja essa 
a nossa fornia 

peculiar de nos 
proteger da 

“realidade’’ dos fatos. 
O brasileiro, na sua 

impotência para 
reverter a cruel 

realidade do pais, 
adquiriu o hábito de 

abordá-la como 
ficção, onde 

comparece, creio que 
inconscientemente, o 

apuro técnico das 
narrativas típicas 
das telenovelas. A 

crónica de jornal, por 
exemplo, tem ganho 
ares cada vez mais 

dramáticos e um 
encadeamento em 

‘‘capítulos’’, na forma 
de um folhetim na 

era da televisão. E o 
poder da ficção, 
recordemos, foi 

definido naquele 
maravilhoso western 

do John Ford, The 
inan who shot 

Liberty Valence:

50 Nelson Rodrigues 
dizia que o Otto Lara 

dizia: mineiro 
solidário, só no 

câncer. Nelson era 
conhecido por 

transferir a autoria 
de frases a outros, 
uma forma muito 

peculiar de “eleger” 
pseudónimos.



soluções e fórmulas acabadas, de estéticas completas, e 
sobretudo, de preconceitos. Nunca sofreu o complexo de 
colonizado, de cachorro velho. Também nunca quis ser 
jovem. Entendeu que a promoção do desencantamento do 
mundo não era a única opção possível em pleno século XX:

a procura no espaço
quando a lenda 

torna-se fato.
publique-se a lenda.

Eu estive fazendo um trabalho na beira do Rio São Francisco, 
em Propriá, na comunidade de Camurupim. Eu vi lá coisas 
maravilhosas, desde o trabalho de trança de pescadores até 
certos móveis que estão sendo feitos utilizando-se somente 
sarrafos justapostos, parece um trabalho japonês. Isso não 
é nem artesanato nem coisa nostálgica, é coisa do povo, é 
um convite a um grande levantamento nacional para se 
pesquisar as nossas verdadeiras necessidades. E se você cai 
no problema formal com os acrílicos e essas coisas todas, aí 
você fica rodando na semana de 22 e não sai daquilo.54 54 Depoimento no 

livro Lina Bo Bardi, 
S. Paulo. Instituto 
Lina Bo e P. M. 
Bardi. 1993. p. 203.

O caráter provocativo da sua obra instiga uma 
reflexão sobre os rumos de uma arquitetura moderna no 
Brasil. A obra de Lina faz pensar a cultura brasileira, suas 
raízes, seus caminhos, suas metas e seus mitos.



Trabalho de faca: Vilanova Artigas

5C BRUAND. Y. - op. 
cit. - p.305

mais a violência limpa 
que elas têm, tão exatas, 

o gosto do deserto, 
o estilo das facas.

João Cabral de Melo Neto

Uma faca só lâmina, título de um poema, publicado 
em 1955, de João Cabral de Melo Neto, não era para o 
curitibano Artigas apenas uma citação que ele apreciava: 
era um lema que define o momento mais significativo da 
sua produção, cuja trajetória, respectivamente, havia sido 
marcada pelas fases de influência wrightiana e racionalista 
corbusieriana. Se da primeira fase ele conservou o respeito 
à natureza do material55 e, da segunda, uma estética baseada 
no uso da técnica contemporânea, como observou Bruand56, 
a partir do final da década de 50, com a Casa Mário Taques

55 in Vilanova 
Artigas — Série 

Arquitetos 
Brasileiros - editada 

Instituto Lina Bo e 
P. M. Bardi e a 

Fundação Vilanova 
Artigas - coord. 

editorial Marcelo 
Carvalho Ferraz, São 

Paulo. 1997 — p.24.
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Bitencourt (em São Paulo, 1959), com o Ginásio de Itanhaém 
(em Itanhaém, 1959), com o Ginásio de Guarulhos (em 
Guarulhos, 1960), com os vestiários do São Paulo Futebol 
Clube (em São Paulo, 1961), com o Anhembi Tênis Clube 
(em São Paulo, 1961) - todos os projetos em parceria com 
Carlos Cascaldi - a radicalidade de uma composição mais 
seca e despida pronuncia-se, para atingir o grau máximo 
nas obras-primas que são a Garagem de Barcos Santa Paula 
Iate Clube (em São Paulo, 1961) e a Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, a 
FAUUSP (em São Paulo, 1961).

Nestas obras, a comparação com a poética cabralina 
é mais evidente. Artigas buscou a linguagem mais seca, mais 
bruta, mais minguada, mais escassa para apreender o país 
sonhado. A sua militância no Partido Comunista, o seu 
apreço pelas causas sociais, a sua atuação política na vida 
profissional (ele foi um dos fundadores do Instituto dos 
Arquitetos do Brasil - IAB - em 1945) e na vida acadêmica 
foram marcadas por uma postura corajosa, contundente, 
enfática, que lhe granjeou, amiúde, uma condição de 
liderança. A transformação que ele sonhava para o Brasil 
deveria estar amparada pela consciência crítica do arquiteto: 
tanto na formulação de novos programas quanto no âmbito 
da sua tradução artística, ou seja, na linguagem da 
arquitetura. O que é notável na sua atuação como arquiteto 
é a observância, progressiva, da transferência desta 
contundência discursiva para a sua obra arquitetônica, 
sintetizando-a numa arquitetura de poucos elementos, ao 
romper com o tradicional sistema laje-viga-pilar, com uma 
poética cada vez mais rude. Arquitetura de síntese para 
poder apreender o que há de lâmina, o que há de essencial 
na formulação de um programa - ideologicamente orientado 
para uma ênfase nos espaços públicos presentes nas 
edificações - na composição plástica de um espaço construído 
e nos aspectos técnicos que envolvem a construção.

AFAU da Cidade Universitária (USP) em São Paulo, 
segundo esses aspectos pode ser apresentada pelo seu 
programa de ensino, voltado à prática pedagógica
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desenvolvida no atelier, pelo espaço definido por uma grande 
cobertura apoiada em vigas-paredes harmonicamente 
solidárias às colunas e, finalmente, pela aparência 
simultânea de todos os elementos construtivos, com sua 
métrica modulada, com suas relações de proporção e sua 
variabilidade espacial. O uso do concreto, além de 
corresponder, segundo Artigas, à necessidade de se encontrar 
meios de expressão artística, lançando mão da estrutura do 
edifício, sua parte mais digna57, deixava impressas as 
marcas das fôrmas de madeira, com sua montagem artesanal 
e o seu sentido de inacabado. Áspero, rude, bruto.

Seria perfeitamente plausível, como em João Cabral, 
reconhecer uma radicalidade da poética moderna, 
representada pelo domínio consciente - dito racional - do 
processo criativo que duvida do embalo sedutor e musical 
do puro jogo formal e, sobretudo, recusa-se a compactuar 
com as facilidades de uma arquitetura moderna já 
assimilada, identificada por seus cacoetes formais — a

57 in Vilanova 
Artigas - Série 

Arquitetos 
Brasileiros - op. cit.

-p.101
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247

brasilidade de superfície. Como quem conhece a lição do 
toureiro Manolete, que preserva escondida sua flor, sem 
perfumá-la, sem poetizar seu poema58, preserva seus 
momentos de surpresa sob uma única e massuda cobertura, 
porém, aberta em luz, franqueando o domínio visual do 
conjunto e a continuidade dos espaços. O máximo de 
contenção para se conquistar, por contraposição, o efeito 
espetacular que realmente interessa. E depois, como num 
discurso metalinguístico, a demonstração de como tudo foi 
pensado, realizado, construído: como a metalinguagem de 
João Cabral, o jogo de analogias que ficam oscilando entre 
a chave elucidativa do processo criativo e o impacto da 
imagem poética e, por isso, inesperadamente jovem.

Se pudéssemos recorrer às palavras de João Cabral 
de Melo Neto59, a obra de Artigas possuía todos aqueles 
ingredientes de ser a paio seco: aceitando o seco, não por 
resignação, mas empregando-o porque é mais contundente. 
Desta forma, ele não faz concessões à nossa decantada 
sensibilidade barroca, apreciadora do adereço e dos enfeites, 
nem ao consumismo da burguesia urbana, uma espécie de 
neo-aborígenes da sociedade de consumo, espantados com 
os polidos, os cromados, os plásticos, os espelhos e as 
miçangas dos neo-colonizadores imperialistas. A arquitetura 
sem excessos da Garagem de Barcos, não é uma arquitetura 
sem detalhes. É uma arquitetura do detalhe - no singular e 
antecedido por pronome definido - a ele são dirigidos os 
holofotes, as atenções, o detalhe escolhido (a flor escondida):

R
RR
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o ponto de apoio, de conexão, ou articulação (por atrito) entre
o pilar, que é um prolongamento da viga-parede (como 
apreciava o mestre Wright) e o embasamento que, por ser 
de pedra, parece brotar do solo (como, também, apreciava 
Wright). A sutil assimetria do projeto é dada pela forma 
com que a grande cobertura horizontal (como, mais uma 
vez, apreciava Wright) instala-se na paisagem e relaciona- 
se com os acidentes do terreno, exigindo do desenho dos



Uma educação pela pedra: por lições; 
para aprender da pedra, frequentá-la; 
captar sua voz inenfática, impessoal 
(pela de dicção ela começa as aulas). 
A lição de moral, sua resistência fria 
ao que flui e a fluir, a ser maleada; 
a de poética, sua carnadura concreta; 
a de economia, seu adensar-se compacta: 
lições da pedra (de fora para dentro, 
cartilha muda), para quem soletrá-la.

Outra educação pela pedra: no Sertão 
(de dentro para fora, e pré-didática). 
No Sertão a pedra não sabe lecionar, 
e se lecionasse não ensinaria nada;

muros de pedra a intermediação necessária. Ao detalhe 
escolhido (é preciso fazer cantar o ponto de apoio), toda a 
dedicação, em busca da concentração informacional que 
pudesse instruir a ideia de uma linguagem. Uma poética 
da escassez, da mingua, da secura, mas também da ênfase, 
das certezas, de quem absorveu a educação pela pedra:



a procura no espaço

í

lá não se aprende a pedra: lá a pedra, 
uma pedra de nascença, entranha a alma.60

depoimento de
ARTIGAS in 
Vilanova Artigos — 
Série Arquitetos 
Brasileiros - op. cit.
— p.28

61 Gaston 
BACHELARD in Le 
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apud PESSANHA. J. 
A. M. in Bachelard e 
Monet: o olho e a 
mão in O Olhar. S. 
Paulo, Cia. Das 
Letras, 1988- p.lõl

60 A Educação pela 
Pedra in A Educação 
pela Pedra (1962- 
1965) - MELO 
NETO. J.C - Obra 
Completa, op. cit. - p. 
338

À Paulicéia, o grotão, a expressão plástica da secura 
técnica. Ao brilho dinheiroso, o áspero da simplicidade. À 
censura, a liberdade. À Academia, a permissividade dos 
talentos e da força criativa. Se no reino do pensamento a 
imprudência é um método61, na FAU, todas as atividades 
são lícitas.62

A obra de Artigas é uma manifestação eloquente da 
seca que nos habita, do Brasil que não quer se esconder: do 
sofrimento do nosso povo, posso dizer que participei 
profundamente. Alguém terá olhos para, um dia, ler nas 
formas que projetei, todo esse sofrimento. Se verá uma poética 
traduzida.63

Poética que desperta uma vontade de falar de um 
certo Brasil. Brutalismo paulista? Arquitetura elaborada 
em São Paulo, para construir a memória dos lugares do 
Brasil. Uma outra forma de definir a simplicidade da 
arquitetura moderna na América. Poética que será 
radicalizada com o arquiteto Paulo Mendes da Rocha, um 
outro “estrangeiro” paulista.

02 in Vilanova 
Artigas - Série 
Arquitetos 
Brasileiros — op. cit.
- p.101
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supe 
restaurai,

A arquitetura dos casarões 
da infância

’ BACHELARD, G. - 
.4 poética de espaço - 

op. cit. - pág.200

O filósofo Gaston Bachelard, na já mencionada A Poética 
do Espaço, propõe um tour pelo imaginário espacial do 
homem, com o intuito de fazer uma fenomenologia da 
imaginação, recuperando o sentido do espaço nas imagens 
poéticas a fim de isolar o sentido do espaço vivido, que para 
ele é o espaço verdadeiramente habitado. Nele se encontra a 
essência da noção de casa1. Esta idéia parece se confirmar 
em todos as entrevistas realizadas no presente trabalho. As

... é impossível restaurar o passado em estado de pureza. Basta 
que ele tenha existido para que a memória o corrompa com lembranças 

)erpostas. Mesmo pensando diariamente no mesmo fato sua 
ição trará de mistura o analógico de cada dia - o que chega 

para transforma lo.
Pedro Nava
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a procura no tempo 
primeiras memórias espaciais estão associadas muito mais 
à casa e à esfera privada, ou ainda, à escala da arquitetura, 
do que a da cidade ou a da esfera pública.

Quando Bachelard, na mesma obra, dedica-se a 
investigar o valor da casa natal na nossa estrutura psíquica 
e nas nossas lembranças, ele afirma que ela está fisicamente 
inscrita em nós, conformando um grupo de hábitos orgânicos: 
a casa natal inscreveu em nós a hierarquia das diversas 
funções de habitar. Somos o diagrama das funções de habitar 
aquela casa e todas as outras não são mais que variações de 
um tema fundamental. A palavra hábito é uma palavra usada 
demais para explicar essa ligação apaixonada de nosso corpo 
que não esquece a casa inolvidável2. É exatamente essa, a 
questão grifada pelo professor Ulpiano Bezerra de Meneses, 
nas suas lembranças de infância, vivida num casarão na 
cidade de São Carlos: a espacialização da ação - o subir, o 
descer, o correr e o percorrer, detalhadamente, toda a 
variedade espacial da casa e o seu quintal. E essa relação 

134 entre o corpo e o espaço vai ao longo dos tempos e das 
sucessivas casas habitadas servir de molde para as suas 
experiências e os seus valores espaciais.

Encontramos nas lembranças do professor e filósofo 
Bento Prado Jr., um evidente sinal de apreço pelas qualidades 
dos espaços da arquitetura dos casarões ecléticos do início 
do século que abrigava, sobretudo, os proprietários de terra 
do interior de São Paulo. Dentre as características desses 
espaços destacavam-se o pé-direito alto, o porão, que elevava 
a casa do solo, dando-lhe um aspecto mais solene, sobretudo 
em algumas onde a escadaria de acesso à varanda era ornada 
com gradis de ferro fundido e degraus de mármore, e a 
implantação no limite frontal do lote, com a varanda e as 
altas janelas de pinho-de-riga abrindo-se sobre o passeio 
público e para a vida na cidade - o que definia um desenho 
mais uniforme para as ruas, no tocante ao gabarito e aos 
recuos. Essa configuração circunscreve uma imagem ideal 
de cidade, a ponto do professor declarar-se projetando em 
novas paisagens esses esquemas antigos, velhos conhecidos 
de infância. Quando procura reconhecer em Ribeirão Preto e

2 A poética do espço. 
op. cit.- p.206.



em São Carlos, a Jaú da infância, a arquitetura da casa 
paterna, ele não o faz por um apego ao estilo, mas pelo o que 
ela significa, enquanto uma imagem provida de uma 
habitabilidade confortável, cenário de uma vida em repouso 
na memória. A relação entre espaço e memória passa por 
essa específica capacidade interativa que temos em atribuir 
àquele os sentidos espaciais que dispomos, através de um 
caprichoso jogo de aproximação.

Da mesma forma, o professor e geógrafo Milton Santos 
diz que a lembrança da cidade é sempre comparativa. 
Comparamos as imagens do hoje e do ontem, colocando uma 
junto da outra para obter os nossos juízos, incapazes que 
somos de uma definição autónoma, já que não partimos de 
uma abstração; mas de um concreto em contínua mudança e 
que, diríamos, solicita-nos um aprendizado.

O professor João Alexandre Barbosa, reforçando essa 
linha argumentativa, duvida de uma memória espacial 
inteiramente virgem, uma memória que guarda somente as 
características espaciais, desprovida de qualquer história, 
seja pessoal, seja uma história maior, mais ampla e mais 
geral na qual nos integramos. Os fatos, os acontecimentos, a 
história deixam marcas indeléveis nos espaços, a ponto de 
não podermos distinguir o acontecimento e o lugar nos 
espaços da memória. A história é uma espécie de cidade da 
memória. Talvez esse entrelaçamento de espaço e memória 
seja o fator da nossa principal dificuldade em fornecer uma 
base objetiva ao problema do significado do espaço na 
arquitetura.

A arquitetura abriga histórias pessoais e interpessoais. 
A casa paterna e a fazenda são, para Bento Prado, o paraíso. 
A ocupação do campo, decorrente da implantação da cultura 
cafeeira e a arquitetura tipicamente rural, com varandas 
sobrelevadas, salas e quartos na frente, cozinha e banheiro 
nos fundos, cercada pelo terreiro para secar café, pelo pomar, 
pela cocheira e pelo curral, cujo acesso era ornamentado por 
palmeiras, são as bases desse imaginário espacial. Sua 
madeleine são os odores do estrume de vaca e do suor do 
cavalo impregnado no couro da sela. Esses estímulos de
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recuperação do tempo, segundo o sistema proustiano, podem 
se expandir do plano pessoal para o coletivo, ao esboçar uma 
paisagem ainda bastante conhecida, pelo interior do país, 
mas em franco processo de desaparecimento.

0 professor Ulpiano Bezerra de Meneses acrescenta a 
esse imaginário dos casarões a característica deles possuírem 
inúmeras portas e janelas, o que fazia com que, toda noite, 
uma comitiva assumisse a tarefa de fechá-los, numa grande 
sequência de salas, portas e janelas. Os casarões estavam 
segmentados em múltiplos espaços, e normalmente, cercados 
por um jardim, um quintal, com árvores frutíferas. A 
multiplicidade e a diversidade desses espaços representavam 
um verdadeiro universo a ser descoberto e explorado.

João Alexandre, que por sua vez, viveu num imenso 
casarão de meados dos século XIX ( a casa tinha 22 
empregados), no centro de Recife, assim a define: era uma 
casa à Edgar Poe, ou seja, marcava e incentivava a 
imaginação de uma criança, inclusive pelas suas 
fantasmagorias, porque era uma casa cheia de morcegos no 
sótão e ratos no porão.

A palavra fantasmagoria poderia ser empregada, num 
outro sentido, para designar a relação que Jean-Claude 
Bernardet mantinha com a lembrança da casa dos avós, em 
Paris, a mais valorizada afetivamente: ela ficava numa rua 
onde havia vários prédios do século XIX, mais ou menos 
semelhantes, e eu me lembrava muito bem da paisagem que 
se tinha da sala de jantar. Esse prédio dava para uma imensa 
escola, que se chama “Arts Métiers”, e o apartamento , que 
ficava aproximadamente no quarto ou quinto andar, dava 
para um pátio muito grande. Essa é a imagem que eu tive 
durante muito tempo na minha infância, e uma das imagens 
que mais se fixou em mim... Isso era a frente do prédio, e o 
meu quarto ficava nos fundos do apartamento, que davam 
para o poço comum dos prédios e era uma coisa muito escura... 
Eu tinha um pouco essa visão de que um lado era muito 
escuro, enquanto o outro era aberto e claro. Eu gostava muito 
de olhar para essa janela, ver essa paisagem, mas por outro 
lado, esse aspecto mais recôndito, mais escuro, dava-me uma



impressão de proteção maior. Eu me lembro muito bem: eu 
acordava naquelas noites de inverno e ouvia ruídos de água, 
de torneiras que se abriam e se fechavam, então, eu via isso 
um pouco distante, e isso era a proteção, enquanto que pelas 
janelas da sala era uma abertura. Quando eu voltei, em 1974 
(os meus avós já tinham morrido), a essa rua, eu fui procurar 
o prédio e a grande referência que eu tinha para encontrá-lo 
era justamente esse pátio. Aí eu percebi que, da rua, dá a 
impressão de que há inúmeras janelas, de diversos prédios, 
de onde esse pátio pode ser visto. E como todos os prédios são 
quase idênticos e, passados 25 anos, eu não consegui 
identificar o prédio. Isso para mim foi uma sensação de que 
eu estava me liberando. A minha primeira intenção foi uma 
volta... Foi muito regressiva, e de repente, a incapacidade de 
reconhecimento. A casa dos avós era um espectro 
fantasmático para Jean-Claude e a libertação referida, de 
maneira nenhuma representa um esquecimento do que ela 
significou para ele. Como poderemos ver em outro momento 
do seu depoimento, sobre seu atual apartamento, num andar 1?7 
elevadíssimo de um edifício no centro de São Paulo, ela ainda 
está inscrita no seu corpo e nos seus hábitos: a vista da cidade, 
através das janelas, e o recolhimento e o escurecimento, com 
as janelas fechadas, denotam dois estados de alma 
antagónicos.

Todos nós herdamos uma casa, com uma determinada 
configuração, com alguns espaços encantados, relacionados 
a hábitos que nos fazem ser o que somos. Herdamos uma 
idéia de habitar, um conjunto de valores que, geralmente, 
independem daquilo que vulgarmente se chamou de estilo 
arquitetônico. Tais valores, portanto, apresentam-se como 
dificuldades para o projeto de arquitetura, na medida que 
eles não podem ser tratados ou tematizados objetivamente. 
No entanto, o artista estimula-se com paradoxos e com as 
faces inesperadas do mundo. Já se disse que a poesia é a 
expressão do indizível. Para exprimi-lo, o artista utiliza-se 
da imaginação, instrumento de acesso mais profundo e mais 
direto à realidade insondável pela linguagem comum, 
pragmática, do uso cotidiano3. Cabe então, indagar-nos se a
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aventura da arquitetura moderna no Brasil flertou, em 
alguns momentos, com o desafio de retratar essa casa 
intangível e indelével, retirando dela a sua substância 
poética.

0 arquiteto Paulo Mendes da Rocha, com toda a 
autoridade da sua obra, apresentou, no seu depoimento, a 
idéia que o conduziu no projeto da sua própria casa: a 
imaginação que eu tenho sobre isso é que: primeiro, eu não 
preciso de casa nenhuma. Sozinho, eu não quero casa. Quem 
me dera dormir em cada noite num lugar. A casa já surge de 
fatos reais em torno de você, de caráter eminentemente 
afetivos. A casa envolve a mulher, quem sabe, já os filhos. 
Essas providências sobre abrigo. Olha, para essa mulher 
amada, eu não queria nunca comprar uma casa, essa ou 
aquela, um palacete, uma coisa assim. É muito pouco. É 
preciso inventar uma casa. E essa casa, inventada, é 
necessariamente pouco prática para que seja amorosa, como 
esses abandonados ou desabrigados põem lá um sofá, uma 

1?8 televisão, embaixo do viaduto, para que fosse muito 
aventurosa. Para dizer: eu garanto, pode ficar aqui. Eu vou 
ficar na porta. Se entrar uma onça, eu mato. Como se fosse 
um homem primitivo (e não brutal). Com primitivo eu quis 
dizer aquilo que é essencial sobre o lado amoroso da vida, o 
lado afetivo, onde as utilidades já banalizadas ficam 
degeneradas como idéia daquilo que você quer oferecer à 
mulher amada. E além dessa idéia da paixão e do plano 
afetivo entre um homem e uma mulher, é também, para que 
os outros vejam. O que pode exibir o guerreiro de hoje? Técnica. 
Exemplo: cada viguinha dessas tem uma matemática 
implícita, um momento de inércia, tudo direitinho; o aço é do 
melhor. Excelências. Como quem toca uma música muito 
afinada. A idéia era essa...

Engenho. Arte como engenho. Se o balanço é um pouco 
exagerado e a casa mexe, os caixilhos tem que ser articulados. 
Como é que articula? Passa para fora, os fechos são 
articulados e, se aborrece a interseção de cada vidro com um 
montante rígido de um caixilho, não tem montante nenhum. 
E se aqui é frio, eu vim de uma terra quente que eu queria
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mostrar para ela, onde há cajus. E se eu abro todos os 
caixilhos, isso fica uma varanda, e podia ser uma casa sem 
caixilhos. Uma visão poética mesmo sobre a qualidade do 
espaço que se transforma. E ao mesmo tempo, a exibição de 
que é fácil fazer. Eu faço um caixilho, e todos serão iguais, 
etc. Não há esforço, por outro lado, como quem diz, para mim 
é muito fácil fazer isso, para você ver. E os vizinhos. E também, 
se a universidade quisesse ver, se o mundo quisesse ver, eu 
considero uma contribuição, sim, você se libertar daquilo que 
parece regra inexorável.

Pedro Nava dizia conservar sempre aberta e 
incicatrizável a lembrança daquele pedaço da Tijuca4. O que 
ouvimos do arquiteto, parece confirmar essa idéia de evocação 
de outras paisagens e de outros espaços para, na trilha da 
radicalização da linguagem despida, seca e “brutalmente 
inacabada”, aberta por Artigas, instaurar uma poética 
revolucionária dos nossos modos burgueses de habitar: um 
ideal de vida interpessoal mais franqueado, permeável e, por
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que não, aventuroso. Parece também, confirmar a idéia de 
que São Paulo é um mosaico de lembranças do Brasil. E que 
o esforço construtor de uma linguagem seca, com a feição 
brasileira, está marcado pelo sistemático reconhecimento dos 
valores desses espaços amparados pela memória, ou ainda, 
pela economia intrínseca à forçosa síntese das imagens do 
Brasil que a poética desta arquitetura pretendeu realizar.

Voltemos ao depoimento do arquiteto:
Você gostaria que eu falasse de onde eu vim? Como 

quem já quer exibir o quanto eu pretendia ter consciência 
sobre isso? A importância para a vida pensada, a arquitetura? 
Diante da interlocução com os meus colegas na Universidade, 
sobre a questão da arquitetura e do urbanismo, ocorre-me 
perguntar que escola eu teria tido se eu tivesse que fazer um 
relato, um ‘racconto’, uma narrativa, sobre tudo isso; epouco 
a pouco, eu tenho visto que de fato tenho uma formação - que 
não quer dizer que seja boa - que está muita ligada a idéia de 
experiência. Ou naquilo que os fatos fizeram, diante de mim 

130 mesmo, eu transformar em experiência. Eu acho curioso, pelo 
seguinte: sou filho de um grande engenheiro e de uma mãe 
italiana, imigrantes que foram lá para o Espírito Santo. 
Entretanto, esse meu avô italiano também era um construtor. 
E toda a minha vida esteve muito ligada, sempre, a 
espetáculos, que eu via, de empreendimentos reais. Eu nunca 
contemplei a paisagem - mesmo menino - pura e simplesmente 
como um dado, dado pela natureza. Os homens sempre 
estavam por ali, fossem pescadores, fossem comerciantes, 
fossem construtores de portos, etc. Meu avô italiano, por 
exemplo, saneou toda a área do Parque Moscoso, em Vitória, 
no Espírito Santo, onde nasci (em 1928). Essas coisas eram
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contadas e comentadas muito. Só para ter uma idéia, no fundo 
da casa do meu avô, havia um depósito com carrocinhas, 
naquela época, havia inclusive dinamites, espoletas e coisas 
assim, que os meninos brincavam: arames, balanças, caixas 
de pregos e parafusos. O meu pai é baiano, de uma família 
baiana. O pai dele, meu avô, foi para o Rio de Janeiro ainda 
menino; para a Escola Militar. Meu pai se formou no Rio e 
muito jovem ganhou uma concorrência para construir uma 
ponte no Espírito Santo. Esse meu avô italiano foi o 
empreiteiro que fez as cabeças da ponte com aterro, e ele casou 
com a filha do italiano. E eu vivi sempre envolvido com todas 
essas aventuras. Relatava-se tudo isso. Antes dessa aventura 
do meu pai, ele já tinha ido para o sertão do país, saindo do 
Rio, logo depois de formado, mais cedo ainda, para construir 
açudes. Construiu o Açude de Cruzeta, no Rio Grande do 
Norte; iniciou as obras de Quixadá ou Quixeramobim. Há 
fotos de meu pai com Padre Cícero. Por isso, quando eu li 
Guimarães Rosa, já bem muito mais tarde, eu estava lendo 
uma espécie de folhetim de coisas que já tinha visto. Os meus -|31 
tios da família da minha mãe, que era numerosíssima, com 
muitas mulheres - portanto, eu chamo de tios aqueles que 
casaram com as irmãs da minha mãe - eram fazendeiros no 
sertão, caçadores, homens que mataram onças. Eu desde 
menino, ajudei a arriar tropa de burros, tirar carvão da mata. 
Mais tarde, já aqui em São Paulo, para onde o meu pai acabou 
se transferindo com a minha mãe, sozinhos, só nós - e eu 
sempre acostumado com família grande - ele me levava 
sempre, para acompanhá-lo nas obras fora, na costa, porque 
ele era engenheiro naval (adaptou esses tubulões pneumáticos 
para obras em terra). Eu assisti a construção do Porto de 
São Sebastião, Ibituba ... Eu aprendi que a natureza - para 
nós os homens - é uma outra coisa, uma coisa fabricada, 
praticamente: são cais, estaleiros, pontes. Sempre me amparei 
nisso.

Nessa pequena cidade de Vitória, cuja leitura é muita 
clara, não tanto do ponto de vista da geometria do traçado, 
mas da vida dos homens, a intriga, associada a 
empreendimentos, por exemplo, o comércio e tudo, ficava na
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beira do cais. Muitas vezes, você achava a cidade um pouco 
tristonha à noite, mais escura, porque faltavam os navios. Às 
vezes havia umas falhas no cais. A luz dos navios era mais 
poderosa que a luz da cidade. A cidade sempre foi 
internacional. Meu avô, meus tios, ficavam no Bar Sales, 
bebendo com gregos, ingleses, italianos... Conversavam, e os 
meninos iam buscar aqueles homens lá. Isso me amparou 
muito sempre, quando eu me defrontei com a universidade e 
a arquitetura. Eu vi a arquitetura, desde o início, como forma 
de conhecimento, como algo que é feito para transformar a 
natureza, ou desvendar a natureza nas suas virtudes, que só 
os homens sabem fazer. Cuja visão de caráter artístico, ou a 
poética da coisa, é um recurso para acentuar o elogio da 
eficiência. De resolver problemas. A idéia de beleza surge, 
para mim, na arquitetura, muito cedo, como a beleza de nós 
mesmos. A exibição da capacidade de fazer as coisas libertos 
daquilo que seriam os estritos programas e as dificuldades, 
como questões de quantidade. Faltam tantas casas. Como se

yrç disséssemos: ainda bem que faltam. Nós vamos fazê-las como 
nunca se viu antes, aqui na América.

Mendes da Rocha destaca que a idéia de lugar 
passa pelo reconhecimento de como ele se constrói, a partir 
de empreendimentos humanos: a idéia de lugar, para mim, 
foi de transformação, de espetáculo de engenhosidade 
humana. E nunca um lugar prosaico, pura e simplesmente. 
Sempre foi um lugar de trabalho. Trabalho inteligente, 
engenhoso, que enfrenta as dificuldades ou as antecipa com 
a competência de quem aprendeu o ofício e que, por isso, 
mobiliza o mínimo de recursos e elementos para dar conta 
de sua tarefa. Ele, então, rejeita o rótulo de minimalista, 
pois o discurso sobre o essencial é o que a arquitetura, como 
linguagem, deve produzir - você não pode ser prolixo, porque 
corre o risco de atrapalhar o discurso, dilui-lo. Todo veneno 
não se toma aos litros. E os bons perfumes também se 
guardam em vidros pequenos. Isso é uma regra que o homem 
sempre soube fazer. Uma faca só lâmina. Veja na arquitetura. 
Eu tenho impressão que as obras mais belas que já se fez, 
ultimamente, são as pontes pênseis. A ‘Golden Gate’, a



Verrazano’. Você vê só o estrado. É um engenho maravilhoso.
Com este olhar, formado por uma espécie de 

curiosidade técnica, Paulo Mendes da Rocha percebe a nossa 
herança cultural, o nosso passado colonial: eu nunca me 
encantei com a forma em si daquilo. Mas o frescor daquelas 
casas, a engenhosidade de fazê-las altas do chão... Lá no 
sertão, se faz muito mais do que aqui - talvez por causa da 
geomorfologia mais enérgica, muita pedra, as águas e tudo 
mais, as casas são sempre elevadas do chão. Um pouco mais 
monumentais do que se vê por aqui em São Paulo. E muita 
fazenda, engenhos, e coisas desse tipo, do que igrejas. Eu 
sempre me emocionei com a arquitetura militar, essa que 
enfrenta a frente do mar, ganhados do mar, enrocamentos, 
do que com a igreja, com o ouro, com a folha de ouro sobre o 
anjo barrigudinho. Porque são obras mais difíceis, são muito 
mais inventadas, sempre diferentes umas das outras: as 
circunstâncias do lugar, objetivos, como quem loca uma obra 
em dificuldades, à beira-mar, sobre as vagas, na rocha, sobre 
o mangue, estacas. Ou seja, não se trata de procurar um lugar 
propício para fazer uma mansão, mas ao contrário, enfrentar, 
por razões muito mais complexas, grandes dificuldades para 
edificar, entretanto, o que se quer fazer, cuja forma ainda 
não há. Portanto, nunca tive muito encanto pelo telhado 
colonial, o beiral, os cachorros, etc. Inventa-se tudo. Não são 
essas as grandes virtudes. Um confronto entre a forma 
popular de conhecimento, para não chamar cultura, e a 
erudita, que eu estabeleci como não-confronto, mas como 
complemento indispensável. Principalmente, do ponto de vista 
de uma crítica sobre a outra. Não se trata de estudar a 
arquitetura colonial brasileira. Ou você sabe porque que 
aquilo foi feito, ou não consegue saber nada. Não adianta 
ficar medindo proporções de quartos e janelas. A essência, a 
graça, de tudo isso é mesmo a técnica com que aquilo foi feito. 
E a técnica é consequência do desejo de edificar certos 
programas. Daí vem uma crítica mais consistente sobre o 
colonialismo. O empreendimento colonial, a conquista, á 
destruição do outro, a falta de compreensão sobre essa 
natureza que eles diziam que era o Jardim do Éden, e não é,
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foi uma coisa tola, chula. A natureza não tem graça nenhuma 
em si mesma. É uma espécie de drama da condição humana.
Ela não fará nada por nós. As virtudes da natureza só 
aparecem quando nós intervimos naquilo.

Portanto, sua visão da natureza, ou mesmo da 
paisagem, não é saudosista, nem romântica (as minhas 
memórias de infância não são coisas que estão na infância. 
Eu as vejo, todo dia, confirmadas, de um modo ou de outro; 
nos problemas que eu tenho enfrentado, aqui na cidade de 
São Paulo, como arquiteto e urbanista), ao contrário, é 
problematizadora, o que significa dizer, reter das experiências 
nos lugares o quê permanece como questão. Foram estas as 
suas palavras, ao final do depoimento: nada mais atual que 
uma memória. Esse é o valor da memória.

Desta forma, a arquitetura não retrata a memória: a 
memória é construída no compasso do projeto. Memória e 
projeto são construções mentais que hierarquizam, 
selecionam e representam valores que se quer imprimir na 

134 vida. Assim, evita-se as citações ingénuas no corpo da 
arquitetura, apresentadas descaradamente como “resgates” 
da memória. À arquitetura compete o desafio da invenção.

Analogamente, é sob este prisma da memória 
construída pelo projeto, é que podemos entender a construção 
da identidade. Segundo o Ulpiano Bezerra de Menezes, a 
identidade é vista, em geral, como sendo alguma coisa, tipo 
de mecanismo e, às vezes, produto, porque quando se fala em 
recuperar a identidade, o que se recupera são coisas materiais 
ou é alguma coisa que passa pelas coisas materiais para poder 
ser apreendida, nem que essa materialidade esteja inserida, 
depois, em ações típicas - as danças típicas, a culinária típica, 
o vestuário típico, e assim por diante - e o que é mais 
interessante: apenas referindo-se à semelhança consigo 
mesmo. Ora, isso pressupõe que aquilo a que se refere à 
identidade seja imune à mudança, esea identidade se define 
pela semelhança consigo mesma, este ponto de referência tem 
que ser estático. E onde que se encontra essa realidade no 
quadro da existência, não só humana, mas do universo? O 
universo todo é dinâmico e está em expansão - isso a ciência



contemporânea deixa bem claro. Mas saindo do cosmos para 
o “microcosmos” da realidade humana, nós somos seres, 
permanentemente, em transformação. Portanto, o que é que 
seria identidade, se o seu foco de referência está em 
deslocamento contínuo? É que a identidade tem duas faces 
dialeticamente articuladas e que não podem ser ignoradas. 
A primeira, precisamente seria essa remissão a si mesmo, e a 
segunda, é a que não é si mesmo. Portanto, ao si mesmo que 
se transforma e ao outro que, antes ou depois dessa 
transformação, se opõe ao si. Então, é impossível entender 
qualquer problema relativo à identidade que não seja através 
dessa dupla ótica da semelhança e da dessemelhança. É 
puramente ideológico concentrar-se na semelhança. Alguns 
especialistas em psicologia social, na problemática da 
identidade, como é o caso de Erik Erikson, definem a 
identidade como sendo, precisamente, um processo de 
marcação de fronteira. Para ele, muito mais importante que 
definir essa semelhança consigo mesmo, é definir fronteiras 
entre a pessoa, o grupo, e o que não é a pessoa, o que não é o_ 
grupo. Então, isso significa que não existem focos de 
identidade que sejam absolutos e que, por isso mesmo, 
pudessem ser corroídos, corroídos pelo tempo, corroídos pelo 
esquecimento, corroídos pela ameaça de outros interesses, e 
que não só pudessem, portanto, ser desgastados dessas 
inúmeras formas, mas, eventualmente, recompostos ou 
preservados. Nessa perspectiva, não tem sentido científico 
falar-se em perda de identidade. Não há perda senão de 
alguma coisa que já estava pré-definida, e se a identidade é 
esse processo dialético de definição da semelhança e da 
dessemelhança, não há nenhuma quintessência que possa ser 
diminuída. A identidade se define sempre em situação, jamais 
como algo absoluto. Eu não posso dizer qual é a minha 
identidade, eu posso defini-la em situação. Então, isso 
significa que as conotações da identidade são diversas 
conforme as situações em que os indivíduos envolvidos 
interagem. É isso que explica as guerras étnicas, que não são 
endémicas, mas tem sentido em contextos determinados. E 
que portanto, refletem precisamente a maneira como os
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conflitos e os interesses que geram esses conflitos se expressam 
por intermédio de referenciais a si mesmo, enquanto também 
geram processo de exclusão. Por isso é de uma ingenuidade, 
que só pode abrir espaço para a ideologia, falar-se na 
identidade nacional e na recuperação, na proteção dessa 
identidade nacional. É imaginar uma quintessência, é 
imaginar que as coisas podem ser congeladas, mumificadas.
Então, aqueles museus que se dizem guardiões da identidade 
são câmaras frigoríficas de necrotérios, porque, efetivamente, 
retiraram de qualquer espaço de existência, aquilo que 
preservam. E é isso que leva a importância do típico no museu. 
A comida típica, o vestuário típico, são entidades que não 
existem na vida social, a não ser enquanto reificação da 
mudança para uso ideológico, mas não como são 
apresentados, não como integrantes da vida social. É sim, 
como um ingrediente dessa vida social na construção de outra 
imagem e que, por isso mesmo, são necessários num momento 
ou noutro momento, de uma certa forma, numa certa 

136 circunstância, mas que depois, então, permanecem quando 
essas mesmas motivações e esses mesmos interesses se 
alteraram. Então, como no caso da memória, o museu é 
também um lugar da identidade, mas não um lugar de 
construir identidades, mas um lugar de analisar identidades, 
de entender como é que a identidade é ativada na vida das 
sociedades.

As experiências da arquitetura moderna na América 
são promoções da mudança, mas não da mudança como 
ruptura, mas da mudança a partir de uma análise da nossa 
identidade, ou seja, com intuito de participar da construção 
de identidades. Identidades da seca.
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... eternidade da cidade! a que me permite encontrar o seu 
passado apesar de tudo, num resto de muro, num beiral que escapou, 
numa tampa de esgoto e rejuvenescer-me ao contato destas velharias 

que devolvem meu passado menino.
Pedro Nava

A análise da imagem da cidade a fim de proporcionar 
subsídios ao projeto de arquitetura e urbanismo, pautou a 
pesquisa pioneira de Kevin Lynch5, concluída em 1959 e 
publicada, no Brasil, com o título A Imagem da Cidade. A“ 
interpretação desse trabalho permitiu, aos arquitetos e 
urbanistas, reconhecer na cidade, uma sintaxe mínima de 
elementos ou variáveis operacionalizáveis, não só na 
compreensão da imagem, como na constituição de um ideal 
de desenho urbano, marcado pela legibilidade e clareza das 
suas proposições. A imagem, conforme o conceito empregado 
por Lynch, decorre da ação do nosso sentido da visão, isto é, 
as suas qualidades físicas são definidas pela inteligência 
visual, que na sua atividade, discrimina, ordena e classifica, 
ao produzir alguma forma de compreensão. Analogamente, 
a partir desse conceito de leitura visual pôde-se, então, 
antever um projeto de cidade definido por imagens claras 
associadas às especializações dos espaços destinados às 
diferentes funções. Estava-se referendando, agora com uma 
outra base teórica, oriunda das pesquisas desenvolvidas, na 
época, pelos estudiosos da Gestalt, os postulados da cidade 
funcionalista, ou seja, produzindo uma sobrevida do seu 
ideário, pelo menos, pela década subsequente. O projeto,

Retratos da cidade: o espaço de 
memórias

que eu tenho para levar... 
E a saudade desse chão...

Antônio Nóbrega / Wilson Freire

5 LYNCH, K. - The 
Image of the City - 

Massachusetts 
Institute of Technol

ogy /Harvard 
College, 1980
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então, comprometido com essa abordagem da imagem da 
cidade enfatizava os seus aspectos visuais.

Tal concepção da imagem da cidade veio perdendo sua 
influência, na medida em que veio perdendo seu caráter 
discriminante. A cidade continuava sobrepondo funções nos 
mesmos espaços, promovendo a convivência simultânea de 
tudo e de todos - o que só aumentou as ressalvas ao modo de 
ler a cidade proposto por Lynch e definido, assim, por uma 
visualidade hegemónica. Ou seja, para uma especialização 
espacial, uma hierarquia ou, se preferirmos, uma 
organização, apreensível pela visão.

Um outro fator que veio comprometer o discernimento 
que a imagem da cidade pode oferecer foi, justamente, a 
inflação de imagens e sobretudo, de linguagens e de artifícios 
de produção de imagens - além das facilidades 
comunicacionais - típica dos tempos em que vivemos. As 
imagens não se vinculam mais aos espaços, nem tampouco à 
cidade. Elas migram e se reproduzem numa contínua 

13R colagem, avessas a qualquer mito de fidelidade à origem. E o 
que vemos é uma espécie de retórica da cidade globalizada, 
caracterizada pela homogeneização que tais discursos 
necessitam lançar mão para atingir grandes massas. A 
representação uniforme das cidades nos novos meios de 
comunicação tem, em grande parte, produzido uma adaptação 
dos antigos cartões postais à era eletrónica que, pela ausência 
de suporte material, são mais recicláveis ou passageiras. E 
de novo, além de uma hegemonia do visual, a perda das 
diferenças que dão aos lugares suas individualidades.

Agora, curiosamente, quanto mais a imagem define- 
se polissensorialmente, mais próxima ela está do senso 
comum. Se a uma cidade fosse atribuída uma imagem, 
suficientemente conhecida, de modo que a partir dela fosse a 
cidade identificada, provavelmente, essa imagem seria a 
mesma registrada pelos postais, caso a cidade tivesse apelo 
turístico. Mas, descartando essa situação, a imagem que cada 
um evoca quando dela se fala, pouco tem de visual: é antes 
polissensorial. Ela é visualmente pouco definida, e para que 
assim se faça, é necessário percorrê-la na memória, buscando



os lugares registrados. Tal percurso, dado os pormenores que 
cada um recolhe, faz com que esta “imagem da cidade” seja 
extremamente particular, ou seja, ela, embora sendo “da 
cidade”, é uma representação de uma história pessoal, de 
uma experiência de vida, composta por odores, ruídos, 
temperatura, sensações, emoções, etc.

Aquela imagem colorida pela experiência pessoal, pelos 
fatos de vida que lhe foram agregados, é dificilmente 
representável numa linguagem comum e objetiva, ou seja, 
que visa uma comunicação de ordem prática para alguém 
(como é, por exemplo, a imagem de um mapa, para quem 
deseja encontrar um endereço). Quanto mais a imagem se 
define pela força da narrativa de um sujeito específico, que 
demonstra e explicita seu ponto de vista, seu tempo e seu 
lugar, tanto mais ela se afasta da panorâmica imagem da 
cidade de domínio público. Ocorre, porém, que a imagem da 
cidade é resultado de uma conjunção de imagens: além 
daquelas que nos são caras pois estão profundamente 
associadas a nossa vivência, há aquelas apresentadas por 139 
aqueles que se detiveram em construir imagens, utilizando 
os mais variados meios e instrumentos, para inscrevê-las num 
imaginário urbano, que será tanto maior e diversificado, 
quanto o repertório daquele que as conhece.

Determinados quadros da vida urbana, expressos nas 
obras de alguns artistas, seja ele do universo verbal (a cidade 
de Recife, de Manoel Bandeira ou de João Cabral) ou visual 
(a Praça Roosevelt do Sganzerla ou o Anhangabaú do Gruber), 
tem (ou deveria ter) para um estudioso, pesquisador ou 
profissional de arquitetura e urbanismo, igual poder de 
exprimir, ou até, definir, ainda que temporariamente, a 
imagem polissensorial da cidade. A iconografia que alimenta 
os estudos urbanísticos, paisagísticos e de história da cidade 
está quase limitada a uma visualidade urbana, proveniente 
das fotos e pinturas de paisagens, consideradas com maior 
valor documental. Educados que fomos, na tradição pictórica 
ocidental formada pela perspectiva renascentista, temos a 
tendência de não dar muito crédito às instruções dos demais 
sentidos. Porém, a nossa memória parece contrariar este
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hábito, caracterizando-se pela polissensorialidade. Da mesma 
forma, a obra de arte, também, é capaz de transcender seu 
suporte, evocando imagens, idéias e sensações distintas e 
até estranhas ao suporte original. O trabalho do artista 
caracteriza-se pela diversidade sensorial.

O que precisamos, sim, não é só rever, mas construir 
nossa tradição, visitando o espaço lido, saboreando as imagens 
que já definiram lugares, aprendendo com a revelação que 
os olhares aguçados, as vidas, as consciências, as 
sensibilidades de outrem ainda estão por produzir. Trata-se 
de construir a antologia da imagem polisensorial da cidade 
brasileira. Talvez isso explique a constatação fascinante de 
que a imagem evocada, a imagem representada pelo estímulo 
da memória seja, aparentemente, tão mais significativa, ou 
tão mais verdadeira.

A professora Lucrécia D’Aléssio Ferrara6 traçou um
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inspirada na obra do filósofo Walter Benjamin, cujo 
procedimento básico provem de uma montagem de quadros 
selecionados pela memória e alegoricamente representados 
por detalhes e fragmentos urbanos, resultando numa imagem 
descentrada fisicamente, porém concentrada de emoções. Não 
se pode saber onde está a realidade, se no detalhe da cidade 
gerado por uma lembrança, ou na retórica com que se 
aprisiona uma emoção. Na realidade, não temos 
propriamente, para Benjamin, uma imagem urbana, mas a 
atenta observação de quem procura descobrir o processo de 
percepção responsável pela geração daquela imagem 
descontínua, produzida aos saltos. Uma outra forma de 
escrever a história da imagem urbana: dar aos locais a 
fisionomia capaz de torná-los significativos e legíveis7.

Com a perspectiva de quem não procura mapear as 
imagens da cidade, para poder descrevê-la, mas antes, 
apreender, nas reminiscências, a própria exposição do 
processo de significação dos espaços, observando as 
associações entre as imagens e as emoções ou sentidos a elas 
atribuídos, é que passaremos a ouvir nossos convidados.

Assim, é com nostalgia que Bento Prado lembra os 
espaços da sua adolescência à vida universitária, na cidade 
de São Paulo, definidos fundamentalmente pela Biblioteca 
Mário de Andrade e seus arredores: a Avenida São Luiz, com 
seus bares, e a Praça Dom José Gaspar, e por um difuso e 
animado convívio social. Bento é atento às características da 
ambiência urbana: na verdade, tenho a impressão de que, 
mesmo depois da maturidade, continuamos a trazer conosco, 
como uma espécie de prótese mental inalienável, a paisagem 
urbana de nossa adolescência. Principalmente quando, como 
a nossa, essa matriz éade uma cidade perfeitamente habitável 
e confortável, onde ainda se passeava, de dia como de noite. 
Cidade que nos vestia como roupa feita sob medida...8. Esta 
feliz metáfora, contendo tamanha emoção, transpõe para o 
plano urbano a casa que trazemos inscrita no corpo, e elucida 
a forma como o aprendizado do espaço é também a busca 
pelo o que ele pode conter de prazer, ou seja, é também uma 
forma de prezá-lo, descobrindo nele recantos insuspeitados,
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verdadeiros abrigos da nossa história pessoal nos espaços da 
cidade. Talvez agora, tenhamos condições de reler a analogia, 
espantosamente simples, proposta por Alberti, em De re 
aedificatoria: a cidade, segundo sentença dos filósofos, é 
como uma casa grande, e vice-versa, a casa é uma pequena 
cidade (...)é sabido que a importância e a razão de fazer uma 
cidade deve ser esta: que os habitantes vivam em paz e, no 
possível, sem incómodos, livres de toda moléstia.

A mesma metáfora também comparece no depoimento 
de Milton Santos: a saída da faculdade era uma festa, porque 
saíamos todos juntos, grupos, os mais próximos, e descíamos 
a avenida para ir para a Rua Chile, que aí era uma espécie 
de sala de visitas. Você tinha, ao meio-dia, aquele encontro 
de pessoas de diversas atividades, cada uma dessas 
atividades, cada grupo de atividade, praticamente, tinha um 
pedaço da Rua Chile que colonizava... A rua ainda era um 
lugar de encontro. Então, você tinha café sentado, tinha bares, 
na rua principal, quer dizer, a densidade e a especialização 

i4p do terciário não eram assim tão grandes que impedissem que 
as pessoas pudessem ficar sentadas, bastante tempo, tomando 
um café, tomando um refrigerante, e conversando. Isso ainda 
nos anos 40, então, a cidade não repele, não afasta essa 
possibilidade e essa rua era interessante, porque era também 
um centro de informações.

Sala de visitas e centro de informações: a rua 
pressupunha intensa atividade dos personagens da sociedade, 
um ser e estar atuante e participante na vida da cidade. Dessa 
presença ativa no espaço público é que se descobria a cidade, 
é que se revelava a nossa casa no seio da cidade, ou seja, 
segundo o professor Ulpiano Bezerra de Meneses, pela prática 
desse espaço... Ao contrário do que ocorre hoje, em que seus 
espaços não são mais espaços para a prática espacial, mas 
são espaços para serem superados, articulando dois extremos 
- que é a concepção da via pública, não mais como via de uma 
ação de que ela é suporte, mas de articulação de pontos 
externos, o que está sendo uma forma de eliminação do espaço. 
Isto é, comunicação hoje é eliminação do espaço. Então, o 
Minhocão é essencialmente isso. O Minhocão apaga o espaço



que existe entre o ponto do qual eu saio e o ponto ao qual eu 
pretendo chegar. Então, comunicar-se hoje em dia, é uma 
forma de cancelar realidades... Mas no caso daAv. São João, 
o percurso da casa à escola, era um percurso em que eu ia 
absorvendo a cidade. E ia absorvendo a cidade como um todo, 
isto é, eu absorvia, não só o chão onde eu passava, mas tudo 
aquilo que havia em torno (...) Portanto, eu conhecia cada 
prédio, e conhecia na sua inteireza, mas conhecia também o 
que é a efervescência da rua, o que é a rua como um espaço de 
vida em curso. Então, além disso, as coisas que aconteciam
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a 
como marcadores de situação e espaço também eram 
absorvidas da mesma forma: o evento, não só o “fait-diver”, 
um acidente, mas também os eventos que tinham potencial 
de duração e significação maior...

Essa prática do espaço também obedecia a 
determinados rituais e hábitos sociais consagrados, 
codificados na arquitetura da cidade, como o exemplo 
apontado por Bento Prado, do jardim em frente à Catedral 
de Jaú, o chamado jardim-de-cima, pois era elevado em 
relação à calçada que o contornava, e que era o espaço por 
onde desfilava a elite proprietária nas noites de sábado, após 
a sessão de cinema, contrapondo-se aos que passeavam 
embaixo, na calçada ou no jardim-de-baixo, ou seja, a 
população predominantemente de raça negra: decalagem 
social muito nítida, numa cidade fortemente conservadora.

Um outro aspecto da arquitetura da cidade é entrevisto 
no depoimento do professor Jean-Claude Bernardet, quando 
ele atribui ao Túnel 9 de julho, o emblemático papel de divisor 

144 entre o mundo comum da vida cotidiana, onde, menino, 
morava e estudava, e o mundo fantástico do centro da cidade, 
de onde se retirava prazer, informação e emoção nos passeios 
de fim-de-semana. O túnel e suas luzes tinham algo de mágico, 
eram ritual de passagem para o deslumbramento9. O Túnel 
ainda está no mesmo lugar e conserva suas principais
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características arquitetônicas, mas talvez, hoje, em vez de 
divisor de espaços, ele seja um divisor de tempos, o tempo do 
centro emblemático trazido intacto na memória, e que Jean- 
Claude busca reencontrar morando ainda nesse mesmo 
centro, e o tempo onde até o significado de centro em São 
Paulo carece de precisão. Marco físico entre paisagens 
imaginárias.

De São Paulo para Recife, encontramos o imaginário 
espacial de João Alexandre tripartido entre o centro da cidade, 
a praia e o campo. Sua geografia pessoal de homem urbano é 
continuamente alimentada, como quem cultiva os espaços 
que lhe são caros. Hoje, não vai a Recife, sem passar pela 
Praia de Boa Viagem: lá são os meus espaços. Novamente 
nos deparamos com o fato da cidade conter, por mais dinâmica 
que seja, por mais profundas que sejam as transformações, 
a dimensão de ser, para alguém e sob certas circunstâncias, 
morada, património e chave de uma geografia imaginária. 
Este idéia nos conduz ao entrelace poético que faz com que 
arquitetura e urbanismo sejam uma só arte. Somos então, 
forçados a reconhecer o delicado jogo que envolve a produção 
do espaço construído, já que os significados se dão em diversos 
níveis, dentre os quais, muitos absolutamente 
imperscrutáveis. Ocorre que a cada um é dado direito de 
retirar da cidade valores diferenciados, na medida em que



Diversas coisas se alinham na memória 
numa prateleira com o rótulo: Recife. 
Coisas como de cabeceira da memória, 
a um tempo coisas e no próprio índice; 
e pois que em índice: densas, recortadas, 
bem legíveis, em suas formas simples.

Algumas delas, e fora as já contadas: 
o combogó, cristal do número quatro; 
os paralelepípedos de algumas ruas, 
de linhas elegantes mas grão áspero; 
a empena dos telhados, quinas agudas; 
os sobrados, paginados em “romancero”, 
várias colunas por fólio, imprensados. 
(Coisas de cabeceira, firmando módulos:
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distintas são as relações entre cada indivíduo e os grupos 
sociais que o cercam. A cidade contêm espaços de 
manifestação das diferenças socioculturais, espaços de outros, 
espaços da alteridade, o que exige, de toda intervenção 
urbana, uma reflexão de natureza ética. Quanto mais, em 
Recife, uma cidade marcada pela tradição, pela história do 
Brasil Império, e que se destaca, com muita importância, 
nas três dimensões que se pode estudar uma cidade: como 
artefato, como campo de forças e como imagem, ou seja, como 
representação10. E as imagens de Recife estão estampadas 
no melhor da produção cultural brasileira: a obra evocativa 
do Manuel Bandeira, registrando o cotidiano, a simplicidade 
e o coloquial; a prosa do Gilberto Freyre, e a preocupação 
com a tradição e com uma sociologia dos costumes; o teatro 
do Ariano Suassuna, e a cultura popular; a pintura e a 
cerâmica do Francisco Brennand; a poesia do João Cabral, 
abordando a cidade, criticamente e sem exaltação, como nas 
imagens provindas do Rio Capibaribe. Todos estes exemplos 
adicionam-se à vivência de João Alexandre em Recife, 
conformando a sua leitura e a sua experiência espacial na 
cidade. Exemplos como as Coisas de cabeceira, Recife11 
enunciadas por João Cabral de Melo Neto:
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assim, o do vulto esguio dos sobrados.)

A forma como algumas obras de arte e ficção (verbais 
ou não), tratam a cidade, acabam por contribuir para a sua 
aprendizagem. Estas obras conduzem a nossa compreensão, 
ensinam-nos a ver a cidade, adicionam elementos à nossa 
percepção. Não há, para o intelectual, como ignorar a 
presença desses juízos prévios nas obras que lhe servem de 
referência. Jean-Claude Bernardet, no seu depoimento 
observa: eu acho que a minha aprendizagem da cidade é feita 
pela minha vivência direta em São Paulo mas, também, ela 
passa pelo cinema. Determinados filmes, como “São Paulo 
Sociedade Anónima”, “O Bandido da Luz Vermelha”, são 
filmes que ensinam a ver a cidade e, pela relação que se 
mantém com eles, a gente acaba incorporando uma parte 
dessa visão à sua própria vivência., a gente passa a ver a 
cidade a partir dessas informações afetivas, digamos assim, 
que esses filmes propõem. De forma que, quanto mais vai 
passando o tempo, mais a vivência da cidade se enriquece, 
mas o seu enriquecimento provem também da sua vivência 
cultural.

Para Bergson, os aspectos do real que não nos 
interessam, não são perceptíveis devido a nossa desatenção: 
a atenção é o mecanismo seletor da percepção e é ela que faz 
com que vejamos no real apenas aquilo que preenche nossas 
expectativas de ação12. A produção do artista está fora do 
círculo utilitário e, portanto, não guarda com o real as relações 
de ordem necessariamente pragmáticas que regem a 
percepção comum e cotidiana. Sendo assim, ele está apto a 
perceber e nos apresentar aspectos inesperados e 
insuspeitados desse mesmo real.

Mas não só com outros olhares presentes nas obras 
que a arte tem nos legado, mas também, pela memória, 
aprendemos o mundo dos nossos antepassados, dos nossos 
professores e dos nossos autores, como lembra Milton Santos: 
eles nos ensinam o mundo, eles nos ensinam a valorizar o 
que existe, a dar um valor ao que existe. Esse valor, não é só 
o valor que a coisa tem em si, é o valor que lhe é atribuído e

12 SILVA. F. 
Leopoldo. - op. cit. - 

pág. 145.
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que nós aceitamos como valor. Isso é uma herança que nós 
temos e com isso nós nos situamos no mundo, que é o papel 
da cultura, exatamente. E nós temos tendência, daí por diante, 
a ver o mundo, ou um pedaço do mundo, como a paisagem é, 
através desse aparelho, que é um filtro. Então, a memória 
tem esse papel muito grande, não só o de nos trazer para o 
presente o que foi vivido, no passado, por nós e o que foi vivido 
pelos outros, através da literatura e da escola. A escola e a 
literatura nos trazem a vivência dos outros, que são memórias, 
porque nós vivemos com as nossas memórias e com as 
memórias dos outros, também. Nós trabalhamos com esse 
conjunto de memórias coletivas e memórias individuais de 
cada um de nós...

A obra memorialística de Pedro Nava lança mão de 
todos os recursos literários para reter a construção da 
memória, demonstrando o que de particular e pessoal 
concorre nesse processo: se eu fosse historiador, tudo se 
resolveria. Se ficcionista, também. A questão é que o 
memorialista é forma anfíbia dos dois e ora tem de palmilhar 
as securas desérticas da verdade, ora nadar nas 
possibilidades oceânicas de sua interpretação. E como 
interpretar? o acontecido, o vivido, o FATO - já que ele, 
verdadeiro ou falso, visão palpável ou só boato tem 
importância igual - seja um, seja outro. Porque sua relevância 
é extrínseca e depende do impacto psicológico que provoca. 
Essa emoção, desprezível para o historiador, é tudo para o 
memorialista cujo material criador pode, pois, sair do zero. 
Mentira? Ilusão? Nada disso - verdade. Minha verdade, 
diferente de todas as verdades. Isso, digamos, se ficarmos só 
no terreno do presente contado num já futuro (o fugaz presente 
de agora) que o deforma na medida que também acaba. 
Porque intervém o tempo, o inexorável tempo. Se o espaço é 
infinito, não pode ser dividido em distâncias. Se o tempo é 
função das divisões do espaço - não existe senão 
convencionalmente. O que chamamos Tempo - passado, 
presente, mesmo sua dimensão futura - é apenas fabricação 
da memória. Só existem enquanto duramos ou quando os 
transmitimos com pobres meios ao conhecimento alheio13.



Porém, o professor Ulpiano faz questão de frisar que 
a atividade memorialística não pode ser confundida com a 
história. Esta trabalha com aquela e com memórias. A 
memorialística, portanto, é objeto, e não o produto, da 
história. Segundo ele, é o memorialista, a história, a atividade 
humana, os valores de um grupo social é que tomam especiais 
ou memoráveis alguns espaços. O que há são espaços em que 
certos atributos são mobilizados por certos grupos ou certas 
sociedades para, justamente, construir e operar sua memória. 
Então, não são atributos inerentes às coisas, aos espaços, mas 
são atributos inerentes às coisas que são utilizados por certas 
sociedades, e são utilizados com certos padrões, o que significa 
que há recorrência. Então, quando se diz, por exemplo, que 
na Grécia havia certos espaços que suscitavam certas reações, 
é claro que havia, mas não é que fossem propriedades 
inerentes aos espaços que automaticamente produzisse certos 
efeitos. É que dentro de um certo quadro de cultura e de 
percepção (a percepção não é puramente biológica, a percepção 
é culturalmente montada, ela opera culturalmente. Então, 149 
alguns atributos que só poderiam ser atributos físicos de 
paisagem, o que é inerente à paisagem é apenas aquilo que é 
inerente à materialidade da paisagem; tudo mais como valor, 
sentido, está na sociedade), quando uma paisagem é definida 
por qualquer atributo de valor ou de sentido (por exemplo, os 
atributos estéticos), esses atributos são físicos no objeto e o 
seu conteúdo, sentido de valor, é produzido na sociedade e 
aplicado àqueles atributos imanentes, portanto, puramente 
físicos. Então, quando na Grécia se dizia que havia certas 
paisagens que induziam a certos estados de alma, daí o fato 
de que alguns dos grandes santuários gregos, tipo Delfos, 
por exemplo, a esse respeito o mais característico, terem 
selecionado alguns atributos estratégicos de espaço, o que se 
está dizendo que era uma sociedade que construiu certos 
valores, inclusive, valores de percepção, em que, por exemplo, 
uma disposição espacial, como aquela que se encontra em 
Delfos, em que o santuário se desenvolve numa plataforma 
entre ravinas, plataformas estreitas entre montanhas muito 
altas, em que inclusive se aproveita até o semicírculo de
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a procura no tempo 
algumas dessa montanhas na sua junção com pequenas 
plataformas para dar um aspecto de anfiteatro a alguns desses 
espaços e que, inclusive, esse tipo de topografia, que forma 
alguns vales bem estreitos em que, no inverno, por exemplo, 
a neblina se vê caminhando por eles e organizando formas 
extraordinárias, então, a gente vê de tudo, vê o que quer ver, 
e que são formas que caminham, e que, às vezes, estas formas 
chegam até onde está o próprio santuário e o envolve, criam, 
portanto, esse ambiente de transcendência, etc. e tal. O que 
nós estamos falando é de uma certa percepção e não de uma 
certa mecanicidade de efeito produzido automaticamente por 
uma paisagem, porque em outra sociedade os efeitos podiam 
ser bastante diferentes. Há uma pesquisa feita aqui por um 
grupo, que eu orientei, na Zona Norte, quando se falava em 
contribuição para o Plano Diretor da cidade de São Paulo, e 
que era uma pesquisa de imaginário urbano, e um dos itens 
era, justamente, a área verde, na Zona Norte, com a 
Cantareira e com áreas de proteção ambiental e assim por

15Q diante, e que o critério de valor era completamente diferente, 
quer se tratasse de classe média alta, recém instalada na 
área, com esses novos projetos imobiliários e que se tratava 
de fugir da poluição do centro e de buscar o paraíso dos “Alpes 
da Cantareira”, ou então, gente recém transferida, de classe 
média baixa, ou até mesmo de migrantes que vinham do 
interior, que vinham da roça, e para os quais falar em área 
verde não tinha o menor sentido; tinha sentido falar em mato 
e aquilo era negativamente visto, porque era ainda a presença 
de um espaço do qual eles, precisamente, estavam escapando. 
Eles estavam buscando o seu Eldorado na cidade por oposição 
ao campo e, por isso mesmo, lembrar o campo era visto 
negativamente. Portanto, a paisagem tinha os mesmos 
atributos e conforme o quadro de percepção, de expectativa e 
de interesse, a leitura era diferente. Então, existe paisagens 
memoráveis, isto é, como fenômeno histórico. Isto é, existe 
paisagens que uma certa sociedade percebe segundo certos 
critérios, segundo certas induções para as quais ela foi 
preparada e que mobiliza dessa ou daquela forma. Portanto, 
nada indica que esses critérios sejam eternos. O que acontece



é que eles não são infinitos, então, existem recorrências, 
superposições, e nós participamos, não da eternidade desses 
critérios, mas da permanência de alguns desses valores de 
forma de percepção. Mas, por exemplo, eu imagino que um 
africano não reagisse da mesma forma, que reagisse 
positivamente a esta aura de mistério, de neblina. Para ele 
talvez, pudesse ser uma realidade até, eu diria, opressora. 
Então, há paisagens memoráveis, mas elas só podem ser 
entendidas historicamente e não, naturalmente.

Espaço, memória, valor ou significado estão 
infimamente ligados, tanto na apreensão da cidade como nos 
recursos criativos que são mobilizados para a sua produção. 
O arquiteto Paulo Mendes da Rocha, diz que a memória é a 
própria base da sua mentalidade de arquiteto: nessa pequena 
cidade de Vitória em que eu nasci, fui sempre cercado por 
homens altamente empreendedores, e ao mesmo tempo, 
animado per seus relatos, eu comecei a ver com outros olhos 
aquilo que todos viam, como a inauguração do bonde que vai 
para Praia Comprida. Para que isso se realizasse foi preciso 151 
construir a linha do bonde sobre um aterro exíguo, em cima 
do mangue, porque, para esse novo lugar, havia um intervalo 
de território de um grande manguezal. Essa instalação de 
uma linha férrea, de bonde, de transporte urbano, era toda 
construída, e eu vi, como quem vê um modelo, que essas águas, 
que as marés regem, tinham que fluir e esse pequeno aterro 
era todo entremeado de ligações, de comunicações desses 
lençóis, e que virtudes isso constituiu para a cidade: a 
abertura daquele novo território passou a ser um espetáculo 
novo na cidade.

Se o espaço representa valores de uma sociedade, ele 
também pode ser agente de transformação destes mesmos 
valores. Utopia? Sentido primeiro da atividade do arquiteto: 
a arquitetura é uma forma de conhecimento.
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seu destinozinho de chão, é que árvore abre tantos 
braços.

Guimarães Rosa

Mas, por cativa em

' Testamento — op. 
cit.. p.149

Sem dúvida alguma, as contribuições mais 
significativas da arquitetura para a construção de uma 
cultura norte-americana ou brasileira, foram frutos da 
aventura moderna. A já citada observação de Frank Lloyd isa 
Wright sobre os Estados Unidos da América, sintetiza esta 
aventura: a verdade é que todavia somos um grande 
experimento, e ao mesmo tempo uma grande civilização. Mas 
também é verdade que somos uma assombrosa tentativa de 
cultura, em possessão de mais do que temos assimilado ou 
somos ainda capazes de entender1. Somente espíritos rebeldes 
assumiriam este papel: superar a herança colonial para 
reinventar a América. O mito do Novo Mundo nos predispôs 
ao modernismo. A tensão cultural entre centro e periferia, 
após a revolução industrial, estava marcada pela forma como 
cada lado reconhecia as oportunidades para a realização do 
novo. Eram espíritos diferentes que investiam na promissora 
idéia de novidade na arquitetura: do lado europeu, a 
exportação de um ideário racionalista, proponente de um 
saneamento formal e tecnológico da construção e da cidade, 
para atender as demandas da nova sociedade, e ainda, 
combatente e crítico em relação à oficialidade eclética dos 
chamados estilos históricos. Convictos que esta abordagem 
superaria os Emites entre nações, culturas ou países, nem

depura
Poética e 
Transbor 
damento

vOpiCO O Brasil precisa, para se realizar, de lirismo - que é a capacidade de se 
esquecer - e de virtude - que é a capacidade de se superar. A sua 

irquitetura moderna é uma lição magnífica dessas duas atitudes 
redentoras.

Anísio Teixeira



são
sequer probleniatizaram o ponto de vista do artista americano 
que reconhecia nesta exportação de idéias, a afirmação do 
gesto colonizador, mesmo que neste momento, imbuído de 
um libertário humanismo. Era a oportunidade de eliminar o 
descompasso histórico e dar voz ao orgulhoso espírito 
americano, pugnando pela liberdade. O modernismo europeu 
parecia-lhe assim, um tanto, paradoxal: por mais que seu 
discurso fosse de rompimento com o passado e a tradição, 
por mais que fosse de elogio à liberdade criadora e à 
racionalidade construtiva, ele provinha exatamente dos 
mesmos centros que nos colonizaram.

Então, enquanto a tônica do movimento moderno 
europeu caracterizou-se pelo universalismo decorrente da 
racionalidade da produção industrial, os modernismos 
brasileiro e norte-americano, diferentemente, buscaram nos 
nacionalismos uma forma de revisão da tradição, com intuito 
de reinventar, cada qual à sua maneira, as respectivas 
histórias. Inseriram-se nas culturas, procurando resgatar as 
dívidas que tinham com as suas origens. Nesta busca, 
encontraram valores que acreditaram legítimos e, com eles, 
anteciparam a crítica - depois comum - sobre o industrialismo 
presidindo as relações interpessoais e a vida urbana, ou sob 
o ponto de vista estético, à padronização estreita do 
funcionalismo e à simplificação estereotipada. Wright, o 
pioneiro, com sua arquitetura, antecipa-se à crise da 
modernidade, ou seja, a crítica ao internacionalismo 
funcionalista, o regionalismo crítico de Kenneth Frampton, 
a crítica ao esvaziamento simbólico da arquitetura moderna 
alardeada pelo pós-modernismo - tudo isso com um 
pensamento profundamente enraizado na vida e amparado 
nas obras, nos argumentos de um criador.

A arquitetura participou da elaboração de poéticas 
nacionais, ao retratar os aspectos que ela elegeu como 
representativos da tensão tempo-espaço: a abstração da 
materialidade da paisagem seca e a invenção de um tempo 
marcado pela sincronia. Promoveu poéticas sincrônicas, onde 
nitidamente comparece o desejo de invenção do espaço e a 
convivência entre temporalidades díspares, temporalidades
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que fundiam expressões do passado, do presente e do futuro. 
Poéticas que, deliberadamente, inventaram tempos e espaços. 
Cada um dos arquitetos estudados buscou com sua obra, 
retratar a cultura em que viviam, mas também induzi-la a 
questionar as relações sociais vigentes, adicionando os 
elementos simbólicos e ideológicos de uma paisagem 
imaginária que, segundo acreditavam, transformariam os 
lugares. A promoção de um debate sobre a nossa identidade, 
que tais obras revelam, estava, assim, amparada por um 
desejo de mudança, de transformação das relações sociais e 
da sensibilidade estética. Eram opções conscientes e ativas 
no processo formador de identidades e, portanto, 
contrapunham-se ao reacionarismo de uma visão de 
identidade que se resumisse a uma remissão a si mesma, a 
uma exaltação passiva de seus valores intrínsecos, desprovida 
de desejos revolucionários. Era imprescindível, para estes 
arquitetos do espaço seco, demarcar as fronteiras entre os 
nacionalismos que engrossam discursos ideológicos, expondo, 
de maneira franca, a distinção entre a idéia de identidade 
que exclui as diferenças - e a partir daí, as expressões dos 
considerados excluídos — e a de identidade dinâmica, aberta 
e inclusiva, ao promover a re-elaboração da cultura popular, 
ao lançar-se ao nosso deserto interior, ao assumir-se mestiça.

Nas imaginárias paisagens secas que aqui buscamos 
retratar, elaborou-se poéticas onde encontraremos 
pontificando o transcendentalismo de Ralph Waldo Emerson 
e o pensamento místico de Guimarães Rosa. Como vimos, 
Emerson acreditava no talento nato de todo homem: há uma 
direção em que todo o espaço está aberto para ele. Sua ambição 
é exatamente proporcional a seus poderes.2 Guimarães Rosa, 
numa entrevista3, disse que cada homem tem seu lugar no 
mundo e no tempo que lhe é concedido, e sua tarefa nunca é 
maior que sua capacidade para poder cumpri-la. 
Basicamente, ela consiste em preencher seu lugar, em servir 
à verdade e aos homens. Muitos não conhecem o seu lugar e 
a sua tarefa, ou chegam a executá-la quando é demasiado 
tarde. Por isso, segundo ele, tudo é muito simples: cabe a 
cada um de nós fazer justiça a esse lugar e a essa tarefa.
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Para a mística de Guimarães, só assim é possível encontrar 
e conservar a felicidade. A consciência desse encontro é 
necessariamente solitária e é apenas na solidão que se pode 
descobrir que o diabo não existe, o que significa, o infinito da 
felicidade. Ambos os escritores retratam a autoconfiança e o 
espírito empreendedor que caracterizam os arquitetos citados 
neste trabalho, promotores das poéticas da secura.

O homem que habita estas paisagens imaginárias é o 
mestiço, fruto da confluência de raças que se lançaram no 
espaço seco - no caldeirão da fronteira, da conquista do oeste, 
como disse Frederick Jackson Turner, ou no sertão, como 
observou Euclides da Cunha, quase contemporaneamente. 
Em ambos a tentativa de mostrar o verdadeiro ponto de vista 
para entender estes respectivos países: o do interior, como 
contraponto ao da costa atlântica.

E finalmente, a consideração pelo trabalho deste 
homem, tomado como um notável estudo do mundo exterior, 
reconhecendo-se o esforço do fazer, do operar com os recursos 
disponíveis, do enfrentamento com as adversidades 
imprevisíveis só reveladas no contato direto, na vivência dos 
lugares. Homens que, à margem das informações de primeiro 
grau, científicas ou estéticas, provenientes dos centros 
urbanos considerados mais desenvolvidos, que suando facas 
de ponta, empenharam-se em domar as adversidades e 
fecundar a terra com a espessura do seu trabalho. Se Emerson 
busca no duro mundo do trabalho manual, uma base para 
nosso desenvolvimento superior, para cultivar delicadamente 
a poesia e a filosofia ou um antagonismo para todas nossas 
faculdades espirituais, João Cabral de Melo Neto adverte, 
no poema Ferrageiro de Carmona, que o ferro fundido é 
diferente do forjado, para demonstrar as qualidades deste 
último, que é feito na mão, no embate, na luta corpo a corpo, 
e oferecer a sua humilde receita, ao senhor que dizem ser 
poeta: é preciso domar o ferro à força, ou seja, não basta o 
pensar sobre o fazer, mas o fazer no muque, na raça; a mão 
que penetra a massa, encontra a dura resistência das coisas, 
e daí extrai os elementos dessas poéticas da secura. Nada de 
ilusões: a arquitetura não se resume ao projeto, ao desenho.
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Estas três aproximações que definem a condição do 
homem da América - a autoconfiança, o homem educado no 
seu lugar, com as habilidades e os recursos que dispõe — 
definem a simplicidade, a principal marca da secura que aqui 
se procurou sublinhar. Da mesma forma, ela também 
estabelece a maior distinção entre as experiências 
selecionadas nos EUA e no Brasil. Para Wright, a 
simplicidade fundamenta o seu ideal orgânico: integridade, 
autenticidade, continuidade e transparência construtiva, 
observância das leis da Natureza, funcionalidade e 
democracia social. No deserto, ele descobriu e reuniu as 
melhores condições para o desenvolvimento da simplicidade, 
que neste caso, não significava uma arquitetura de poucos 
elementos. Pelo contrário, exaustiva e minuciosamente 
elaborada, possui uma farta riqueza de detalhes, 
absolutamente integrados entre si e ao todo, à paisagem, ao 
lugar, à cultura. Simplicidade orgânica de quem não pode 
ser enganado pela Natureza, não importa qual a máscara de 
estranheza que ela possa vestir; de quem sente uma estrita 
consaguinidade e detecta mais semelhança que variedade em 
todas as transformações dela4. Quem a detecta, apreende o 
simples, o essencial que norteará uma poética do 
transbordamento. Garbosa. Boi de cambão5.

A simplicidade representada nas obras de Lina Bo 
Bardi, Vilanova Artigas e Paulo Mendes da Rocha, não é 
menos metafísica. Por serem exemplos posteriores, de um 
outro momento histórico, são linguagens muito distintas. O 
nosso deserto, o espaço seco, é metáfora da nossa miséria 
material, porém não, espiritual. A seca infértil que desafia a 
potência criativa de forças ou energias libertadoras, ónde o 
que se semeia, definha, é um símbolo emblemático da nossa 
modernidade, uma imagem recorrente do que de melhor aqui 
se produziu. Imagem da matéria bruta e áspera, iluminada 
por uma linguagem nova, autêntica, fruto de uma imaginação 
material, que se lixa contra a matéria, que se envolve com o 
hic-et-nunc do tempo e do espaço. A poesia descarnada pelo 
embate com o fazer. A ausência de tons intermediários, o 
choque, a violência do baque, dos contrastes. Não se esconde

•' EMERSON. R. W.
- Ensaios — op.cit - 
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falhas, não se arremata, não há polimento. Rude. Grosso. 
Brutal. Seja antepondo a força extrema da síntese à retórica 
da variedade dos materiais de construção, ou a engenhosa 
simplicidade à pobreza - que porém é mais moral, visto que 
mais transparente - de como e em que condições são 
realizadas. Se os confortos da cidade não estão regularmente 
distribuídos, a arquitetura não quer compactuar com tal 
injustiça, negando-se a representar o gosto burguês. Ela o 
agride com brutalidade. Não faz concessões aos típicos 
padrões de conforto das elites. Vai procurar o verdadeiro 
sentido de beleza, não nos anseios e expectativas do “cliente”, 
daquele que se serve do trabalho alheio, mas na pobreza 
daqueles que trabalham arduamente. Para isso dispõe de 
técnica. Arte como engenho. A secura da técnica como 
refratária às retóricas, como recusa às incursões do capital 
imobiliário. Técnica essencial, no limite, harmonizando-se 
com uma idéia, um propósito, um esforço de condensação. 
No edifício da FAU/USP, uma rampa só piso, uma rampa 
sem corrimão, ou melhor, cujo corrimão está sugerido pelo 
contraste de cor e material entre a parte central e as laterais 
da rampa. Uma faca só lâmina. Linguagem da radicalidade.
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Poética da escassez. Desemplumada. Boi de coice.
A simplicidade foi uma causa, para Wright, Lina, 

Artigas e Paulo Mendes, que não se limitou ao exercício 
profissional do arquiteto. Eles não se furtaram à realização 
de um trabalho pedagógico para equacionar as idéias que 
cada um tinha sobre a formação do arquiteto. Neste âmbito, 
atuaram contra qualquer forma de leviandade, 
irresponsabilidade ou ainda, para os últimos, contra o cinismo 
desencantado do pós-modernismo.

Em um determinado momento deste trabalho, 
dizíamos que, ao contrário dos EUA, o Brasil ainda era um 
projeto, um porvir, algo que estaria para acontecer. Temo 
que hoje, nem projeto tenhamos mais. O problema atual é 
concebê-lo. Um dos equívocos mais notáveis de uma vertente 
contemporânea da arquitetura pode ser caracterizado como 
a sua auto-referência, na forma quase postiça com que são 
feitas as citações aos motivos, temas ou elementos 
identificados como representativos da boa tradição de 
brasilidade. São simples referências a aspectos 159 
arbitrariamente eleitos da nossa cultura arquitetônica. 
Pretensamente erudito, em tempos de valorização excessiva 
do virtuosismo, o que tal equívoco esconde é o seu 
empobrecimento, dado pelo esvaziamento de questões vivas, 
atuais, representativas de uma consciência criadora 
vinculada a uma comunidade. Em arquitetura, dada a sua 
peculiar maneira de relacionar-se com as vidas das pessoas, 
não se pode criar artifícios comemorativos ou celebrativos 
de aspectos representativos de determinadas culturas. Em 
arquitetura não se representa desta maneira: ou ela promove 
um desenho novo acerca de tais aspectos, recuperando 
legitimamente a cultura que se quer evidenciar - daí a sua 
autenticidade - ou ela já nasce morta. Para estar enraizada 
na cultura, ela não pode se contentar em expressá-la, ela 
participa da sua criação; ou então, não é nada! No ingénuo 
afã de ser marco referencial, monumento, imagem ou 
escultura, a arquitetura, com um grau nunca antes visto de 
artificialismos, tem sido, na melhor das hipóteses, “ex- 
cultura”. Qual é a imagem da cidade, ou do país, ou da nossa
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cultura, que cultivamos? Vender o nosso exotismo, a nossa 
ginga, a nossa sensualidade, as nossas paisagens virgens, 
características tão propaladas nos meios de comunicação? 
Compactuar com esse olhar que nos vampiriza, impondo os 
nichos que nos são reservados no mercado global? O que 
pretendemos ser? Uma enorme Manhattan?

Indagações que gravitam em torno da reflexão acerca 
do atual papel do arquiteto no Brasil. Se fosse permitido a 
uma conclusão expor, com toda honestidade e de forma muito 
pessoal, porque acredito na arquitetura, eu recuperaria o que 
restou da utopia intrinsecamente presente na profissão e 
efusivamente manifestada nas obras destes arquitetos dos 
espaços secos.

A poética da arquitetura é uma poética da expansão: 
projeta-se para fora, na tela da cidade. O sonho do arquiteto 
é uma espécie de sonho consciente, alerta e que espera 
alcançar alguém ou alguns no seu fim. O sonho do arquiteto 
é dar forma à comunhão, é expressá-la no espaço. O sonho 

160 do arquiteto é a imagem do tempo compartilhado. O discurso 
da arquitetura nutre-se desse sonho extrovertido. A 
arquitetura resulta dessa imaginação sonhadora que 
apreende o espaço, sobretudo, nos seus aspectos poéticos.

Um poeta entabulado já é uma promessa. Se sua ação 
nos surpreende é porque ele é um prisioneiro do seu tempo, 
comprometido visceralmente com a sua cultura, com a gente 
que compartilha com ele a densidade do tempo vivido. A figura 
desse poeta autêntico não está circunscrita a um espaço ou 
atividade específica. E nem sempre a atividade ou obra que 
admiramos está identificada com um autor. Quem será que, 
paciente e engenhosamente, talhou e assentou as pedras que 
contêm as encostas do rio que cruza a cidade? Quem 
caprichosamente caiou as paredes daquele antigo casarão 
com as cores de um passado, estava a serviço exclusivo de 
um proprietário ou, por um momento, pensou que pintava a 
paisagem? Quem cultiva a terra como se sua fosse, expõe 
seu corpo às intempéries e engalfinha-se numa batalha diária, 
temperando esforço e espera, num trabalho gerador de 
paisagens geométricas, feito de texturas, fibras e sementes,
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onde a umidade e o seco são o bem e o mal de uma poesia 
escondida. Quem nos faz vibrar e gritar gol, e acenar à 
multidão para brindar a euforia, faz poesia. Essa é poética 
da vida, que não distingue homens e profissões. Todos esses 
que lançam um olhar apaixonado sobre o seu ofício, 
descobrem a força proveniente da própria espessura dos seus 
trabalhos, e cada gesto, cada movimento, cada esforço, forja, 
burila, imprime a matéria vida ao ecoar em outras vidas. Na 
concretude do mundo, lidamos com o peso da matéria vida. A 
vida e o significado de algo se interseccionam na efemeridade, 
e no peso de uma dúvida: o que teria acontecido se alguma 
de nossas ações fosse suprimida? Nada é tangencial, nem 
definitivo. Toda ação laboriosa e de alguma maneira 
comunitária é um não resignar-se com a brutalização do 
mundo, com a aceleração cínica da impermanência das coisas 
produzidas no mundo. O arquiteto não tem alternativas, a 
não ser fazer da sua profissão uma batalha contra a 
brutalidade da impermanência das coisas (e dos homens), a 
que se refere Lévy-Strauss. Para se fazer arquitetura, cumpre 161 
acreditar na sua dimensão urbana, na idéia de cidade como 
bem comum e como construção cultural. A arquitetura 
mantém vínculos com o lugar, o território e a paisagem que 
não se limitam à temporalidade permitida no mundo da 
publicidade. Da mesma forma que o trabalho envolvido na 
sua concepção e produção cobra, ainda mais em países pobres 
como o nosso, um resultado, senão permanente, ao menos 
durável. Não temos direito ao erro, à inconsequência, à 
gratuidade ou à inconsciência social. Estamos condenados 
ao anacronismo da era das utopias ou ao humanismo6. Talvez 
seja essa a herança da arquitetura moderna na América.

A nossa melhor tradição moderna foi a que justamente 
soube explorar ao máximo as tensões entre regionalismo e 
universalismo. Para a arquitetura moderna o universalismo 
estava equacionado na fundamentação da técnica e no 
racionalismo construtivo. De posse destes instrumentos, a 
América promoveu uma abertura às motivações dos lugares, 
como manifestações da vida.

Por fim, o esforço de presentificação, de coisificação
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da memória, como ensina João Cabral, para pensar no 
problema do significado e do valor que se atribui aos espaços. 
Pela memória tomamos contato com as temporalidades da 
arquitetura, o que já exige maior responsabilidade do projeto 
e maior compromisso cultural. Recuperemos, nas obras 
construídas, o olhar que a cidade de São Paulo lançou sobre 
o Brasil e o esforço de abstração aos estímulos da memória 
espacial e da cultura material. Vejamos o imenso desejo de 
construir uma cultura, onde o aprendizado do ver o país, foi 
temperado na convivência cotidiana entre brasileiros de 
diversas origens, no resgate das paisagens evocadas, no 
intercâmbio de idéias.

São Paulo é um mosaico de espaços e olhares 
sincrônicos. Nas poéticas da secura emerge um tempo 
reinventado: o tempo da sincronia na representação de 
espaços. São respostas aos apelos das imagens de fora. Na 
cidade que não soube se preservar - porque as relações sociais 
vigentes assim exigem - prosperou, de modo afirmativo, uma 

IA? arquitetura que se pretende vetor de um processo de 
construção da memória de outros lugares. Sem belezas, a 
cidade feia se pôs a olhar: atividade que une a construção da 
memória com a pulsão de falar do ausente (os lugares do 
Brasil) nos termos do presente. Cidade das vivências 
imaginárias. Lugar das poéticas da secura, onde comparecem, 
transbordando, as memórias espaciais de outro Brasil.

Fiéis ao nosso tempo e, portanto atentos a essa tradição 
da arquitetura da secura, poderemos construir uma coerência 
entre a nossa vida e a nossa atividade, e mais do que isso, 
participar de uma cultura, que identificamos como nossa, 
nesse momento. Nossas ações, a história demonstra, não estão 
isoladas. Fazemos todos, parte de uma tarefa compartilhada 
que se expressa no tempo e no espaço de uma história que 
não reconhecemos; não a vemos porque ela não é única, nem 
unidirecional. Mas o sonho do arquiteto é pressenti-la para 
poder descrever o espaço dessa história invisível, repleta de 
gente que desconhece as causas, os motivos, os sortilégios do 
destino. O sonho secreto, aflito, angustiante e impetuoso do 
arquiteto constitui em traçar os laços, os nexos, descobrir
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coerências, promover inteligibilidades, construir 
sensibilidades comuns, para justificar a reunião das pessoas 
num lugar, ou seja, a existência da cidade, o apreço pela 
convivência com o outro. Ser arquiteto é jamais abdicar da 
exigência do conhecimento ativo ao dedicar-se ao 
aprimoramento do desenho da cidade, a face visível dessa 
história. Se o homem, como disse Emerson7, sempre raciocina 
do visto para o não-visto, o arquiteto pretende apresentar, 
não só a evidência desse percurso, como traçá-lo às avessas, 
mostrando o visível fruto do seu trabalho, o espaço desenhado 
na medida do homem que vive a sua história.

7 EMERSON, R. W. - 
Ensaios - Rio de 
Janeiro, Imago. 

1994.
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Oespaçç e amemória: Apresentamos neste apêndice, a íntegra dos
S01gdepoimentos realizados para o presente trabalho. Como

depQIIY)6ritOSnotaremos’ e^es f°ram muito além do nosso objeto de pesquisa, 
G â.lgU.mâ.Stanto no que tan£e a riqueza e à variedade, quanto à 
T)3.1 SclSf GH.SProfundidade das questões abordadas. Esperamos que outros 
Orasileiraspesquisadores faÇam justiça à qualidade desta documentação, 

recolhendo, certamente, o diamante que não pudemos 
destacar. Os professores Bento Prado Jr., João Alexandre 
Barbosa, Paulo Archias Mendes da Rocha, Jean-Claude 
Bernardet, Ulpiano Toledo Bezerra de Meneses e Milton 
Santos, colaboraram, generosa e profundamente com este 
trabalho. São professores que se dispuseram, pacientemente, 
a atender um pesquisador em formação, com a dedicação 
característica daqueles que respeitam a profissão de 
professor. Esperando, também, não ter cometido nenhum 
grande equívoco ou falha de interpretação, a publicação deste 
apêndice pode assegurar-lhes a defesa contra as nossas 185 
impropriedades.

Acreditamos haver registrado um painel privilegiado 
de abordagem da cidade como experiência viva, vivida e 
pensada. Suas reminiscências e seus pontos de vista são 
verdadeiras demonstrações sobre o valor do espaço urbano, 
são retratos contundentes da evolução urbana brasileira, 
contidos em saborosas narrativas.
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Estão todos deitados
Dormindo 

Profundamente.
Manuel Bandeira

Bento Prado Jr
(depoimento em agosto de 1995)

No meio da noite despertei 
Não ouvi mais vozes nem risos

O professor e filósofo Bento Prado Jr. nasceu em Jaú, 
interior do Estado de São Paulo, em 1937. Há mais de cem 
anos atrás, seu avô, acompanhado de mais sete irmãos 
compraram uma extensão de terra que corresponde hoje à 
área da cidade. Sempre apresentado como um Almeida Prado 
de Jaú, sua família, seu sobrenome são fortemente associados i 
à região: há uma ligação muito substancial entre minha 
família e o lugar em que nasci, diz. Tanto é verdade, que o 
seu primeiro texto literário, publicado no jornal local, tratava 
do ingresso do XV de Jaú, o time de futebol que representa 
a cidade, na Primeira Divisão do Campeonato Paulista. Nem 
é sem encanto que rememora o jogo, assistido em Santos, 
contra o Jabaquara, time da casa, que resultou num empate, 
conseguido pelo Jabaquara, através de um juiz fortemente 
parcial, suficiente para ascensão do seu time de coração.

Confessa-se, nestes termos, um bairrista, e aponta 
ainda um outro índice: em 1943, seu pai, com seus dez filhos, 
mudou-se para a cidade de São Paulo. Mesmo em idade pré- 
escolar, Bento já havia sido alfabetizado espontaneamente 
em sua casa, dada as facilidades e as condições de ter um pai 
professor e uma casa com quadro-negro, onde escreveu sua 
primeira palavra: palmeiras, provavelmente, espelhada, da 
direita para a esquerda. Mas em São Paulo, tendo entrado 
alfabetizado na escola, recorda-se da primeira pequena 
dissertação, cuja tema era a cidade. Desenvolveu uma
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comparação entre São Paulo e Jaú, grafando a primeira com 
iniciais em minúsculas e a última, em maiúscula. A 
professora entendeu como erro de ortografia, o que para ele 
era a afirmação da notável superioridade de Jaú sobre São 
Paulo. A mudança, aos seis, sete anos, foi para ele uma 
terrível perda.

Por outro lado, como veio muito precocemente para 
São Paulo, ele pouco se lembra de Jaú. O que de significativo - 
restou foram a casa paterna, o “jardim-de-cima” e 
especialmente, a fazenda, na antiga Bica de Pedra, hoje 
Itapuí, a dez quilómetros de Jaú. As memórias infantis da 
fazenda foram conservadas vivas, após a mudança, pois 
continuava visitando-a frequentemente, nas férias escolares. 
Declara-se emocionado quando hoje, passa por Jaú: é uma 
referência simbólica, mítica. Sinto-me bem na cidade.

Hoje, morando em São Carlos, também no interior de 
São Paulo, acha que este fato talvez não tenha sido indiferente 
a sua memória, dada à quantidade de características jauenses 

188 que ele reconhece na cidade: o tipo de arquitetura do casarões 
do fim do século passado e início desse, encostados no passeio, 
sem recuos, com porões gigantescos, de pé-direitos altos, onde 
se depositava a safra de café.

Quando mudou-se para São Carlos, há 17 anos, para 
dedicar-se à Faculdade de Filosofia da UFSCar, chegou a 
procurar casas de aluguel, semelhantes à casa paterna. Ainda 
havia muitas. Hoje, lamenta a progressiva extinção desse 
tipo de arquitetura. Sinto dor no coração ao vê-las 
desaparecer.

Relata ainda uma outra sensação semelhante à 
comparação entre uma cidade e Jaú, ocorrida no período da 
volta do exílio em 1974, quando ainda não podia lecionar em 
escolas públicas, impedido pelo AI-5. Foi obrigado a dar aulas 
numa escola particular em Ribeirão Preto, onde encontrou 
as mesmas características arquitetônicas, porém com outra 
dimensão, incomparavelmente mais rica e mais numerosa. 
Minha memória infantil ficou fortemente marcada pela casa 
paterna, o centrinho de Jaú e a fazenda.

Quando mudou-se para São Paulo, em 1943, morou
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provisoriamente numa casa geminada na Rua Pedro Olívio, 
ao lado de um terreno baldio, onde estava a grande tenda do 
circo do Piolim. Bento não se recorda se chegou a assistir 
algum espetáculo, porém lembra com nitidez as fantásticas 
imagens da grande tenda e do Piolim. Mas morou lá por pouco 
tempo, até mudar-se novamente para outra casa na Rua 
Maria Figueiredo, 507, uma travessa da Av. Paulista, cinco 
quadras abaixo em direção ao Ibirapuera. Sua casa ficava a 
uma quadra da Rua Tutóia, que demarcava o limite da cidade. 
Depois havia uma enorme várzea, com inúmeros campos de 
futebol. Era o fim da cidade. Um desses campos era da 
Portuguesa de Desportos. Bento, até os 10 anos praticava o 
futebol de várzea, mais com muito mais frequência, jogava 
futebol na rua, na Alameda Santos, com bola de meia, em 
meio ao trânsito peculiar daquela época: o cabreiro, com seu 
bando de cabras, a carrocinha de verduras... Permaneceu 
nessa casa até 1958, quando casou e foi morar em 
Higienópolis.

Em 1960, Bento Prado ingressou na carreira docente 189 
na Universidade de São Paulo. Pouco depois, viajou para a 
Europa, onde morou dois anos. Em 1969 foi cassado, 
retornando a França, onde ficou até 1974. Volta para São 
Paulo e, após já estar lecionando na Faculdade de Filosofia 
da Universidade Federal de São Carlos, muda-se finalmente, 
para São Carlos em 1980.

Mas as memórias infantis guardam, dentre todas as 
outras moradias, o que mais lhe parece com a imagem do 
paraíso. A casa paterna em Jaú: porão gigantesco com pé- 
direito altíssimo era seu local de recreio favorito. No piso, 
um painel representando cavalos motivou a montagem da 
sua estrebaria particular de cavalos-de-pau: não havia 
distinção alguma entre o cavalo-de-pau e o cavalo real. 
Quando passa por Jaú, hesita em rever a casa. Eu não quero 
provocar memórias retrospectivas.

O jardim que fica em frente à Catedral de Jaú era 
chamado de Jardim-de-cima, porque era elevado, suspenso 
quase dois metros em relação à calçada que ò contorna. O 
uso naquela época era, curiosamente, uma representação
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social: a elite, os proprietários dos bens, fazia o “corso” sábado 
à noite pelo jardim. As moças num sentido, os moços em outro. 
Na calçada, lá embaixo, os pretos, fora do jardim. Ou então, 
no Jardim-de-baixo. Decalagem social muito nítida, numa 
cidade fortemente conservadora. E assim se preenchiam os 
sábados à noite: cinema, seguido de passeio no jardim.

O Jardim ainda pode ser visto, mas não com as mesmas 
características, devido a uma grande asneira do meu primo, 
Zezinho Magalhães, que foi um bom prefeito, e que se cercou 
do que havia de melhor na arquitetura. A sede da Prefeitura 
é obra do arquiteto Vilanova Artigas, porém o referido Jardim, 
foi refeito pelo paisagista Burle Marx, que fez o projeto sem 
visitá-lo. Uma pequena babada, uma insensatez.

Uma das características mais curiosas da cidade era 
a cor. Hoje, pavimentada, Jaú não mais possui o tom dado 
pela forte cor da terra roxa. Uma terra que quando respinga 
na roupa, ela tinge. Os edifícios eram impregnados da cor da 
terra. A Igreja tinha o tom ocre romano, referindo-se à típica 

190 utilização da terra na argamassa de revestimento da 
alvenaria, na arquitetura, em Roma. Hoje em dia as fachadas 
são mais claras. Mesmo, preservando um casario antigo - as 
famílias conservadoras não mudam nada - a cidade perdeu a 
cor, ou melhor, aquela cor escura da terra roxa. Aliás, esta é 
uma cor que me comove. Hoje, tenho fazenda em Adamantina, 
e no caminho, perto de Ibitinga, a gente passa por baixo de 
uma ponte que tem ali exatamente aquela cor: o que sempre 
me provoca uma comoção.

O professor Bento Prado concorda com a afirmação de 
que o processo de crescimento das cidades brasileiras, tende 
a descaracterizá-las, homogenizando-as, eliminando 
diferenças, reproduzindo as mesmas imagens. Jaú, 
descolorida, é como se a cidade perdesse uma assinatura.

As memórias que mais me comovem, depois da perda 
que foi ir para São Paulo, são da fazenda - o paraíso, o sonho, 
diz Bento, lembrando uma noite, dormida na fazenda em uma 
das suas férias escolares. Despertei e olhei o teto com ripas 
de madeira e me perguntei: será que estou sonhando? Será 
que estou em São Paulo? Me belisquei. Não. Eu estava ali\
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Aquelas casas típicas de fazenda, a arquitetura rural, sacadas 
com os pilarzinhos, corredor que atravessava a casa de ponta 
a ponta, na entrada, um escritorinho de um lado, uma sala 
de outro, depois uma sala de jantar e cozinha. De outro, três 
quartos, no fundo banheiro, junto com a cozinha. A casa era 
cercada de um enorme terreiro para secar café. O terreiro era 
cercado de palmeiras, muito bonito. Meu pai não era um bom 
comerciante, mas um bom cafeicultor e sobretudo, os critérios 
estéticos eram muito importantes. Tanto que meu avô, que 
era um fazendeiro ganhador de dinheiro, quando olhou a 
fazenda pela primeira vez disse: “Isso aqui está um jardim, 
mas você nunca vai ganhar dinheiro com isso”. No enorme 
terreiro jogava-se futebol e a noite deitávamos para ver o céu 
estrelado. Havia um imenso e muito bem cuidado pomar, com 
muitas frutas; uma cocheira com belos cavalos, bem tratados; 
o curral com várias vacas holandesa só para o consumo. Uma 
cavalhada muito bem tratada, muito bem alimentada. Tanto 
que no fim da vida, meu pai, levado a posições políticas um 
pouco mais a esquerda que no passado, lamentava-se de ter 
oferecido condições materiais aos cavalos, muito superiores 
que aos empregados. “Que coisa horrível!”, disse. Mas enfim, 
isso para mim, era o paraíso: as memórias que eu tenho do 
odor. Bosta de vaca, um perfume formidável. Às vezes, em 
sonho, revivo o cheiro do suor do cavalo e do arreio de couro 
impregnado com o cheiro do suor do cavalo.

Eu me divertia. Entre o terreiro e o pomar havia uma 
estreita e pequena faixa de terreno que levava a uma espécie 
de piscininha onda se lavava o café. Nessa pequena faixa 
crescia capim e eu decidi que aquilo era a minha fazenda. 
Meu pai me fez um réplica absolutamente idêntica às carroças 
da fazenda (ele não usava caminhão - não sei se só por 
economia, pois o dinheiro não era abundante, mas também 
porque ele dizia que caminhão não caga). Certa ocasião, meu 
pai chegado aos prazeres da mesa, comprou um cabritinho, 
muito bonitinho demais. Com toda as minhas forças eu me 
opus ao sacrifício do cabrito e venci a parada. Até que, quando 
mais grandinho, eu o atrelava a minha carrocinha e circulava 
pela minha fazenda. Mas o cabrito virou um bode, atacava e
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1 SERRES, M. - 
Hénnes I: La Com- 
niunication - O autor 
é, além de filósofo da 
ciência, inspetor de 
navegação marítima: 
responsável pela 
habilitação de 
navegadores.

causou problemas terríveis. Mataram o bode.
Na segunda vez que morou na França, Bento passou 

quatro anos em Maintenon, a setenta quilómetros de Paris, 
um pouco antes de Chartres, onde há o Castelo da Madame 
de Maintenon, e que é uma região muito agriculturável. 
Ironicamente, compara: aquilo era absolutamente idêntico a 
Jaú. A riqueza da terra, a delicadeza da paisagem. Para 
depois, afirmar, sério: você procura projetar na nova paisagem 
os esquemas da antiga. A exceção é Paris, que para ele impede 
qualquer projeção. Para fazer piada, só há três cidades 
habitáveis possíveis: São Carlos, Paris e Jaú. O resto é 
absolutamente insuportável!

Por fim, indagado se é possível fazer a filosofia da 
paisagem, o professor Bento Prado, responde 
afirmativamente, e exemplifica, com uma obra do filósofo 
francês contemporâneo, Michel Serres1. Ele tem um texto 
muito bonito sobre a “navegação sem carta”, um elogio ao 
piloto que guia pela qualidade perceptiva do espaço marítimo, 
que se orienta intuitivamente no espaço marítimo, sem o apoio 
dos instrumentos, pela qualidade da luz, da água. Uma 
concepção mais fenomenológica da orientação no espaço, do 
que uma concepção técnica.

Bento se diz surpreso sobre a sua própria percepção. 
Certa vez, a cavalo com amigos, pelo canavial de sua fazenda, 
resolveu cortar caminho. 0 fato de não ter sido muito bem 
sucedido, rendeu-lhe o apelido de “professor-bússola”. Mas 
em Amsterdan, chegando na estação, reteve a forma da 
cidade, como quem vê a sua estrutura, em forma de leque. 
Em uma semana circulando, jamais se perdeu.

0 professor e filósofo Bento Prado Jr. demonstra 
interesse pelo tema da pesquisa. Com muita amabilidade 
mostra-nos fotografias e nos presenteia com um belo texto 
sobre um certo circuito de São Paulo dos anos 50: dos Jardins 
até o Viaduto do Chá, onde o núcleo era a Av. São Luiz com 
os seus bares. São Paulo da minha adolescência continua 
existindo na minha cabeça como uma ‘prótese mental’. O São 
Paulo que eu gostava. Atravessando o Viaduto do Chá, já era 
um horror, era a São Paulo do trabalho, aquela coisa penosa...
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João Alexandre Barbosa
(depoimento em setembro de 1995)

O professor de Teoria Literária e Literatura Comparada, 
João Alexandre Barbosa, nasceu em Recife, Pernambuco, em 
1937. Começou cedo a lecionar (18 anos) no cursinho 
preparatório para a Faculdade de Direito, ligado a própria. 
Daí ter tido muitos alunos que hoje são deputados, ministros 
e até um vice-presidente. Em Recife, eu vivi quase toda a 
minha vida num bairro antigo, chamado Capunga ou Graças, 1 93 
numa rua de nome muito bonito - que lembra aqueles nomes 
louvados por Manuel Bandeira, no poema “Evocação do 
Recife” - chamada Rua da Amizade. E vivi ali quase toda a 
minha vida com os meus pais. Intercalava os períodos vividos 
na cidade, num casarão dos meados do século XIX, com 
temporadas na distante Praia de Boa Viagem. Nós íamos 
para praia em cima de areia. Mas também viveu, com menor 
frequência, no campo, no interior de Pernambuco. Como o 
meu pai era um homem de posses, e era um homem doente 
(ele morreu muito jovem), ele achava por bem viajar pelo in
terior a busca de “bons ares”. E não fazia isso como a gente 
pode imaginar, como uma pessoa normal faça, indo para um 
hotel, mas ele alugava uma fazenda. Então, nós moramos 
também algum tempo em fazenda, sobretudo perto de 
Carpina, que aliás comparece com bastante frequência na 
obra de João Cabral de Melo Neto.

O golpe de 64 foi decisivo na vida pessoal de João 
Alexandre. Nessa época, assinava uma seção de críticas no 
Jornal do Comércio de Recife, que foi o bastante para ser

Recife...
Rua da União... 

A casa de meu avô... 
Nunca pensei que ela acabasse! 

Tudo lá parecia impregnado de eternidade
Manuel Bandeira
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importunado, tanto pela polícia, quanto pelo exército. Teve 
amigos perseguidos. Então, com 27 anos, em fins daquele 
ano, com a mulher e um filho, resolveu sair de Recife, valendo- 
se dos contatos feitos pelo professor Antonio Cândido de Mello 
e Souza, quem já conhecia há cerca de três anos, na recém- 
criada Universidade de Brasília. Eu fui ser professor no 
Instituto de Letras e minha mulher, no Instituto Central de 
Artes. Esperávamos ter uma vida universitária normal e 
agradável, numa Universidade nova, num campus 
inteiramente novo, numa cidade novíssima - Brasília tinha 
entre três e quatro anos. Era aquele faroeste mesmo, um 
descampado com areia do ar, aquele barro vermelho, mas 
com um por-de-sol fantástico, uns pores-de-sol maravilhosos 
e um amanhecer também muito bonito, junto ao Lago 
Paranoá, onde morávamos, de forma muito agradável. 
Pensávamos viver em Brasília durante um tempão, na 
Universidade, ensinando, éramos jovens, entusiasmados, mas 
um dia acordamos com o campus inteiramente tomado pelo 

194 exército. E tanques. Pareciam na verdade, baratas, 
distribuídos pelo campus. E aí não houve outro jeito. Tivemos 
que sair de novo.

Era fim de 65, quando retorna ao Recife, sob a marca 
de uma demissão coletiva (duzentos e vinte e poucos 
professores) na UnB. 0 ano que se iniciava não foi auspicioso: 
João Alexandre haveria de brigar sucessivamente para 
retomar aos seus trabalhos e lugares na cidade. Desgastou- 
se de tal maneira que já em fins de 1966, mudou-se para São 
Paulo. Minha mulher costuma dizer que nós saímos 
perseguindo os piores momentos da “Revolução”. E de fato 
em 64, Recife e Porto Alegre, por causa de Miguel Arraes e 
Leonel Brizola, foram os alvos preferidos dos militares. Já 
em 65, eles dedicaram-se especialmente a Brasília, para 
recrudescerem em 1968, em São Paulo. O AI-5 nós pegamos 
em São Paulo, quer dizer, pegamos os três piores momentos, 
onde não devíamos estar.

Já em 66 começou a trabalhar na Faculdade de 
Filosofia, ainda na Rua Maria Antônia, como assistente do 
professor Antonio Cândido, que foi o orientador da sua tese
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de doutoramento, defendida em 1970. Foi então, o início da 
sua brilhante carreira na Universidade de São Paulo.

Portanto, podemos perceber que o professor João 
Alexandre vivenciou espaços bastante diferentes e as suas 
memórias estão, no Recife, tripartidas entre a cidade, a praia 
e o campo. Na minha época a gente ia para a praia como 
quem ia para o interior: as pessoas tinham casas de temporada 
na praia. Hoje as pessoas moram em Boa Viagem. A 
experiência da praia foi para mim fundamental. A praia 
completava o lado urbano da sua vida, vivida num bairro 
antigo da capital do Estado do Recife, e o que é mais 
fundamental, numa casa antiquíssima. A casa do meu pai, 
que eu morei toda minha infância, minha adolescência, era 
uma casa de, mais ou menos, 1840, de meados do século 
passado. A imagem da casa para mim é muito viva (desenha 
com as mãos unidas a cobertura da casa). Era uma casa de 
frontão triangular, tinha sótão e porão, era distante da rua 
com um jardim imenso, e um quintal gigantesco, onde 
criávamos vários bichos, galinhas, porcos... E árvores: 195 
mangueiras, pitangueiras, tamarineiros (que eram muito 
comuns naquele bairro). Era uma casa que marcava uma 
criança, inclusive pelas suas fantasmagorias, porque era uma 
casa cheia de morcegos no sótão e ratos no porão; com lugares 
misteriosos no porão, algumas paredes vazadas, em que a 
gente via o buraco, mas outras que a gente sabia que tinha o 
buraco, mas estavam fechadas. Bom, aí evidentemente, a 
imaginação da criança, do adolescente, juntamente com os 
empregados - que era uma coisa muito importante no 
Nordeste, na minha época, para a convivência e o aprendizado 
- começava a imaginar coisas como mulheres emparedadas, 
homens que mataram as mulheres que estavam ali dentro, 
enfim, toda essa imaginação que era importante para a vida 
de qualquer um de nós, mas mais ainda, para um sujeito que 
começava a gostar de literatura, de romances, como eu. Então, 
era uma casa à Edgar Poe, ou seja, tinha tudo para incentivar 
a imaginação. Portanto, a existência urbana foi muito 
importante para mim, sobretudo porque, esta rua em que nós 
morávamos, era uma rua quase de família: tinha morado
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meu avô, moravam tios... Era aquela existência um pouco de 
fazenda, dentro da cidade. As crianças se sentiam donas de 
tudo. Eu brigava na rua achando que eu tinha o direito de 
fazer o que fazia. Era, como os meus amigos diziam, o dono 
da bola.

A casa, após a morte dos pais, foi vendida pelos irmãos 
e demolida para a construção de um prédio detestável, uma 
calamidade do ponto de vista arquitetônico. A primeira 
pergunta que fiz quando encontrei o primo que comprou a 
casa e construiu o prédio, foi se tinham achado algum cadáver 
lá no porão, de mulher emparedada, e ele disse que não. Eu 
fiquei decepcionado.

Havia algo de engenho nessa experiência urbana de 
João Alexandre. Ele conta que, com os falecimentos do pai e 
depois, da mãe, ficou, com a sua mulher, responsável pela 
casa, já que ele era o irmão mais velho. De repente, nos demos 
conta que na minha casa tinha 22 empregados, 22 pessoas 
que dependiam da gente. Era uma arrumadeira de cima, uma 

198 arrumadeira de baixo, uma passadeira de roupa branca, uma 
passadeira de roupa comum, cozinheira, assistente de 
cozinheira, motorista, assistente de motorista, menino de 
recado - um personagem fantástico na minha época, era aquele 
menino que fica ali sem ninguém saber o que ele está fazendo 
direito, mas que serve para comprar um cigarro, ir na venda... 
Relembra, ressaltando a interação que existe entre o espaço 
e a imaginação: o que espaço oferece à imaginação.

Mas também, depois de casado, João Alexandre 
também viveu em Boa Viagem - nesse tempo a rua já era 
asfaltada - intensificando o seu contato com o mar: eu 
acordava às 5 horas e cinco e meia já estava nadando. Em 
Recife, 5 horas já há sole 6 horas já está começando a fazer 
calor. De modo que você pode perfeitamente tomar banho de 
mar, e eu nadava muito, sempre gostei de nadar e de me 
integrará natureza, e integrar também um pouco o meu filho, 
que desde criança eu o levava para praia. Aquele mar de 
Recife e de Olinda; aquele mar, o outro lado do Atlântico que 
a gente sabe que lá adiante está a África. Como na época, eu 
era um leitor desbragado deAlbert Camus, eu me imaginava
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numa praia argelina, como se o Camus estivesse lá em Argel 
e eu, lá na Praia de Boa Viagem. E cenas de “O Estrangeiro”, 
do árabe, do sujeito que mata a beira d’água. Eu tenho uma 
imaginação marinha que foi constituída pelo uso e pela 
frequentação da praia do Recife, sobretudo, Boa Viagem. 
Tanto que hoje, os meus irmãos que estão em Recife, me dizem: 
“mas você gosta de Boa Viagem'? Boa Viagem é poluída!”Eu 
não acho. E não consigo ir lá sem ir a Boa Viagem. Porque lá 
são os meus espaços. Eu sabia inclusive qual era a piscina 
melhor - porque têm umas piscinas que se formam acá dos 
arrecifes. Hoje eu já perdi um pouco a direção... Mas foi uma 
frequentação muito intensa.

O que eu tive menos, foi a frequentação do campo, da 
Zona da Mata - porque não é sertão; o sertão é mais profundo. 
Ela é mais chegada para o mar, é quase litorânea. Foram 
temporadas em fazendas alugadas pelo meu pai, e durante 
um certo tempo, ele teve um engenho com o irmão dele que eu 
ia para lá e passava 15 dias. Dos irmãos eu era o único que 
ia. Eu gostava de ficar lá conversando com as pessoas, 197 
descansando, lendo, mas não foi alguma coisa fundamental 
para mim. Portanto, eu digo sempre, eu sou um homem do 
Nordeste, mas sou um homem urbano. Nem todo sujeito do 
Nordeste é sertanejo, é do mato. Eu vivi na cidade como 
qualquer outro rapaz da minha geração. Certamente com 
menos confortos modernos dos que viviam em São Paulo ou 
no Rio. Mas de qualquer forma, era muito conforto, por causa 
da classe social que eu pertencia. Para mim, o Rio era fácil 
de ir, era só pegar o navio.

Além de Recife, o professor João Alexandre, fala dos 
outro dois espaços que foram centrais para ele: Brasília e 
São Paulo. Brasília pegava qualquer um pela novidade. Hoje 
eu não gosto de Brasília, mas naquele momento eu gostava, 
porque para mim Brasília era a UnB, que estava se 
constituindo, com a biblioteca excelente. Tudo era mais ou 
menos pobre, mas tinha uma biblioteca excepcional. Tinha 
condições de trabalho, você podia ter tempo integral, 
dedicação exclusiva, coisa que não era comum de onde eu 
vinha... Então Brasília, naquele momento, teve o seu encanto.
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Havia muita diferença entre a minha experiência de 

espaço no Nordeste e o espaço de Brasília. O Nordeste era o 
espaço antigo. Eu morava numa casa do século XIX e de 
repente mudamos para um daqueles apartamentos 
construídos pelo Niemeyer. Nós habitamos os primeiros 
apartamentos chamados "Colina”, que eram os apartamentos 
para professores dentro do Campus. Era uma sensação 
esquisita, uma surpresa e um choque. Dizia-se que tinha todas 
as vantagens, mas eu confesso a você, que eu prefiro as paredes 
enormes da minha casa, onde você não ouvia barulho do outro 
lado. Nesses apartamentos de Brasília, você ouvia todas as 
conversas do apartamento adjunto, o que era desagradável. 
Mas eram apartamentos muito finos, com concreto aparente 
e as instalações elétricas e hidráulicas expostas. Isso tudo eu 
fui experimentar bem depois nos EUA, na década de 70. Mas 
o que nós tínhamos em Brasília estava em contraste 
inteiramente com aquela minha experiência de espaço em 
Recife. Porque Recife, era uma cidade muito marcada pela 

■[98 tradição, pelo histórico. É, das cidade brasileiras, uma das 
cidades imperiais. Eu classifico as cidade assim: por exemplo, 
Porto Alegre é uma cidade republicana. Só tem nome de 
político e líder republicano. Gaúcho que fez a revolução está 
cheio. São Paulo também é muito republicana. O Estado de 
São Paulo entrou no Brasil com a República, no fim do século 
passado. A presença é muito grande desses nomes, dessas 
famílias. Não, em Recife não. É como o Rio. Em Recife, a 
gente tinha a Rua do Imperador, a Rua da Imperatriz, a ponte 
chamava-se D. Leopoldina, quer dizer, a gente estava marcado 
pelo Império, pelo Segundo Reinado, que foi importantíssimo 
para o Recife. 0 Primeiro, também. A gente teve revoluções 
constitucionalistas, Frei Caneca, que quis que a Constituição 
se cumprisse contra os desmandos de D.Pedro I. É uma 
presença muito forte da história Imperial do Primeiro e 
Segundo Reinados em Pernambuco, na minha época. Talvez 
agora, tenha diminuído. Agora imagine, na época de João 
Cabral. Era fortíssima. Quando ele escreveu o “Auto do Frei 
Caneca”, ele me disse que telefonou para o pessoal da PUC, 
que tinha montado “Morte e Vida Severina”, e falou que estava
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escrevendo um outro auto, mas que dessa vez era sobre Frei 
Caneca. Daí ele parou assim e falou: “certamente, vocês não 
têm a mínima idéia de quem seja. Mas aí em São Paulo, é 
uma rua.” Uma transversal daAv. Paulista. Em Recife, Frei 
Caneca é uma personalidade; nós sabemos onde ele foi 
condenado, onde ele foi executado - no ‘Forte de Cinco Pontos", 
que existe lá. É uma cidade cheia de fortes antigos, holandeses, 
toda essa presença da história brasileira é muito importante 
para marcar e marcou algumas gerações. Eu acho que eu fui 
da últimas. Porque depois a coisa mudou muito.

O professor João Alexandre reconhece hoje, que está 
mais difícil identificar os pontos da memória de Recife. A 
cidade vem se transformando, tornando-se apressada. Até o 
hábito da sesta se perdeu. Outro dia fui com minha filha ao 
Recife e resolvi fazer um passeio turístico pelo centro da 
cidade. Ela ficou surpresa quando eu mostrei: olhe neste 
prédio, naquele segundo andar, nasceu Joaquim Nabuco. 
Dentro da cidade, na Rua da Imperatriz, Nabuco nasceu e 
não tem nenhuma placa. Eu sei porque já sabia. É uma coisa 199 
lamentável a perda da memória - o que é fundamental para 
a criação do espaço, para você saber definir o teu espaço e o 
que é integrado a ele. Eu não acredito numa memória espacial 
inteiramente virgem. Uma memória do espaço está sempre 
marcada por alguma coisa: ou é uma história pessoal ou é 
uma história maior, mais ampla e mais geral na qual você se 
integra. Enfim, digo isso para lembrar o impacto que foi a 
relação entre os dois espaços tão diferentes, arquitetônicos, 
como Recife e Brasília.

A outra experiência espacial e urbana que marcou João 
Alexandre foi São Paulo. É uma cidade curiosa. Eu sempre 
costumo dizer: os dois sujeitos que fizeram hinos de amor à 
São Paulo são nordestinos. Um é Tom Zéeo outro, Caetano. 
Paulista mesmo, parece que não gosta de São Paulo. Mas o 
nordestino gosta, e eu não sei exatamente por quê. As razões 
são as mais diferentes. As minhas: encontrei em São Paulo 
um ambiente adequado ao trabalho. Foi bom trabalhar na 
Universidade. Encontrei pessoas que acreditaram no meu 
trabalho. E hoje, depois de tantos anos, eu acho que eu uso



dP e

!■

II

mais a cidade do que ela me usa.
Houve um momento, logo no meus inícios em São 

Paulo, realmente complicado. Ensinei em vários lugares: dava 
aula no centro, na FAAP, na Maria Antônia. Mas confesso a 
você, que a minha relação ou a minha leitura desses espaços, 
não tem nada que ver com a leitura que desses mesmos espaços 
- sobretudo a Maria Antônia - fizeram os colegas que 
estudaram lá. Você entrevistou o Bento. O Bento tem uma 
marca muito grande daqueles espaços, daqueles bares, da 
Biblioteca Municipal. Isso eu não tive com relação a São 
Paulo. Cheguei em 66, pertinho da invasão da Maria 
Antônia... 0 meu espaço em relação à Universidade foi o 
Campus, onde eu fiquei muito mais tempo. Portanto, não sou 
um viúvo da Maria Antônia, de forma nenhuma, embora 
tenha sido dos que mais lutou para traze-la de volta para a 
Universidade. Aliás, uma coisa que me orgulho. Na época 
que era Pró-reitor, consegui, pessoalmente, levantar o 
problema no Conselho Universitário - o que terminou 

P00 integrando a Maria Antônia de novo à USP. É um orgulho, 
uma honra para mim ter feito isso. Mas não tenho essa relação 
sentimental com a Maria Antônia. Não tenho e também não 
finjo. A minha relação sentimental é muito mais com a cidade 
de São Paulo, com a capacidade dessa cidade em integrar 
pessoas que vem de fora... Encontrei pessoas que eram, como 
eu, mais ou menos foragidos. De uma ou de outra maneira. 
Eu não era perseguido pela polícia ou pelo exército, mas era 
um auto-exilado, como muita gente se auto-exilou em Paris - 
caso de Fernando Henrique, caso de Roberto Schuwartz - 
pessoas que não foram obrigadas, não foram perseguidas a 
revólver, mas que se auto-exilaram porque não conseguiriam 
viver aqui. E fizeram muito bem. Eu me auto-exilei, eu sentia 
São Paulo como a Embaixada do México, como a gente, os 
pernambucanos, sempre diziam. São Paulo era uma grande 
‘Embaixada do México”-agente estava aqui meio exilado. E 
a coisa foi ficando. Nunca ninguém imaginou que a coisa se 
começava em 64 e só terminasse em 89. Na verdade foram 25 
anos de “revolução”. Então, as pessoas foram ficando, 
adaptando-se, fazendo as suas coisas, criando as suas raízes.
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Eu tenho assistido a vários amigos nordestinos que vieram 
para cá e que conseguiram se integrar e gostam de São Paulo, 
porque São Paulo permitiu isso. Esse é um espaço, para mim, 
extremamente pragmático; ele não tem aquela intensidade, 
digamos, poética, daqueles outros espaços a que eu me referi. 
Mesmo Brasília, naquele momento em que ela ocorreu. Mas é 
evidente que, para mim, quer eu queira, quer não, o espaço 
mais marcante, mais intenso, é o da minha juventude, da 
minha adolescência, dos meus inícios de maturidade. Essas 
imagens se gravaram para sempre. E eu reencontro esses 
espaços em algumas coisas da cultura brasileira, hoje. 
Algumas coisas, sem dúvida, marcam esses espaços: é a obra 
evocativa do Manuel Bandeira, é a prosa do Gilberto Freyre, 
é a poesia do João Cabral, é o teatro do Ariano, é a pintura 
do Francisco Brennand, quer dizer, são signos que conformam 
a minha leitura dessa experiência espacial.

Indagado sobre a presença desses espaços da tradição 
da cidade de Recife na poética modernista brasileira, o 
professor João Alexandre Barbosa aproveita para compor um gQ1 
traçado rigoroso da forma como essas paisagens foram 
retratadas. Começa lembrando que Gilberto Freyre estava 
fazendo a “Semana Regionalista” quase simultaneamente à 
Semana de Arte Moderna de 1922, em São Paulo. Sua 
preocupação era a relação entre região e tradição. Veja a 
palavra fundamental: tradição. De forma muito intensa, já 
naquele momento, não só Gilberto Freyre, mas também, 
Manuel Bandeira, na poesia, trabalhavam com aquele olho 
voltado para as tradições. O Bandeira já vinha publicando, 
desde 1919, com uma dicção moderna, incorporando a 
tradição. Guardadas as diferenças entre ele e o Mário de 
Andrade, Bandeira produzia algo que ia inequivocamente ao 
caminho da modernidade. A dicção do Bandeira, o registro 
do simples, do cotidiano, do coloquial, era extremamente 
moderno, ainda que os conteúdos desse registro, fossem 
conteúdos da tradição, do folclore, do regional, que ele 
incorporava na sua obra. Para exemplificar essa simplicidade, 
o professor lembra o poema chamado “Irene no Céu”:
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Irene preta
Irene boa

Irene sempre de bom humor

Um velho cais roído 
e uma fila de oitizeiros 

há na curva mais lenta 
do caminho pela Jaqueira, 

onde (não mais está) 
um menino bastante guenzo 

de tarde olhava o rio 
como se filme de cinema; 

via-me, rio, passar 
com meu variado cortejo 
de coisas vivas, mortas, 

coisas de lixo e de despejo; 
viu o mesmo boi morto 

que Manuel viu numa cheia, 
viu ilhas navegando, 

arrancadas das ribanceiras.

Imagino Irene entrando no céu:
- Licença, meu branco!

E São Pedro bonachão:
- Entra. Irene. Você não precisa pedir licença.

Esse tipo de linguagem, de dicção é moderna, embora 
o conteúdo não tenha nada de moderno. É um conteúdo de 
resgate da tradição, da relação entre o branco senhor e a preta 
Irene, a empregada, a ama, seja lá o que for da sua 
experiência, da sua região. Ele deixou marcado isso: as ruas 
do Recife, a cidade de Recife, mesmo vivendo longe, assim 
como o João Cabral. O Cabral viveu muito mais tempo fora 
do Recife do que dentro, mas aquelas imagens, algumas 
ficaram gravadas para sempre: quando Manuel Bandeira 
fala do Rio Capibaribe, fala das enchentes e de um boi morto 
carregado por elas. Muitos anos depois, Cabral escreve um 

2Q2—poema que é uma autobiografia do Rio Capibaribe, onde o 
Rio Capibaribe conta a sua viagem desde a nascente, 
passando pelo Recife. 0 poema chama-se “O Rio” (ou “Relação 
da Viagem que faz o Capibaribe de sua Nascente à Cidade do 
Recife”) e é de 1953. Num determinado momento ele menciona 
o boi morto de Bandeira:
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São essas imagens da tradição que são fortes demais. 
Tem coisa mais forte que uma cheia? Hoje já devem estar 
canalizando, mas como eu cheguei a ver e como, certamente, 
o Bandeira e o Cabral viram, é uma coisa impressionante a 
cheia do Rio Capibaribe, pegando a cidade inteira, ruas, casas 
... De repente, por causa da força do rio, nós, meninos, 
ficávamos passeando de barco nas ruas que usávamos para 
jogar futebol. Essas imagens são fortes e são regionais. Isso 
só para falar das coisas urbanas. Imagine as coisas do 
interior, e que o Cabral registrou. A sua experiência é intensa; 
o seu pai era dono de engenho. Ele conviveu. “Morte e Vida 
Severina” (ou “Auto de Natal Pernambucano / 1954-1955) 
conta de enterros que se faziam e que eu assisti também. O 
morto ia na rede, ia dentro de uma rede sendo carregado. 
Veja que história incrível. Só que a rede ia pesando. O sujeito 
morto ali dentro e o pessoal ia levando, ficando cansado, 
bebendo e aí, de vez em quando - e eu acompanhei muito 
enterro assim, lá em Carpina, para olhar - eles botavam o 
morto no chão, enrolavam-no direitinho na rede e, com o pau, 203 
davam em cima do morto. E eu ficava espantado com aquilo. 
Depois, eu descobri: é para água sair e o morto ficar mais 
leve. São imagens marcantes. Pelo menos para mim, marcou 
muito, quando criança.

Outra coisa é você ter toda aquela herança cultural 
que se transmite, no Nordeste, através do cordel, da cantoria, 
da história contada. Eu ia, quando estava nessas fazendas 
em Carpina, nos botecos. O pessoal bebendo, eu ficava sentado 
no chão, ouvindo as histórias que eles se contavam. Contavam 
na viola. Contavam sem viola. Todos são elementos que fazem 
a imaginação e mostram que existe uma tradição que passa 
de contador para contador. De repente, vem um sujeito com 
uma dicção moderna - porque ele leu os modernos, porque ele 
era um homem culto - e resgata isso, mas dentro dessa dicção. 
É o caso do Manuel Bandeira; é o caso do Cabral. Na reflexão 
mais histórica, sociológica, etc, é o caso do Gilberto.

Neste ponto, o professor expõe a sua impressão de que 
esta característica demarca a grande tradição da criação 
moderna brasileira. Reconhecendo que os expoentes de
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criatividade, na literatura, são todos autores marcados por 
regiões, sem serem, no entanto, regionalistas estreitos: 
Bandeira, João Cabral, Drummond, Guimarães Rosa. Eles 
deram uma universalidade ao regional. Isso é que é bonito. 
Porque há autores que são até bons regionalistas, mas apenas, 
regionalistas; ficaram fechados dentro daquela região. Esses 
mencionados, são autores que universalizaram a suas regiões. 
0 caso do Guimarães Rosa: o mundo da cultura brasileira e 
das tradições brasileiras, passam pelo livro “Grande Sertão: 
Veredas”, sem dúvida. Temos até uma presença de Euclides 
da Cunha, que é o grande passado brasileiro de tentar 
vincular mar e sertão, e que está na presença do São 
Francisco, no rio, no Guimarães Rosa, e tudo. Portanto, essa 
integração do regional ao universal é o que caracteriza essas 
obras. É o caso do Bandeira; é o caso do Drummond. Quer 
poeta mais marcado pelo seu lugar de origem do que o 
Drummond? Os dois livros iniciais do Drummond, “Alguma 
Poesia”e “Brejo das Almas”, são quase livros de memórias a 

?04 respeito de suas paisagens, pequenas, em Minas, ligadas a 
sua região de Itabira, e que ele, através de uma dicção 
moderna, universaliza. É o caso do Cabral. Portanto, eu acho 
que esse é um problema central dentro da cultura brasileira 
moderna: a tensão entre cosmopolitismo e localismo, como 
muita gente já observou, a respeito do modernismo. O que é 
que Oswald faz ou quer fazer? A antropofagia do Oswald é 
deglutir o estrangeiro, é transformar o que era influência 
estrangeira em matéria nacional, sem desprezar o 
universalismo, o internacionalismo, sem ser um tacanho 
provinciano, desconhecendo todo o resto. Nada disso. Faz com 
que isso passe pela cultura brasileira, mas ela conserva 
características de si mesma. É o que em grande parte, estava 
nas teses iniciais do Gilberto Freyre, em “Região e Tradição”. 
Só que naquele momento, as teses do Gilberto pareciam 
reacionárias demais, em função do internacionalismo 
paulista. Hoje, nós já temos um certo distanciamento para 
vermos que não. 0 Gilberto estava querendo ler certas coisas 
que eram importantes dentro da tradição (roupas, modos de 
vestir, comidas), utilizando, não uma sociologia antiga ou
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reacionária, mas uma sociologia, que na época dele, era da 
maior vanguarda. Quando ele quer estudar a vida social no 
Nordeste, utiliza notícias de jornal. Para falar do escravo, 
ele pega os escravos fugidos anunciados no jornal. Ele lê o 
“Diário de Pernambuco”, da época do Império, de forma muito 
moderna. A sociologia reacionária, ele dizia, era 
“academicona”, não tem vida. E isso ele conseguiu apreender 
muito bem. Hoje, nós já temos distanciamento para dizer isso. 
Mas naquele momento era meio difícil. Ele parecia entregue 
à tradição, mais fortemente do que à inovação. Mas ele sempre 
foi esperto para dizer que não estava fazendo uma coisa só. 
Hoje a gente pode lê-lo com outros olhos. Não para elogiá-lo 
integralmente - ele teve muito de reacionário, sobretudo, no 
fim da vida, infelizmente - mas num certo momento ele 
representou a vanguarda no Brasil. Para pessoas com Antonio 
Cândido, Sérgio Buarque de Holanda e outros paulistas, o 
Gilberto era vanguarda e estava fazendo uma obra ‘sui 
generis’de sociologia. Foi um espanto. Como é que um sujeito 
podia escrever sociologia daquele jeito? Tratar da tradição 2Q5 
brasileira daquela maneira? Esse problema é central na 
cultura brasileira.

No caso específico da literatura, o que ocorreu em fim 
da década de 50 no Brasil é bastante curioso: num ano só, 
em 56, apareceram as obras principais do Guimarães Rosa, 
“Grande Sertão: Veredas”e “Corpo de Baile”, e uma antologia, 
a reunião dos poemas do Cabral, chamada ‘Duas Águas”. É 
um acontecimento importantíssimo dentro da literatura 
brasileira do século XX. E as duas surgiram logo no início 
da segunda metade da década de 50. Para o fim, aparece a 
obra do Cândido, que de certa forma, refletia sobre certos 
problemas que estavam lá: cosmopolitismo e localismo. Quase 
no mesmo momento, surge a vanguarda mais rigorosa, mais 
organizada: a vanguarda concreta do Brasil. Tudo isso dentro 
de um movimento muito importante do ponto de vista político 
e social que era o programa desenvolvimentista de Juscelino 
Kubitschek. Havia um conjunto de coisas que dizem muito 
daquele momento que não se pode deixar de considerar. Não 
que a literatura e a reflexão sobre a cultura fossem uma
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tradução exata, literal, do que o desenvolvimentismo estava 
querendo fazer no Brasil; mas havia muita coisa junta. Todos 
esses movimentos surgiram de uma só vez, muito próximos 
uns dos outros - a Bossa Nova, o João Gilberto, a vanguarda 
concreta, oAntonio Cândido com “A Formação da Literatura 
Brasileira”, o João Cabral reunindo de vez a obra dele em 
“Duas Águas”, o Guimarães Rosa com “Grande Sertão: 
Veredas” ■ pegando o grande problema no Brasil: todos, de 
uma forma ou de outra, lêem a questão do cosmopolitismo e 
do localismo.

Provocado a pensar se aqui no Brasil, o canto do 
regional foi como, em certos aspectos e em certos momentos, 
nos Estados Unidos da América, uma forma de expressão 
original, que ao tratar da região, tratou também de 
redescobri-la e de inventá-la, João Alexandre Barbosa 
concorda, lembrando o peso que teve o regionalismo de ficção 
dos anos 30 dentro da cultura brasileira, sobretudo, o 
regionalismo nordestino, nas figuras desiguais de José Lins 

?06 do Rego, José Américo de Almeida e Graciliano Ramos. O 
Graciliano, na verdade, inventa, tendo os dados da realidade. 
Foi um grande escritor. O José Lins é mais memorialista. O 
Graciliano é mais inventor: a criação de personagens fortes 
como Paulo Honório de “São Bernardo”, para chegar ao ápice 
de um Guimarães Rosa. A paisagem de Rosa - o Gerais - é 
extremamente inventada, é uma paisagem que existe até um 
certo ponto - existem referentes claros - mas a partir daí, ele 
inventa. É uma paisagem que mistura o rude, o anacrónico, 
o arcaico, com o moderno. As reflexões dos personagens do 
Guimarães Rosa são, ao mesmo tempo, de um sujeito que é 
um tocador de boi, mas é também, de um sujeito que tem 
uma reflexão que se aproxima dos grandes autores da 
literatura do século XX- o mito do Fausto, a tradição medieval 
(a ambiguidade de Diadorim), o jogo entre sertão e mar, da 
tradição brasileira (que está em Euclides). É um mundo de 
elementos referenciais que foram inventados, costurados 
novamente, pelo Guimarães Rosa. Eu acho que é um 
regionalismo que transcende.

Não creio que haja um regionalismo típico. Nós temos
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vários regionalismos no Brasil. Inclusive existe um 
regionalismo na literatura brasileira que vem do século XIX: 
o realismo, o naturalismo no Brasil, teve um tipo de 
regionalismo. Há autores bem marcados: um é o cearense 
chamado Oliveira e Paiva, outro, o Elias de Souza, em relação 
à Amazonas. Temos vários porque são regiões bem marcadas, 
bem diferenciadas. O que talvez diferencie bastante o nosso 
regionalismo do regionalismo americano dos Estados Unidos, 
é a existência lá, de uma tradição de reflexão filosófica bem 
marcada com os transcendentalistas. Esses autores, como 
Emerson, Thoreau, foram regionais. Aquela região de New 
England está muito presente neles. Mas eles tiveram uma 
reflexão muito mais elaborada do que nós tivemos aqui no 
século passado. Agora coincidências também existem. Por 
exemplo, se pensarmos num Steinbeck, que é um regionalista 
americano, e o compararmos com Graciliano Ramos, coisa 
que também já se tentou fazer em trabalhos de Literatura 
Comparada, teremos resultados curiosos. Eu acho o 
Graciliano melhor escritor. É preciso deixar de ter vergonha ?07 
de dizer isso. Mas há uma visão de mundo que os aproximam. 
Quem seria o nosso Faulkner? É muito estranho pensar nisso, 
porque Faulkner não existiria sem uma série de problemas 
que são característicos da sociedade americana. Por exemplo, 
a relação entre o branco e o preto nos Estados Unidos, entre 
raças, é muito diferente dessa relação, no Brasil. O que se 
explica pelos tipos de colonização que houve. Se eles tiveram 
a protestante, nós tivemos a católica da Contra-reforma. Isso 
deu diferenças substanciais. Quando Faulkner trata do negro, 
o ‘deep south’ americano, da região dele, é com sentimentos 
de remorso, de culpa, típico das origens protestantes daquela 
sociedade. Nós temos menos isso. Eu acho então, que dá 
diferenças interessantes. Agora, você tem toda a razão, quando 
lembra o fato de que o nosso regionalismo é muito 
diversificado.

Eu não conheço um arquiteto no Brasil que seja 
regional. Eu me lembro, quando vivi no Recife, de um 
arquiteto famoso na região, mas a sua arquitetura era 
moderna, à la Niemeyer: o Acácio Gil Borsoi. Eu me lembro,



Nesta altura, retomamos a tema da poesia, 
aproveitando uma das especialidades do professor João
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inclusive do Ariano, que sempre defendeu a adequação da 
arquitetura moderna à região nordestina, mas que exagera. 
Defendia, com uma certa razão, porque a tradição portuguesa 
arquitetônica de Olinda é uma coisa impressionante: naquele 
calorão de Pernambuco, aquelas casas são frescas e 
agradáveis, com suas varandas, paredes largas e pé-direito 
altíssimo. Uma arquitetura de cimento, argamassa e vidro 
ali, torra o sujeito lá dentro. O Ariano contava uma história 
da prima dele, que morava no sertão da Paraíba, cujo marido 
ganhou muito dinheiro e resolveu fazer uma casa 
ultramoderna. E contratou o Borsoi e disse: não economize. 
E o Borsoi fez uma casa de cimento e vidro. Aí o Ariano 
comentava: “ela, antigamente, ficava no quartinho dela 
fazendo costura. Hoje, ela ainda continua fazendo, mas, de 
óculos escuros”.

Eu não conheço nenhum arquiteto regionalista, mas 
demonstrações de defesas de uma certa arquitetura. O 
Gilberto Freyre sempre defendeu uma “arquitetura luso- 

?08 tropical”, como ele chamava uma arquitetura adequada 
àquela região.

As casa antigas de Olinda são a maior prova de uma 
boa arquitetura, ao meu ver. Casas que recebem o vento e o 
deixam passar. É uma maravilha, dispensa ar-condicionado. 
São paredes largas que impedem o sol atravessar. Enfim, 
essas adequações entre o internacional e o regional precisam 
ser muito pensadas. Eu fico até meio horrorizado com o 
descaso para com isso.

0 professor lembra que, numa certa época no Brasil, 
a arquitetura moderna estava na moda, e o Palácio da 
Alvorada virou uma espécie de modelo, com muitas casas 
reproduzindo suas famosas colunas. O que era um horror. 
Uma coisa é fazer o projeto do Palácio da Alvorada, o traço, 
que é uma coisa de gênio, em termos de marca visual. Brasília 
é uma marca visual. É o maior “logotipo” do mundo. Mas 
resta saber se é bom morar lá.
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Alexandre: a obra de João Cabral. Gostaríamos de saber a 
sua opinião sobre os valores espaciais contidos na sua obra, 
muito marcada pela presença de paisagens urbanas, com 
relação ao conteúdo, e pela arquitetura, conforme sua 
concepção de uma construção poética cerebral, quase 
pitagórica.

Eu acho que em termos de espaços urbanos, dois 
espaços são privilegiados: Recife e Sevilha - que lhe parece a 
cidade perfeita, feita a medida do homem, como ele diz. Vamos 
ver cada uma de per si.

Ele usa vários meios de abordar, de pegar o Recife como 
cidade. Um deles, central, é o Rio Capibaribe. Por que? 
Primeiro porque as imagens do rio são marcantes, para quem 
viveu numa certa época como ele. Ele escreve o verdadeiro 
tríptico do rio: “O Rio”, "Morte e Vida Severina” e “Cão sem 
Plumas”. O rio passa pela cidade. Na autobiografia do rio, 
que é o poema “O Rio”, a gente vê isso claramente: algumas 
casas que são casas, como ele diz, “caiadas pelo tempo”, casas 
antigas em determinados bairros, ficam de costas para o rio. gQ9 
Essas casas não vêem o rio. E pior ainda, não vêem quem 
mora à margem do rio, as populações ribeirinhas, que se 
alimentam do rio. Todos são elementos que ele vai 
acrescentando, e que está também no “Cão sem Plumas”, que 
quer dizer isso mesmo: não ornamentado, a seco. Cante a 
paio seco, como ele tinha dito, no poema “Paisagens com 
figuras”, sobre a Espanha. Então, é aquele canto que tenta 
apreender a rudeza, mas que para isso, tem que também ser 
um canto desemplumado. Por isso, nesse poema, ele faz uma 
verdadeira desmontagem da imagem. O rio é como o “cão 
sem plumas”. Aqueles homens são como um “cão sem plumas”. 
Aqueles homens ribeirinhos ... Ele vai apanhando o Recife; é 
uma linguagem, eu diria melhor, o canto do Recife que se faz 
em cima do tríptico do rio, é um canto extremamente disfórico. 
Não é eufórico. Basta “Morte e Vida Severina”. São todos textos 
que apreendem a cidade a partir dessa negatividade. São 
elementos negativos e por isso, extremamente críticos. E são 
críticos, mais ainda, porque a linguagem de que ele se utiliza, 
já foi passada pelo crivo da crítica. Eu falo do homem
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minguado com a linguagem minguada. Não é uma linguagem 
ornamental que vai dar esta realidade. É uma linguagem 
que também seja reduzida ao mínimo; é uma linguagem de 
mingua, como ele mesmo diz, capaz de apreender esse homem 
de mingua, essa região de mingua. Eu acho que no caso do 
Recife, é essa a perspectiva e a apreensão dele. Por isso, a 
imagem que fica desse visual, é o visual desértico, é como se 
aquelas paisagens recifenses fossem desérticas, porque o 
homem está reduzido ao mínimo. Há um longo poema dele 
chamado “Dois parlamentos”, que é, talvez, o poema mais 
politicamente crítico, em que ele usa dois sotaques. Ele diz o 
discurso senador, sotaque sulista2, o discurso deputado, 
sotaque nordestino3. Dois sotaques para falar da mesma 
região, dos cemitérios, das pessoas que estão ali. E são todos 
os dois discursos inadequados para apreender a situação, 
porque são discursos emplumados. Tanto um, como outro, 
não apreende o cemitério: o cemitério é de engenho.

Portanto, do lado da cidade de Recife temos: a 
visualidade é uma visualidade de carência, desértica. Essa é 
a imagem que passa. E por isso, em poemas posteriores, os 
escritores que vão contar, são escritores que falavam um pouco 
disso, como é o caso do Graciliano. O João Cabral tem um 
poema acerca do Graciliano.

Por outro lado, há a Espanha, e na Espanha, Sevilha. 
Aí, ao meu ver, a percepção do Cabral, embora tenha 
elementos que façam a relação entre o Nordeste e a Espanha 
- uma cultura que, às vezes, pode se assemelhar, em algumas 
regiões espanholas - em Sevilha, é muita mais eufórica. 
Porque ali há história. 0 homem minguado, que ele também 
encontra em Sevilha, está respaldado por toda uma tradição, 
por arquiteturas, por igrejas, por arquitetos, por cantores, 
por poetas; e tudo isso dá um tom de euforia maior na 
apreensão da cidade. 0 que é bastante coerente, se olharmos 
a última parte da obra de Cabral - “Sevilha andando” e 
“Andando Sevilha”. Sobretudo a primeira parte, é o encontro 
dele com a Marly, a mulher dele, que é “a sevilhana que não 
se sabia”. É uma coisa inusitada na obra de João Cabral: de 
repente, ele começa escrever poemas inteiramente eufóricos

2 Primeira parte, 
chamada ‘‘Congresso 
no Polígono das 
Secas”,
3 Segunda parte, 
chamada ‘‘Festa na 
Casa-grande”.
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porque encontrou a mulher. Ele procurava a sevilhana em 
vários poemas, “Estudos para uma bailadora andaluza” e 
também, “Jogos Frutais”, que era mais a mulher 
pernambucana; mas sempre a procura de uma mulher que 
de repente ele encontrou. Era uma sevilhana que não se sabia, 
nasceu em Campos, Rio de Janeiro. Mas era sevilhana; tem 
um jeito de sevilhana; fala como sevilhana. Todo o livro é 
uma espécie de grande canto a esse encontro: da sevilhana 
numa mulher. O que para mim, até tira um pouco dessa 
tensão dos poemas anteriores - é como se fosse uma resolução. 
Todos aqueles fragmentos anteriores acabam conformando 
essa mulher de agora. E a segunda parte do livro, “Andando 
Sevilha”, é a arquitetura. É uma linguagem diferente da sua, 
que ele utiliza inclusive, para, muitas vezes, falar da sua - o 
que é um jogo próprio do João Cabral. Eu chamei isso uma 
vez de imitação da forma, quer dizer, ele não imita 
conteúdos apenas, da realidade, mas imita formas. Epor isso 
as linguagens de artes diferentes lhe servem. Às vezes, falando 
de toureiros, como acontece naquele lindo poema chamado 
“Alguns Toureiros” e “Paisagens com Figuras”, ele fala de 
poesia, fazendo a relação toureiros ou touradas e flor - que 
tipo de flor traz cada toureiro) para chegar no fim dizer que 
Manolete traz uma flor que ele conserva escondida, “sem 
perfumar sua flor”. E ele diz: não poetiza o poema - um dos 
traços da sua poética.

e como, então, trabalhá-la 
com mão certa, pouca e extrema: 

sem perfumar sua flor, 
sem poetizar seu poema.

sim, eu vi Manuel Rodriguez, 
Manolete, o mais asceta, 

não só cultivar sua flor 
mas demonstrar aos poetas:

como domar a explosão 
com mão serena e contida, 
sem deixar que se derrame 
a flor que traz escondida,
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João Alexandre oferece ainda outros exemplos desse 

procedimento distintivo de João Cabral de Melo Neto: falando 
de alguns lugares diferentes, falando de objetos e até de cabras 
- as cabras servem não como animais, mas as cabras tem 
uma linguagem, e essa linguagem é que ele apreende para 
falar de outras coisas. Um dos poemas que ele faz isso com 
arquitetura, que eu acho admirável, é um poema que está em 
“Quaderna”, chamado “A Mulher e a Casa”, que na verdade 
é um poema que, sendo sensual, termina sendo sexual, porque 
no fim ele chega a dizer que ela é tão acolhedora, a casa e a 
mulher, com seus espaços interiores, que o homem, olhando, 
tem vontade de penetrá-la. É uma relação tensíssima e 
belíssima: os espaços da casa e os espaços da mulher. Não é 
pelos espaços interiores que a casa vai ser julgada: é pelas 
relações entre os espaços. É essa linguagem que ele apreende 
e que ele faz em “Andando Sevilha” de forma admirável, e 
que são as casas, a Catedral de Sevilha, os espaços entorno 
da Catedral; tudo isso ele vai apreendendo e marcando, muito 
eufórico.

Portanto, eu marcaria essa diferença entre o disfórico, 
que está na sua visão do Nordeste, e o eufórico da Espanha (o 
que ajudou o Cabral a continuar vivendo). Um livro dos 
maiores livros dele, “Agrestes”, ele amplia um pouquinho isso 
para a África e para os países hispano-americanos, para os 
Andes, onde viveu. O espaço africano é quase um 
espelhamento do espaço pernambucano. Como eu te disse, 
em algum momento dessa nossa conversa, quem está na praia 
em Recife, pensa que basta pegar um barquinho e atravessar 
que chega no Senegal. Coisa que o Cabral fez. Ele viveu no 
Senegal e via o Recife do outro lado do Atlântico, e aí a África 
ficou sendo uma espécie de espelhamento do Recife, de 
Pernambuco. Não do Brasil, mas daquele pedaço que é mais 
fácil de atingir.

Ainda com referência à arquitetura, o professor João 
Alexandre, lembra que Le Corbusier aparece na obra do 
Cabral. Ele usa uma epígrafe do Le Corbusier, que foi uma 
frase copiada do Paul Valéry, que dizia que a poesia é uma 
‘machine à émouvoir’. O que é muito semelhante à proposição
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do Le Corbusier. Porém, o Cabral escreveu um poema que 
não é nada a favor do Le Corbusier. “Fábula de um Arquiteto” 
é um poema crítico sobre aquela pequena capela - Ronchamp. 
O Cabral fala da arquitetura que se fecha sobre si mesma e 
defende a arquitetura que abre. Ele diz aberta “como construir 
portas”. Ele fala que ela acaba sendo outra vez feto. Mas o 
que o ligou muito a Le Corbusier é a idéia da racionalidade, 
o que ele perseguiu sempre, durante toda a vida. Alguma 
coisa que fuja um pouco da besteirada da inspiração. Alguma 
coisa que seja controlada pela consciência. É um terror a 
pessoa ser assim, porque dá a sensação ao leitor, a nós, que 
ele está procurando sempre o controle. Claro que ele não 
consegue. Ninguém consegue. O sonho entra, o onírico passa, 
mas o que vale, talvez, seja o esforço do controle.

Por isso mesmo, o professor João Alexandre vê como 
inequívoca a relação do poeta João Cabral com a arquitetura 
de um modo geral e com uma certa pintura de teor mais 
abstrato - que ele se deu muito bem, quando era ‘marchand’ 
- como o próprio Picasso, o Klee, o Miró e o Mondrian - que g13 
foi uma grande presença. Ele escreveu sobre o Miró, um ensaio 
que tem coisas que falam dele próprio, quando ele diz que o 
Miró é uma pessoa que, sabendo a tabuada de cor, conta nos 
dedos. Ou seja, faz de conta que não sabe. O Miró parece isso 
mesmo: aquela facilidade, espontaneidade, ingenuidade do 
desenho infantil que ele consegue, é muito conquistado. Eu 
acho que é também o que o Cabral, às vezes, quer fazer. Fazer 
uma poesia que finja que não é poesia. É isso que ele chamou 
de “não poetizar o seu poema”, aquela lição do toureiro.

Para ratificar essa lição, João Alexandre cita um livro 
bem mais recente, “Crime na Calle Relator”, onde “o 
ferrageiro de Carmona”, diferenciando o ferro fundido do ferro 
forjado, demonstra as qualidades deste último, que é feito 
na mão, no embate, na luta corpo a corpo, para dar a sua 
“humilde receita, ao senhor que dizem ser poeta”: é preciso 
“domar o ferro à força”, fazer no muque, na raça, como diz o 
professor. Nada de fazer coisa fundida que é enganadora.

Acabei de escrever um texto que se chama “A lição de 
João Cabral”, porque eu acho que a grande lição de Cabral é
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essa: ele ensina a si mesmo, ele aprende e ensina a si mesmo, 
e ensina a gente. Consegue com que a poesia dele tenha esse 
teor didático extraordinário, sem ser didática. Falando de 
cabras, de mulher, de casas, de pintor, de escultor, falando 
de outras coisas e fazendo com que a gente perceba que diabo 
é essa criação poética. E sempre com aquela toada, como 
ele diz, assonante. A musicalidade do Cabral - eu diria que 
ele não é tão anti-musical - é assonante, o que é muito bonito, 
às vezes. Mas épara não adormecer, para não levar, ao embalo 
excessivo, o leitor e deixar que a consciência durma. Ele faz 
um pouco aquilo que James Joyce dizia: o seu leitor ideal é 
aquele que sofre de insónia. Então, o Cabral, nesse sentido, é 
de uma extrema modernidade.

Eu acho que a poesia dele é muito moderna por causa 
desse princípio, dessa categoria da negatividade. Ela é 
negativa com relação a si própria. Ela não é autocomplacente. 
E os intelectuais e os escritores costumam ser. Ele não é. Ele 
está sustentando a peteca há muito tempo. Por isso merece o 

214 nosso respeito. O sujeito que, com 75 anos, ainda mantêm 
essa vigilância com relação a si mesmo, vale a pena. Eu nunca 
vi o João Cabral baixar a temperatura. É sempre alta. Quando 
escreve poesia, é como se ele fosse incapaz de escrever o fácil. 
Sempre procurando o difícil, criando para si mesmo as 
dificuldades. O Antonio Cândido me disse certa vez, que em 
conversa com ele, ele dizia que gostaria de ser um escritor 
como José Lins do Rego: “escrever fácil, contar uma 
historinha, uma maravilha... Mas não consigo. Eu vou 
começar a escrever e de repente está tudo confuso, aquela 
sintaxe torta. Não consigo escrever fácil”. Eu acho que esse é 
o grande traço do Cabral.

Por fim, perguntamos ao professor quais nomes 
comporiam uma antologia de louvor ou canto à cidade, na 
literatura brasileira. Para isso, João Alexandre, começa 
visitando a cidade de Mariana, no século XIX, cantada pelo 
seu grande poeta, o simbolista Alphonsus de Guimaraens. 
Mariana aparece de uma forma tão concreta. É 
impressionante, apesar de todo o seu simbolismo, ele
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conseguiu apreender Mariana, que é uma cidade linda.
Um outro poeta mineiro, que leu as igrejas, os espaços, 

as ruas de Ouro Prêto, foi Murilo Mendes em "Contemplação 
de Ouro Prêto”. Ele era juiz-forense, mas conseguiu apreender 
bem Ouro Prêto.

Para deixar de lado Recife, de Manuel Bandeira e de 
João Cabral. Mas o Bandeira também leu Olinda. E o Recife 
teve um grande poeta de Olinda, que morreu muito jovem (o 
Cabral tem um poema dedicado a ele): Carlos Pena Filho, 
que teve uma apreensão dos azuis, das cores de Olinda, de 
uma forma espantosamente lúcida. Era um poeta de corte 
tradicional. Morreu sem completar 30 anos. Fazia sonetos, 
mas belíssimos, sobre os espaços olindenses. Eu o poria numa 
antologia imaginária.

Outro, claro, seria o Drummond. Não só com as coisas 
mineiras, Belo Horizonte, mas também com o Rio de Janeiro. 
Ele tem poemas que falam do Rio secreto, que precisaria ser 
fisgado, aqui e ali, na sua obra. Para não falar das crónicas, 
que aí ele se soltou e pegou o Rio para valer. Ele conseguiu a 
imagem da cidade.

Um outro foi o Vinícius; mesmo nos poemas, sem pensar 
na música - a coisa carioca. Às vezes tristes - as elegias - mas 
são poemas que cantam a cidade.

Esses seriam os poetas que constituiriam uma pequena 
antologia, com peças centrais: Cabral, Bandeira e o Murilo 
Mendes, com Minas e “Contemplação de Ouro Prêto”, que eu 
acho um livro muito forte. Isso, só cidades brasileiras, porque 
cidades estrangeiras é outro papo. O Murilo mesmo, tem um 
livro chamado “Tempo Espanhol”, que pega sua experiência 
espanhola, na qual o João Cabral bebeu muito. Tanto que 
uma parte da obra do João Cabral que trata muito da 
Espanha, é dedicada ao Murilo Mendes. Essa é uma relação 
estranha, porque o Cabral aprendeu muito com Murilo, o 
tratamento da imagem. Ele mesmo diz que o Murilo foi mestre 
da imagem poética para ele. Ele leu o Murilo e o Drummond 
quando ainda estava se formando como poeta. Mas no fim 
da vida do Murilo, em 75, ele publica o livro “Convergência” 
e lá tem um poema que ele diz: “mondrianizei-me,
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francispongei-me,joãocabralizei-me”. O poeta mais velho que^ 
influenciou o mais novo, no fim da vida, confessa que foi 
influenciado pelo mais novo. Isso é muito bonito, é muito raro, 
tanto que é raro a homenagem que João Cabral prestou ao 
Augusto de Campos, dedicando a ele seu livro “Agrestes” - 
“nós somos tão diferentes, mas eu quero prestar essa 
homenagem ao poeta que sempre foi do contra, do não”. E o 
Augusto foi muito influenciado pelo Cabral. Isso é muito 
bonito porque não é muito freqiiente na literatura brasileira. 
Os poetas e os escritores em geral escondem, por baixo do 
tapete, as suas influências. Esses não esconderam.
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Nessa terra a dor é grande 
e a ambição pequena.

Caetano Veloso

Paulo Archias Mendes da Rocha
(depoimento em outubro de 1995)

Você gostaria que eu falasse de onde eu vim? Como quem 
já quer exibir o quanto eu pretendia ter consciência sobre 
isso? A importância para a vida pensada, a arquitetura? 
Ultimamente, para mim, tem sido necessário dizer essas 
coisas. Diante da interlocução com os meus colegas na 
Universidade, sobre a questão da arquitetura e do urbanismo, 
ocorre-me perguntar que escola eu teria tido se eu tivesse que 
fazer um relato, um ‘racconto’, uma narrativa, sobre tudo 
isso; e pouco a pouco, eu tenho visto que de fato tenho uma 
formação - que não quer dizer que seja boa - que está muita 
ligada a idéia de experiência. Ou naquilo que os fatos fizeram, 
diante de mim mesmo, eu transformar em experiência. Eu 
acho curioso, pelo seguinte: sou filho de um grande engenheiro 
e de uma mãe italiana, imigrantes que foram lá para o 
Espírito Santo. Entretanto, esse meu avô italiano também 
era um construtor. E toda a minha vida esteve muito ligada, 
sempre, a espetáculos, que eu via, de empreendimentos reais. 
Eu nunca contemplei a paisagem - mesmo menino - pura e 
simplesmente como um dado, dado pela natureza. Os homens 
sempre estavam por ali, fossem pescadores, fossem 
comerciantes, fossem construtores de portos, etc. Meu avô 
italiano, por exemplo, saneou toda a área do Parque Moscoso, 
em Vitória, no Espírito Santo, onde nasci (em 1928). Essas 
coisas eram contadas e comentadas muito. Só para ter uma 
idéia, no fundo da casa do meu avô, havia um depósito com 
carrocinhas, naquela época, havia inclusive dinamites, 
espoletas e coisas assim, que os meninos brincavam: arames, 
balanças, caixas de pregos e parafusos. O meu pai é baiano,



de uma família baiana. O pai dele, meu avô, foi para o Rio de 
Janeiro ainda menino; para a Escola Militar. Meu pai se 
formou no Rio e muito jovem ganhou uma concorrência para 
construir uma ponte no Espírito Santo. Esse meu avô italiano 
foi o empreiteiro que fez as cabeças da ponte com aterro, e ele 
casou com a filha do italiano. E eu vivi sempre envolvido 
com todas essas aventuras. Relatava-se tudo isso. Antes dessa 
aventura do meu pai, ele já tinha ido para o sertão do país, 
saindo do Rio, logo depois de formado, mais cedo ainda, para 
construir açudes. Construiu o Açude de Cruzeta, no Rio 
Grande do Norte; iniciou as obras de Quixadá ou 
Quixeramobim. Há fotos de meu pai com Padre Cícero. Por 
isso, quando eu li Guimarães Rosa, já bem muito mais tarde, 
eu estava lendo uma espécie de folhetim de coisas que já tinha 
visto. Os meus tios da família da minha mãe, que era 
numerosíssima, com muitas mulheres - portanto, eu chamo 
de tios aqueles que casaram com as irmãs da minha mãe - 
eram fazendeiros no sertão, caçadores, homens que mataram 

gifi onças. Eu desde menino, ajudei a arriar tropa de burros, tirar
carvão da mata. Mais tarde, já aqui em São Paulo, para onde 
o meu pai acabou se transferindo com a minha mãe, sozinhos, 
só nós - e eu sempre acostumado com família grande - ele me 
levava sempre, para acompanhá-lo nas obras fora, na costa, 
porque ele era engenheiro naval (adaptou esses tubulões 
pneumáticos para obras em terra). Eu assisti a construção 
do Porto de São Sebastião, Ibituba ... Eu aprendi que a 
natureza - para nós os homens - é uma outra coisa, uma coisa 
fabricada, praticamente: são cais, estaleiros, pontes. Sempre 
me amparei nisso.

Nessa pequena cidade de Vitória, cuja leitura é muita 
clara, não tanto do ponto de vista da geometria do traçado, 
mas da vida dos homens, a intriga, associada a 
empreendimentos, por exemplo, o comércio e tudo ficava na 
beira do cais. Muitas vezes, você achava a cidade um pouco 
tristonha à noite, mais escura, porque faltavam os navios. Às 

vezes havia umas falhas no cais. A luz dos navios era mais 
poderosa que a luz da cidade. A cidade sempre foi 
internacional. Meu avô, meus tios, ficavam no Bar Sales,
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bebendo com gregos, ingleses, italianos... Conversavam, e os 
meninos iam buscar aqueles homens lá. Isso me amparou 
muito sempre, quando eu me defrontei com a universidade e 
a arquitetura. Eu vi a arquitetura, desde o início, como forma 
de conhecimento, como algo que é feito para transformar a 
natureza, ou desvendar a natureza nas suas virtudes, que só 
os homens sabem fazer. Cuja visão de caráter artístico, ou a 
poética da coisa, é um recurso para acentuar o elogio da 
eficiência. De resolver problemas. A idéia de beleza surge, 
para mim, na arquitetura, muito cedo, como a beleza de nós 
mesmos. A exibição da capacidade de fazer as coisas libertos 
daquilo que seriam os estritos programas e as dificuldades 
como questões de quantidade. Faltam tantas casas. Como se 
disséssemos: ainda bem que faltam. Nós vamos fazê-las como 
nunca se viu antes, aqui na América.

Logo depois, pode-se compreender melhor a questão 
da América, o desastre do colonialismo. Tive talvez uma 
grande felicidade em encontrar a personalidade de Artigos, 
um homem que me abriu a mente, as idéias, para um plano 21Q 
crítico mais consistente ainda, como quem diz: eu já sabia de 
tudo isso. Como se costuma dizer, com grande encanto, 
quando se aprende uma coisa de um modo consistente: uma 
revelação! Como se usa a expressão para a fotografia: aquilo 
estava lá. Eu sempre soube de tudo isso e isso é muito difícil. 
Não digo com prepotência, ao contrário, eis a dificuldade. 
Ela não está na ignorância; está justamente, no conhecimento. 
Porque nós somos uma invenção de nós mesmos nesse planeta, 
e portanto, é justamente quando se sabe, que o mundo torna- 
se algo sobre o qual podemos tecer considerações. Deve ser 
muito bom conseguir ignorar. Deve ser um sossego. Isso não 
é presunção. Ao contrário, você se obriga a saber o que quer 
saber. O conhecimento não é nada que possa nos oprimir, 
como uma demanda. O conhecimento é uma grande aventura 
que anima a nossa vida.

Eu sinto muito em não poder me divertir um pouco 
mais com o que chamamos de estudar. Ler. Não há tempo 
para isso. Acho que fazer é muito importante. Se você for 
atento, é uma forma de ler. É um encontro sempre.
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Acho que a nossa história é a história da técnica. Não 

há outra. E diante disso, eu me aventurei, aqui em São Paulo, 
onde já estava deste os sete ou oito anos. E se eu pudesse 
dizer alguma coisa sobre o que eu faço, do ponto de vista da 
arquitetura, o repositório formal tem uma importância de 
caráter imagético e literário. Não é algo que você copia; o 
repositório formal o anima a inventar sempre. A arquitetura 
é resolução de problemas, e eles não são aquilo que já estava 
preestabelecido. Sempre achei que são banais os programas, 
as quantidades, as demandas, mesmo geométricas, quanto à 
visibilidade de um teatro, que são coisas que se resolvem. É 
mesmo a invenção da construção, que possa amparar aquilo 
que não existia antes, e vai ser feito de um modo que se 
constitua em discurso sobre tudo isso; que seja capaz de 
comover os outros, etc.

Por mais que pareçam restritos os limites da geometria, 
da forma, dos recursos estruturais, de fato, nós estamos vendo 
sempre, que não é verdade; pode-se inventar porque os homens 
andam muito depressa. A cidade se transforma rapidamente 
quanto aos seus objetivos. Permanecem problemas técnicos, 
como transporte, espacialidade, etc, mas fica sempre, na 
frente, como a demanda principal, essa questão do homem 
perante a natureza, como morfologia e situação de 
espacialidade, no sentido de realizar a cidade como lugar de 
espetáculo, lugar de reprodução do conhecimento, de exibição 
das formas de vida. Ou seja, aquelas casas que não fizemos, 
agora já temos que fazê-las de outro modo.

O arquiteto Paulo Mendes da Rocha preza as suas 
memórias e os lugares que elas contêm. Elas, ricas e úteis, 
são mesmo, base para a constituição de sua mentalidade, do 
seu psiquismo de arquiteto. Dentre elas, destaca as que 
circunscrevem a geomorfologia, a geografia da natureza in 
natura, e a bela natureza para nós morarmos, que é uma 
cidade. Nessa pequena cidade de Vitória em que eu nasci, fui 
sempre cercado por homens altamente empreendedores, e ao 
mesmo tempo, animado per seus relatos, eu comecei a ver 
com outros olhos aquilo que todos viam, como a inauguração
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do bonde que vai para Praia Comprida. Para que isso se 
realizasse foi preciso construir a linha do bonde sobre um 
aterro exíguo, em cima do mangue, porque, para esse novo 
lugar, onde se fez o loteamento - e passou-se a morar na Praia 
do Canto, na Praia de Santa Helena - havia um intervalo de 
território de um grande manguezal. Essa instalação de uma 
linha férrea, de bonde, de transporte urbano, era toda 
construída, e eu vi, como quem vê um modelo, que essas águas, 
que as marés regem, tinham que fluir e esse pequeno aterro 
era todo entremeado de ligações, de comunicações desses 
lençóis, e que virtudes isso constituiu para a cidade: a 
abertura daquele novo território passou a ser um espetáculo 
novo na cidade. Tomar banho de mar naquelas praias. Bondes 
eram animadíssimos no domingo.

Antes disso, morava-se no coração da cidade mesmo. 
A casa da minha avó, onde eu nasci, ficava a um quarteirão 
do cais do porto. Do terraço construído - era um sobrado, 
construído por esse italiano, que era um virtuoso construtor 
(vindo muito recentemente, tanto que meu tio mais velho, que P?1 
morreu de febre aqui, era italiano) - via-se o galhardete dos 
navios, como se fosse tudo uma coisa só. Esse bairro novo na 
praia, inaugurou, nessa cidade, essa “casa gentil” de beira- 
mar, onde os homens saíam para trabalhar, as mulheres 
ficavam comprando, nas ruas, os peixes do peixeiro, etc, e as 
crianças iam para o banho de mar. Coisa que na cidade não 
se fazia. E tudo isso apareceu para mim, como virtudes 
possíveis sobre o território, de uma forma que quem realizava 
era a técnica, a engenharia. Só para ter uma idéia, nós (as 
crianças de várias famílias que uma das mães ou tia levava) 
passávamos, às vezes, o dia nesse bonde: avisava-se o 
motorneiro e, no meio do manguezal, onde ele passava, quase 
como um milagre, como se fosse o bonde dos Arcos no Rio de 
Janeiro que passa no ar, nós passávamos em cima d’água, 
em linha única (tinha um balão lá para diante), ele parava 
num lugar que o próprio habitante de uma ilhazinha, ali do 
manguezal, tinha feito o aterro para comunicar com o bonde. 
Aí desciam todas as crianças e ficavam naquela ilha, seguros, 
e a mãe ou tia, seja quem for, ia para a cidade e só voltava à
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tarde. Naquela ilha morava um homem muito interessante 
(pescador, canoeiro), tinha bananeiras, cajueiros, 
mangueiras, jaqueiras, inclusive, uma cadeira de barbeiro 
ao ar livre, debaixo de uma mangueira, onde ele cortava o 
cabelo de todos os meninos. A mulher fazia comida. Nós 
almoçávamos lá, porque ela era costureira também, e tomava 
as medidas - a gente crescia muito depressa - para fazer as 
roupinhas todas, e de tarde, nós voltávamos. Portanto, essa 
ilha era uma ‘Villegaignon’, uma conquista fantástica para 
nós, uma ilha mágica. Havia também uma praia inacessível, 
que se ia com muita dificuldade, a pé, por um morro; passava- 
se o dia lá; havia aventuras extraordinárias, como um 
aniversário do meu avô que foi comemorado embarcados 
numa nave fantástica, onde se fez um banquete, enquanto 
dava-se volta na ilha.

Então, o reconhecimento do que é um lugar e do como 
isso se constrói, a partir de empreendimentos humanos, para 
mim foi uma lição, desde cedo, que eu compreendi bem.

Mesmo a abertura das fazendas de cacau. Você veja: o 
cacau é plantado na sub-mata. Limpar a mata, deixar as 
grandes árvores, plantar o cacau, é algo lendário que eu 
sempre ouvi contar. Naquele tempo não havia híbridos do 
cacau. O cacau nativo leva onze anos para começar a ser 
produtivo. Eles chamam de “bate-folha”, porque um pé encosta 
folhas no outro. Essas plantações são verdadeira catedrais, 
porque a folha do cacau é muito grande, longa e rala, e filtra 
a luz do sol a partir já daquela copa que está muito mais 
alta, das grande árvores. Andar nesses lugares é muito 
interessante. Entretanto, exige já o cacau, barcaças e 
secadeiras. Meu pai construiu, projetou, inventou uma 
secadeira de cacau, que não era outra coisa, senão uma grande 
usina de calor, com umas tubulações imensas de ferro, que 
passavam embaixo de um estrado elevado. Em construções, 
às vezes, de 80 metros de frente, baixas, de telha, com esse 
piso sobrelevado de estrado de madeira, onde se depositava o 
cacau para secar, sobre essa serpentina, com a estufa fora. 
Isso aí, numa fazenda lá do Rio Doce, do irmão do Afrânio 
Peixoto, Filogônio Peixoto. Eu, quando tinha uns 18 anos, já
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estudava arquitetura, fui visitar. Um tio meu queria que eu 
projetasse a fazenda dele. Então, navegamos pelo Rio Doce, 
durante 5 dias, visitando várias fazendas. E descemos nessa 
fazenda, onde estava o Filogônio Peixoto. Ele mostrou aquilo 
tudo e disse: “você é Mendes da Rocha? Olha essas estufas. 
Isso é um projeto de seu pai”. Eu nem sabia ainda dessa outra 
aventura. O que me encantou muito ouvir. Como é importante 
você empreender!

A idéia de lugar, para mim, foi de transformação, de 
espetáculo de engenhosidade humana. E nunca um lugar 
prosaico, pura e simplesmente. Sempre foi um lugar de 
trabalho. Eu conheci cedo, grandes serrarias no Espírito 
Santo, que todo mundo sabe, foi um Estado que exportou 
muita madeira. Meus tios tinham uma serraria muito grande 
numa fazenda chamada “Fazenda do Caramujo”, porque 
havia uma estrada que ia se abrindo aos poucos para subir, 
em curvas de nível sucessivas, numa montanha de mata 
virgem, de onde se tirava o lenho, puxada em juntas de boi, 
com grande dificuldades, no meio da lama, e a galhada ficava 
lá para produzir carvão. São dois empreendimentos 
interessantes, porque o carvão é todo feito depois, transportado 
com tropos de burro, cangalhos, que são manifestações da 
engenhosidade popular, como se diz vulgarmente. A serraria 
era movida a água. Imagine levantar a comporta e ver, 
ajudados com a mão, os primeiros movimentos daquelas 
serras verticais imensas, para abrir os toros, com uns 
engenhos mecânicos muito singelos, máquinas simples: um 
grande laboratório. Mais tarde eu vim, com alguma ironia - 

—não pense que estou dizendo isso com muita presunção (como 
se eu fosse um bronco; aprendi assim, essa é a minha escola 
de arquitetura) - comparar isso com o “Arsenal de Veneza”: 
ah, bem, devia ser qualquer coisa por aí! Eu tenho impressão 
que isso consiste mesmo na minha formação.

Mas o que eu queria te dizer, e não consigo, é como eu, 
com tudo isso (o que até certo ponto me surpreende, hoje) 
pude me encantar de outro modo com o que eu fui ver aqui, 
encantando os colegas - muito eruditos e que eu estimo - 
quanto à questão do colonialismo, como estilo ou herança
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cultural (a casa colonial, etc.). Eu já vi de outro modo. Eu 
nunca me encantei com a forma em si daquilo. Mas o frescor 
daquelas casas, a engenhosidade de fazê-las altas do chão... 
Lá no sertão, se faz muito mais do que aqui - talvez por causa 
da geomorfologia mais enérgica, muita pedra, as águas e tudo 
mais, as casas são sempre elevadas do chão. Um pouco mais 
monumentais do que se vê por aqui em São Paulo. E muita 
fazenda, engenhos, e coisas desse tipo, do que igrejas. Eu 
sempre me emocionei com a arquitetura militar, essa que 
enfrenta a frente do mar, ganhados do mar, enrocamentos, 
do que com a igreja, com o ouro, com a folha de ouro sobre o 
anjo barrigudinho. Porque são obras mais difíceis, são muito 
mais inventadas, sempre diferentes umas das outras: as 
circunstâncias do lugar, objetivos, como quem loca uma obra 
em dificuldades, à beira-mar, sobre as vagas, na rocha, sobre 
o mangue, estacas. Ou seja, não se trata de procurar um lugar 
propício para fazer uma mansão, mas ao contrário, enfrentar, 
por razões muito mais complexas, grandes dificuldades para 
edificar, entretanto, o que se quer fazer, cuja forma ainda 
não há. Portanto, nunca tive muito encanto pelo telhado 
colonial, o beiral, os cachorros, etc. Inventa-se tudo. Não são 
essas as grandes virtudes. Um confronto entre a forma 
popular de conhecimento, para não chamar cultura, e a 
erudita, que eu estabeleci como não-confronto, mas como 
complemento indispensável. Principalmente, do ponto de vista 
de uma crítica sobre a outra. Não se trata de estudar a 
arquitetura colonial brasileira. Ou você sabe porque que 
aquilo foi feito, ou não consegue saber nada. Não adianta 
ficar medindo proporções de quartos e janelas. A essência, a 
graça, de tudo isso é mesmo a técnica com que aquilo foi feito. 
E a técnica é consequência do desejo de edificar certos 
programas. Daí vem uma crítica mais consistente sobre o 
colonialismo. O empreendimento colonial, a conquista, a 
destruição do outro, a falta de compreensão sobre essa 
natureza que eles diziam que era o Jardim do Éden, e não é, 
foi uma coisa tola, chula. A natureza não tem graça nenhuma 
em si mesma. É uma espécie de drama da condição humana. 
Ela não fará nada por nós. As virtudes da natureza só
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aparecem quando nós intervimos naquilo. É muito 
interessante.

Eu assisti conversas incríveis, entre uns tios 
aventureiros, que não eram engenheiros e que se meteram 
com diamantes, e meu pai, enquanto engenheiro especialista 
em água, hidráulica, portos (era professor de ‘Tortos e Vias 
Navegáveis” da Escola Politécnica). Às vezes, havia serões 
na minha casa, conversas que assisti com 12, 14, 18 anos, já 
estudante de arquitetura, incríveis. Esses garimpeiros 
perguntando ao meu pai como é que deviam fazer para desviar 
o rio, que ninguém tinha visto. Era verdade, mas ninguém 
foi lá ver. Não era um projeto, eram conversas sobre o que 
fazer numa curva, quando chove, etc. E o meu pai dizia: você 
faz uma ensecadeira para cá, outra lá, etc. O interessante é 
que, recentemente, ou seja, uns 15 anos atrás, eu fui com um 
engenheiro da Camargo e Côrrea, Dr. Guida, ilustríssimo, já 
falecido, a uma fazenda do Sebastião Camargo, que era amigo 
do meu pai, por causa de Urubupungá, e ele queria que eu 
planejasse a fazenda, no sertão do Mato Grosso. Nós descemos ??R 
em Cuiabá, pegamos o aviãozinho e fomos para lá, em 
Nortelândia. Quando nós chegamos lá que eu percebi: eu tinha 
que ver as minhas coisas e o Guida estava providenciando a 
construção de uma pequena barragem para produzir energia 
para a fazenda. Fazenda imensa, uma coisa maravilhosa. E 
eu assisti a seguinte cena:primeiro, nós fomos com um grupo 
de índios que iam nos ajudar, desmatar, ver o local que o 
Guida já tinha, mais ou menos, determinado pela carta: um 
rio belíssimo, caudaloso, virgem, no meio de umas rochas; e 
depois que nós vimos o que tinha que ver, e o Guida mandou 
os índios marcarem isso e aquilo, havia uma cacimba, muito 
bonita, acima assim do rio, e nós fomos tomar banho. Quando 
nós vimos, os índios estavam todos juntos, brincando na água. 
Era para brincar, vamos todo mundo brincar. Uma coisa 
linda! Mas o que eu queria contar não era isso. Como não 
havia pedra para dinamitar, o Guida ia montar, e estava 
providenciando equipamento, uma lavadora de cascalho para 
usá-lo no concreto. E começou haver um mal-estar entre os 
caboclos e os chefes que estavam ajudando ele. De noite, no
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serão revelou-se o problema. Um sujeito disse: “vai sair muito 
diamante e ninguém vai controlar isso aí. Vai ter que por um 
exército aí. Você vai mandar uma lavadora de cascalho? É o 
que nós fazemos na mão, o dia inteiro aqui”. E fomos comer, 
numa cidade perto, a uma hora de automóvel, no dia seguinte, 
para ver uma cidade de garimpeiros. Eu nunca tinha visto. 
É uma coisa maravilhosa. Para se ter uma idéia, nós fomos 
recebidos num bar pelo dono do bar, com a porta meio fechada, 
por causa da canícula, uma coisa bonita, com mesinhas de 
mármore e tomamos uma cerveja. Ele conversou horas (mas 
fora avisado para fazer o show para o Dr. Guida) e lá pelas 
tantas, tirou da boca, cinco ou seis diamantes e disse assim: 
“doutor, o senhor não vai controlar nada. Eu janto com senhor 
com cinco diamantes na boca”. Uma coisa linda!

Essa é a natureza, então, com a qual nós temos que 
nos defrontar: a América. Eu sonho com a América unida. 
Acho que os arquitetos, a questão da arquitetura como forma 
de conhecimento, capaz de ser convincente, quanto à política 

??6 de tudo isso, é muito mais importante do que nós temos 
considerado. O discurso da arquitetura como inexorável, sob 
certos aspectos, de conformação de território. Para mim, a 
América tem que unir-se quanto a questões como: passar para 
o Pacífico, fazer acordos (Bolívia, Peru, Chile, Brasil) para 
termos um porto no Pacífico. Nossa economia depende de 
contrariar o Tratado de Tordesilhas, deixar tudo isso como 
um passado amargo, no sentido da ignorância. Não se trata 
de resmungar contra o passado, mas de vermos o mundo de 
um outro modo. É a única saída para nós. E não acredito 
nesse mercado internacional, nessa associação ingénua com 
o grande capital, a não ser que nós tenhamos para isso um 
projeto. Acredito piamente nessa solidariedade. Mas se nós 
exibirmos projetos, eu tenho a impressão que eles ainda não 
conseguem imaginar com muita clareza. Não vejo outra razão 
para nós assistirmos o que está acontecendo na Europa, que 
não consegue o seu mercado comum, com ingenuidade. É uma 
impossibilidade mesmo, de compreensão sobre o que seja um 
território no planeta, ainda bastante virgem, que é o nosso. O 
Brasil é uma região fantástica. O pantanal, os rios, esse
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famoso projeto de ligação das Bacios Paraná- Uruguai com a 
Tocatins-Araguaia, a Bacia Amazônica com a Bacia do Prata. 
A estupidez dessa barragem que fizeram lá em baixo, que 
atrapalha muito esses planos. Essa barragem nunca devia 
ter sido feita. A última barragem do sistema Paraná não era 
essa. O grupo militar de 64 desmontou, no Brasil, a Comissão 
Interestadual e mesmo Internacional, da Bacia Paraná- 
Uruguai, que tinha elaborado belíssimos projetos. O meu pai 
foi presidente dessa Comissão. Eu sei bem dessas coisas. Não 
tão bem como técnico, cientista, mas conheço já como 
desdobramento dessa admiração que eu tenho sobre esses 
empreendimentos todos, que eu vi desde a infância. Era isso 
o que eu queria dizer. Isso não se interrompeu. As minhas 
memórias de infância não são coisas que estão na infância. 
Eu as vejo, todo dia, confirmadas, de um modo ou de outro. 
Essa admiração, digamos assim. Nos problemas que eu tenho 
enfrentado, aqui na cidade de São Paulo, como arquiteto e 
urbanista.

O arquiteto Paulo Mendes da Rocha frisa o que, a seu ??7 
ver, os arquitetos e as escolas de arquitetura devem se 
dedicar: aos desígnios propriamente da arquitetura, ou seja, 
os objetivos dos projetos, que não podem mais ser erráticos, 
sob pena de comprometerem a própria competência da 
arquitetura. É preciso empreender outros empreendimentos, 
como por exemplo, o desdobramento dessa extensão da cidade. 
Ele ressalta também a urgência dessa necessária revisão: 
não é uma urgência baseada só na idéia de desastre. Acho 
que a humanidade vai suportar muito desastre ainda, se 
quiser. É uma espécie de desejo de que não haja tanto desastre. 
Uma visão de aflição, porque a vida é muito curta. Como 
quem pudesse encurtar o tempo em relação a algumas 
transformações que seriam interessantíssimas que se dessem 
agora. Há muito recurso atualmente. Nunca houve tanto 
conhecimento. Tanta clareza sobre a nossa origem, a natureza. 
Tanta convicção quanto à ciência, por exemplo. Isso você lê 
todo dia; os filósofos falam sistematicamente nisso. Há muito 
pouco tempo, tentou-se queimar vivo um Galileu. Hoje, 
entrega-se a um homem desses, um milhão de dólares e um
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Prémio Nobel. Nós melhoramos muito na minha opinião. É 
muito mais animado o mundo do Prémio Nobel do que o 
mundo da fogueira. Portanto, para nós é um pouco mais fácil, 
mais provável, o acerto. A ideia de história mudou muito. A 
nossa história amplia-se de um modo terrivelmente 
assustador. Tanto o conhecimento do que seja o passado, a 
origem, quanto a hipótese, diante disso, de projetos de grande 
ambição, como expandir a vida do homem no Universo, fazem 
com que a dimensão dos nossos dias, do ponto de vista do 
nosso psiquismo, da nossa mentalidade, seja objeto de 
especulação e interesse para nós mesmos. Nós não tínhamos 
que ter medo de mudar. Nós temos que fazer gorar, de uma 
vez por todas, o ovo da serpente. Que o medo, o espanto - é 
justo - não nos desanime, que não nos faça nazistas, ao 
contrário, faça-nos supremos humanistas; que a esperança e 
a solidariedade ampliem-se incomensuravelmente diante 
dessa alegria. Uma alegria trágica? Tudo bem. Mas, alegria. 
Não há o que temer. Não há pobreza mais, se você quiser.

?g8 Ontem, enfrentei uma conversa interessante na escola. 
Um menino falava sobre a diversidade. Nós estávamos 
conversando sobre telha de barro, e eu dizendo para ele não 
fazer isso. Essa visão de cultura local, da diversidade das 
culturas, e lá pelas tantas, ele disse: “mas então os homens 
vão ser iguais no mundo inteiro?”. É uma idéia interessante. 
As origens não são iguais. Mas se nós nos tornássemos iguais?
}ual é o mal? Trata-se da humanidade! Você não conhece a 
ámosa anedota de um telegrama, há uns tempos atrás?

Estava muito na moda o Ballet do Senegal, um grupo 
fantástico que viajou o mundo. Mas era uma espécie de 
novidade ainda, quando houve uma interlocução, um 
convénio com o Royal Ballet de Londres. O Ballet do Senegal 
dançaria em Londres e depois, os londrinos dançariam no 
Senegal. Na véspera da viagem para a Inglaterra, houve um 
discreto telegrama do ministro da cultura da Inglaterra para 
o diretor do Ballet do Senegal, mencionando, entretanto, uma 
lei inglesa que proibia o nu total em teatro. E o diretor 
respondeu que tudo bem, eles arranjariam uma roupinha, 
desde que os ingleses depois, dançassem nus lá, porque eles
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gostavam muito.
É mais provável que todos passemos a dançar nus e 

sermos iguais do que ficarmos exibindo as roupinhas típicas 
de cada lugar - que tudo bem, isso vai ficar nos museus. O 
que já passou no mundo, e que temos saudades que tivesse 
passado?

Paulo Mendes da Rocha concorda, entretanto, que os 
momentos mais criativos da nossa tradição artística, partiram 
de uma região e a transcenderam, ganhando a 
universalidade. O valor disso é para dizer que, entretanto, 
somos todos ‘Ulisses’. A graça do ‘racconto’, da narrativa que 
envolve o local, os hábitos, não é fixar esses momentos, a não 
ser na história, que depois, já não é a mesma. Só existe uma 
história: nós. Se nós fossemos extintos, por hipótese, nesse 
momento, não haveria nenhuma história. A história é o que 
somos, enquanto vivos.

Pode advir daqui uma noção de beleza, ancorada na 
revelação que as representações humanas produzem, no 
momento que a história, ou a arte, desvenda, atinge o P?9 
desconhecido, no momento em que contamos para o outro, o 
que houve na região, naquele local e a diversidade se desfaz.

A descoberta é sempre um encanto inaudível, indizível. 
Mas a fixação de tudo isso é muito difícil imaginar, como 
uma demanda humana. Nós vamos ser ridículos mentores 
de uma museologia... Precisa-se saber quem serão os 
personagens que vão dizer: você não! Você continua vestido 
daquele modo, para o inglês ver, por exemplo. Não épossível... 
Uma coisa é deixar os índios em paz. Outra é querer 
“preservar” uma tribo para tirar fotografia. Se eles não 
quiserem... Como nós temos muito território, talvez 
pudéssemos deixá-los em paz. E naturalmente, eles não iam 
ficar em paz, porque nós devemos ser muito divertidos. Eu 
não sei quanto tempo ia durar a interlocução entre ‘quarup’e 
uma orquestra sinfónica. Eu tenho impressão que aquelas 
trompas, e aquilo tudo, iam desmilinguindo aos poucos, e a 
turma toda ia querer ouvir outras coisas. Portanto, a origem 
só serve como experiência para uma viagem que parte de lá, 
mas nem sempre pretende voltar.
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Mendes da Rocha enfatiza a importância da 

arquitetura conter um discurso, uma vez realizada, 
construída. O que anima a idéia do discurso, até de cultivar 
as memórias, é que esse discurso tenha a consistência (aliás, 
só assim é que é um discurso) de dizer ainda o que você queria 
e não conseguiu dizer. É dizer o que o outro queria dizer 
também. O escritor se anima a escrever porque sabe que é 
preciso dizer aquilo, porque todos estão esperando para poder 
dizer adiante. Eu tenho impressão que sim, que a arquitetura, 
a construção, podem, devem conter essa dimensão, de uma 
visão de eterno inacabamento do discurso humano. Quanto 
a isso não há dúvida. Do ponto de vista do senso comum, 
essas obras, que pudessem conter essa dimensão, teriam que 
ter também algo de transgressor. Elas nunca realizam, 
exatamente, o que o outro esperava. Porque nesses 
empreendimentos todos dos homens - e isso é uma questão 
que eu não sei explicar e nem acho que é para explicar - há 
sempre essa dimensão da ampliação dos horizontes, dos 

P30 desejos humanos, e ao mesmo tempo, uma tendência de 
degenerescência da repetição, como se uma pequena satisfação 
pudesse durar muito tempo. Ou seja, não há uma 
transformação permanente, do ponto de vista do senso comum. 
Entre os artistas, entre os cientistas, há. Cada pequena 
revelação, revela outras tantas. Isso é muito difícil na prática, 
porque o que se espera da arquitetura é realizar essas 
lie mandas vulgares. Ainda falta tanto ... Mesmo desejos de 
caráter estético, que a burguesia faz degenerar, esses anseios 
que o Tafuri diz que parece que o único objetivo da arte 
burguesa é ‘allontanare la angòscia” - é afastar a angústia e 
não enfrentar a angústia. Então, estabelece-se um paradigma. 
Ah, que belo quadro! Eis um estilo e então, vamos pintar, por 
exemplo, assim. E não é isso! Nós somos capazes de 
transformar sucessivamente, ininterruptamente. Eu acho que 
isso, as construções podem conseguir.

Veja essa casa onde nós estamos. Eu a fiz ainda muito 
jovem, como arquiteto (tinha 28, 30 anos). A idéia de casa 
que sempre me encantou... Estou inventando... Não sei se é 
verdade. Mas a imaginação que eu tenho sobre isso, a idéia
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que eu tenho é que: primeiro, eu não preciso de casa nenhuma. 
Sozinho, eu não quero casa. Quem me dera dormir em cada 
noite num lugar. A casa já surge de fatos reais em torno de 
você, de caráter eminentemente afetivos. A casa envolve a 
mulher, quem sabe, já os filhos. Essas providências sobre 
abrigo. Olha, para essa mulher amada, eu não queria nunca 
comprar uma casa, essa ou aquela, um palacete, uma coisa 
assim. É muito pouco. É preciso inventar uma casa. E essa 
casa, inventada, é necessariamente pouco prática para que 
seja amorosa, como esses abandonados ou desabrigados põem 
lá um sofá, uma televisão, embaixo do viaduto, para que fosse 
muito aventurosa. Para dizer: eu garanto, pode ficar aqui. 
Eu vou ficar na porta. Se entrar uma onça, eu mato. Como se 
fosse um homem primitivo (e não brutal). Com primitivo eu 
quis dizer aquilo que é essencial sobre o lado amoroso da 
vida, o lado afetivo, onde as utilidades já banalizadas ficam 
degeneradas como idéia daquilo que você quer oferecer à 
mulher amada. E além dessa idéia da paixão e do plano 
afetivo entre um homem e uma mulher, é também, para que 
os outros vejam. O que pode exibir o guerreiro de hoje? Técnica. 
Uma coisa assim, que o terreno não presta, a paisagem é 
delicada, e eu então, com um pilar só é exagero, mas com 
quatro eu posso fazer, e estou exibindo, na minha idéia, uma 
bela inteligência para dizer que, com concentração de cargos 
assim, eu posso chamar o mais ilustre dos meus colegas de 
mecânica de solos para fazer; então, não vai trincar parede 
nenhuma, eu vou fazer o melhor que posso. E cada viguinha 
dessas tem uma matemática implícita, um momento de 
inércia, tudo direitinho; o aço é do melhor. Excelências. Como 
quem toca uma música muito afinada. A idéia era essa... 
Trata-se de libertarmo-nos das idiossincrasias quanto à 
intimidade, coisa que já se comentou sobre essa casa, mas 
sou eu e ela que estamos aqui. E nossos filhos.

Engenho. Arte como engenho. Se o balanço é um pouco 
exagerado e a casa mexe, os caixilhos tem que ser articulados. 
Como é que articula? Passa para fora, os fechos são 
articulados e, se aborrece a interseção de cada vidro com um 
montante rígido de um caixilho, não tem montante nenhum.
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E se aqui é frio, eu vim de uma terra quente que eu queria 
mostrar para ela, onde há cajus. E se eu abro todos os 
caixilhos, isso fica uma varanda, e podia ser uma casa sem 
caixilhos. Uma visão poética mesmo sobre a qualidade do 
espaço que se transforma. E ao mesmo tempo, a exibição de 
que é fácil fazer. Eu faço um caixilho, e todos serão iguais, 
etc. Não há esforço, por outro lado, como quem diz, para mim 
é muito fácil fazer isso, para você ver. E os vizinhos. E também, 
se a universidade quisesse ver, se o mundo quisesse ver, eu 
considero uma contribuição, sim, você se libertar daquilo que 
parece regra inexorável.

Mas no fundo é uma besteira. Casa já não se devia 
fazer. Devíamos morar todos em prédios, etc. Essas casas tem 
isso: se entrarmos ali por trás, se pusermos um elevador e 
continuarmos a escada, as oito casas dessa quadra podiam 
estar aqui, num prédio singelo, e todo o quarteirão seria para 
as crianças brincarem. São ensaios as duas casa ligadas e 
tudo isso, os jardins que são um só, as visuais que você não 
tem a dimensão do limite do terreno. Mas muito sutil, é claro. 
Isso não muda nada. Mas é o que se tinha na ocasião. Agora, 
transformar a cidade é mais difícil. Embora tenhamos que 
fazê-lo. Um arquiteto não pode fazer, mas o discurso da 
arquitetura devia se dedicar a isso.

Eu acho que as aulas de arquitetura não deviam ser 
de ensinar como se faz, mas discutir o que faremos. A 
arquitetura como forma de pensamento. A técnica é 
indispensável, mas me parece secundária, por fácil. Não 
secundária por estar em segundo plano, mas é muito fácil. 
Técnica não é problema. Talvez seja a diferença entre cultura 
e erudição. Você pode ser muito erudito e inculto, porque não 
faz nada com aquilo. Há belo exemplos no nosso meio. 
Também não defendo quem faça inculto. A questão é mais 
complicada. Veja que para nós, é indispensável uma formação 
e uma cultura vinda do modo chamado popular, que é a 
transmissão oral. Como unir essas coisas? Talvez, os recursos 
de comunicação contemporâneos vão permitir isso: uma idéia 
de forma imediata de constituição da mentalidade do homem 
contemporâneo. Quase imediata. Acho que a grande revolução
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vai ser no plano da educação. As nossas escolinhas de crianças 
são uma besteira que não tem tamanho. Provavelmente, nós 
vamos ter que saber tudo ‘ad’ momento, assim como quem já 
nasce homem. Não há um tempo de aprendizado. O tempo 
vai ser usado de outro modo em relação a essas aproximações, 
que são mesmo técnicas - como abordar os instrumentos, para 
ver aquilo que já se sabe de cara. Talvez, seja a grande 
revolução da nossa época e que ainda, não se deu 
propriamente. Veja a questão da ecologia, que é uma bobagem, 
como panegírico, mas é uma forma popular e mundial de se 
iniciar uma construção de uma consciência quanto a 
natureza, suas virtudes, a fenomenologia da natureza, o que 
é a ciência, etc.

Depois de um intervalo, voltamos a conversar sobre 
as memórias do arquiteto Paulo Mendes da Rocha. São 
imagens caras, lançadas sem uma preocupação cronológica, 
embora, recomeçando com lembranças de menino, conversas 
quando menino, com meninos de fazenda: eles não tem 
interlocução com os adultos, porque ele não são úteis. Imagina 
a beleza desses meninos de nove, onze anos (eram 2 ou 3: um 
branco, um mulatinho, um negrinho retinto, que era o 
maiorzinho) para tomar aquele café, o fogo, aquela mulher 
que acordou para fazer aquele café, todo mundo dormindo 
ainda, quatro e meia da manhã, o dia clareando, uma região 
de serra. Não sei de onde eles vieram. Tinha umas casas em 
volta, caboclos que moram na fazenda. Eles tinham essa 
função, saíam assoviando, um assovio que os burros 
levantavam a orelha e vinham vindo, oh, oi, oi, davam milho 
e arreavam aquela tropa toda para ir para o mato, onde os 
homens já estavam há algum tempo. E os meninos sabiam. 
Cada dia tinha uma referência, porque aquilo ia andando; 
ontem derrubaram um cedro, estão tirando a galhada, para 
tirar o carvão no dia seguinte, já em saco, e descer aquela 
tropa, que tinha lugar de parar, para beber epara descansar. 
Eles sabiam tudo. Sábios. E conversavam. Uma vez eu fiz 
uma viagem com um menino desses, sentado assim na beira 
do estrado do carro de boi, de costas em relação ao andamento
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do carro, porque o boi ia sozinho. Esse carro ia fazer uma 
viagem de duas ou três horas, até a primeira estação de 
estrada de ferro. Esse menino fazia sempre isso. As 
encomendas que vinham, inclusive dinheiro, às vezes, porque 
as toras iam para lá, para o trem levar. Então, havia uma 
interlocução com a estação que o menino podia fazer. Todos 
se respeitavam. Ele trazia papéis que ele nem sabia o que 
era. Eu fui com esse menino lá na Estação de Vera Cruz. 
Duas horas de viagem, descendo a serra naquele carro. Duas 
coisas me impressionaram muito. Primeiro que, chegando lá 
na estação, eu menino da cidade, ninguém tinha pensado, 
nem providenciado, de me dar nenhum dinheirinho. E aquele 
caboclo tinha um dinheirinho e comprou, de um vidro enorme, 
duas balas de jaca, uma coisa dura, mas uma delícia, e me 
ofereceu uma. Foi a primeira vez, que eu me lembro, de entrar 
com um companheiro num bar e que ele pagou a conta. Na 
estação. E não sei se na volta, ou mesmo na ida, nesses 
silêncios assim, ele me perguntou uma coisa: “e o mar, como 
é que é o mar?” E pela primeira vez, talvez, na minha vida - 
dois homens, dois personagens - eu tive que dar tratos à minha 
imaginação para descrever, para esse caboclo da serra, que 
nunca viu, como é o mar. Porque águas havia muitas lá. Nós 
dávamos banho em cavalhada. Punha-se a cavalhada numa 
água rasa com areal, e com sabão e escova, ter o prazer de ver 
aquele cavalo fumegando assim, meio com o sol da manhã 
começando a ficar quente, ficar limpinho. Cavalos baios, 
cavalos castanhos, cavalos muito bonitos. Havia um tordilho 
lindo. E ser obrigado a fazer uma narrativa, um ‘racconto’ 
uma descrição de um espetáculo da natureza: o mar. Como é 
o mar? Olha que pergunta! Bem, isso é permanente. Você não 
pode ter saudades de nada disso. Não é uma visão saudosa 
do lugar, ou das suas experiências de um lugar. É uma 
permanência da questão. Isso eu aprendi cedo.

Porém, lembramos que essas experiências se dão no 
tempo. O arquiteto complementa: um tempo com qualidades: 
um tempo de conviver com esse menino, um tempo de conviver 
com um engenheiro, um tempo de conviver com os colegas na 
universidade, um tempo de conviver com os livros, com os

ê n c e



textos... Quando você lê Hesíodo, quando você lê “Trabalhos 
e Dias”, você vê que nós sempre convivemos nesse mundo. 
Você se comove com o conhecimento, mas não se espanta. Se 
espantar, alguma coisa está errado. Eu tenho uma fantasia. 
A primeira vez que eu andei num avião a jato, foi muito 
impressionante, porque foi meio sem querer (problemas com 
passagem, para acompanhar uma obra em Goiânia/ Eu 
estava trabalhando para o governo e eles me enfiaram num 
jato que eu passei por Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro 
e São Paulo. No vôo de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, 
só tinha eu e mais um passageiro, o que dava uma 
espetaculosidade à coisa, e chegando no Rio o avião teve que 
fazer uma volta a mais por questões de tráfego, num dia 
estupendo. E eu senti, pela primeira vez, o avião diminuir a 
velocidade e continuar voando e, lá pelas tantas, o piloto falar 
que estava liberado, que íamos pousar, e o avião acelerou e 
eu grudei na cadeira. Eu via a maravilha desse engenho. Eu 
voei muito, sempre. Eu imaginava o seguinte: se eu pudesse 
estar sentado com Galileu de um lado e Descartes do outro, g35 
eu iria explicar alguma coisa para eles, que sempre foi isso 
que nós quisemos que acontecesse. Não haveria, propriamente, 
espanto, haveria uma admiração, uma emoção, mas não 
qualquer coisa que pudesse ser atribuído ao desconhecido, 
ou qualquer bobagem assim. Engenhos humanos previsíveis. 
Premeditados. Eu acho que o que nós fazemos é uma 
premeditação. Mesmo pensando em obra de arte. Por exemplo, 
a obra de Picasso. Eu tenho impressão que ‘Les demoiselles 
DAvignon’ é o primeiro discurso nítido sobre a questão que 
nos chamamos hoje, feminismo. Mulheres africanas. É a 
fêmea por excelência do gênero humano. Essa mãe africana, 
mitológica, ritos, mistérios da multiplicação espécie, do 
masculino e feminino. Picasso. ‘Guernica’ é um grafite. Se o 
Picasso fosse se meter a pintar a Paolo Ucello, não estaria 
pintando aquilo que seria uma notícia, urgente, bombardeio, 
a indignação. Ele inventou aquele modo de fazer, para 
responder urgentemente.

Agora nem tanto. Diante de tanto horror, não estamos 
fazendo nada, as crianças morrendo de fome, essa América,
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e nós brincando de exportação, Mercosul. Eu tenho pavor que 
ainda dividam esse país. Que arranjem uma guerra com a 
Venezuela por causa de mineração, ou aqui embaixo, por 
causa de exportação de automóvel, uma guerra com a 
Argentina. Com essa barragem burra, essa estupidez... Então, 
nós temos que manifestar antes, indignação e a capacidade 
de prevenir tudo isso. Eu estou vendo isso aí mal. Não como 
uma visão paranoica, que existisse um plano. Mas há perigo 
nessas bobagens. Os nossos países não podem ser governados 
por tolos. Essas eleições burras - eu não defendo nenhuma 
ditadura - tem que ser aprimoradas, rapidamente. Nós não 
podemos ficar à mercê de governos duvidosos, mal 
engendrados. São Paulo não pode ser governada por alguém 
mais ou menos competente. Façamos então um colegiada, 
qualquer coisa. Isso aqui é muito urgente, tudo. E tem muito 
que ver com arquitetura e urbanismo; não como fato isolado, 
mas diante de outras formas de eficiência e de intervenção 
sobre o lugar, sobre a cidade. Diante da possibilidade de 

22Q_agravamento de transporte público, poluição e tudo isso, é 
uma bobagem muito grande ficarmos estatelados na frente 
disso, em função de um mercado, ou qualquer coisa assim. 
Isso é uma idiotice. É uma invenção. Nós podemos inventar 
outra. Estamos num momento de revisão rápida de tudo isso. 
No mínimo, do ponto de vista ético, como indivíduos, para 
equilíbrio de nós mesmos. Tomara que nós não precisemos 
mais de heróis, como diz o Brecht. Mas não é motivo para 
ficar passivo.

Nesse momento, o arquiteto critica, exemplificando, a 
exaltação ao que se chama “contextualismo crítico” na 
arquitetura. Mesmo havendo curiosidades louváveis entre 
nós, como as estruturas de madeira construídas na Amazônia, 
lembra que elas não são apropriadas para receber um 
microscópio eletrónico. Tem que fazer de duro alumínio e 
tungsténio.

Há uma armadilha no plano da cultura erudita 
mundial, quanto à fixação de valores, que de fato, no meu 
entender, são instrumentos de dominação, de atraso, que não 
têm graça nenhuma. Veja aquTmo^npsso meio, que horror
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que é esse Itaim, cheio daqueles predinhos, verticalizados da 
noite para o dia, uma área imensa da cidade, sem nenhuma 
transformação urbanística. Em cada casinha fez-se um 
prédio. Para mim, habitação vertical é o COPAN - belíssimo, 
enfeita a cidade. Não se faz bonitinho, um por um - o que é 
uma coisa idiota.

Nós estamos, os arquitetos, muito atrasados. No seu 
prestígio, que é uma consequência, porque não estão fazendo 
o discurso que de fato interessa; estão cada vez mais se 
tornando profissionais liberais, capazes de receber 
descompostura da alienação burguesa, que vai encomendar 
as maiores asneiras. Daqui para frente, cada vez mais, se 
nós bobearmos. Eu acho que, dentro das faculdades - que é o 
lugar do discurso mais livre que nós temos, afinal de contas 
- nós devíamos explorar mais a possibilidade de estabelecer 
um plano crítico mais enérgico e contundente, que tenha 
efetivo valor político; uma ação, quanto à arquitetura como 
forma de conhecimento, capaz de evitar desastre e ao mesmo 
tempo, denunciar o quão desastroso é o modelo que está 
alimentando e fazendo proliferar.

Os arquitetos deviam ter paixão pela transformação 
na calha do Rio Tietê; pela possibilidade de navegação fluvial 
nessa área do Estado; pela transformação nessas cidades do 
interior, que vão se tornar cidades, fatalmente, portuárias, e 
que, para isso, precisam de uma demanda; cidades novas, 
cidades-polos para sustentação de tudo isso, para termos uma 
navegação singela, que pudesse alimentar as pequenas 
cidades ou a todo lugar que fosse possível. A de ter uma matriz 
ou outra cidade onde teríamos os grandes reservatórios de 
combustível, a tecnologia adequada de reposição dos motores 
“marítimos”. Novidades no sertão. Mesmo a carta de 
navegação, o estabelecimento das normas de balizamento, 
uma “marinhagem” no interior, a sede disso aí, verdadeiras 
capitais interioranas. Nada de mudar a capital. E também 
incentivar, no nosso meio, o desenho de novas embarcações, 
novos engenhos, tecnologia da água mais apurada, irrigação; 
transformar essa fazenda, que era a nossa agricultura tola, 
numa indústria de comida, numa nação faminta, num mundo
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faminto. Isso é muito importante: o nosso discurso sobre isso. 
Um discurso de quem sabe essas coisas, porque desde a origem 
aprendeu. O lugar de um homem é um lugar de onde ele 
compreende todo o mundo. É o ponto de vista.

Temos também, nessas memórias dos meninos 
brasileiros (que todo nós somos, assim ou assado, do interior, 
de uma pequena cidade), essa visão da fundação, capaz de 
chegar num lugar e por pura contemplação, como quem sabe, 
interpreta, julga, a natureza e diz: aqui eu farei o porto, as 
casas ficarão ali, naquela baixada eu vou plantar arroz. Essa 
possibilidade de prevenir-se e prever os empreendimentos, é 
a essência da questão da arquitetura e do urbanismo, mas 
também de qualquer atividade humana. Fazer uma projeção 
daquilo que vamos fazer. Uma premeditação. É o que 
distingue, não é assim que dizem os filósofos, uma idéia de 
simples vida ativa, de uma idéia de trabalho, que é a dimensão 
humana mesmo. Você trabalha e eis algo trabalhado. Como 
é que diz o Marx? O operário tece, o produto é um tecido. O 

238 verbo, a, ação.
Outra idéia bonita sobre o valor da memória é: um 

trabalho você pode fazer isolado, sozinho, na solidão. Você 
vai passar um mês sozinho, escavando uma canoa, na floresta. 
A ação exige, a sociedade exige, a interlocução. O seu trabalho, 
seu ato desencadeia outros atos. Essa é a dimensão do discurso 
na ação humana. Na arquitetura, para falar da sua pergunta 
- se tem significado o que eu faço, como a literatura, etc - eu 
gostaria que tivesse. A literatura é a narrativa. E a arquitetura 
é a narrativa, vista como eu vejo. Você não tem que repetir 
nada. Você tem que narrar como você sabe fazer novos 
empreendimentos e novas dimensões da mesma coisa, ou seja, 
a casa. Mas o interessante é que há novos empreendimentos 
afazer. Coisas nunca vistas antes. O Porto de São Sebastião. 
Sim, um porto, tudo bem. Mas o que pode ser aquilo? Faremos 
lá uma ‘Golden Gate’para furar a montanha de Ilha Bela e 
as casas de recreação, já novas, jamais os loteamentos ficarão 
no alto mar, onde são as belas praias, e toda a frente daquele 
canal magnífico será apoio do porto: os estaleiros, etc. Aquele 
recinto riquíssimo cheio de navios. São 3 km de largura, com
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50 metros de calado natural. Não há porto no mundo assim, 
sem nunca precisar dragar, etc. E não ficar loteando, prainha 
por prainha. Nós temos que fazer esse discurso, da 
competência que existe na dimensão do imaginário da 
arquitetura. Sobre a transformação desses lugares em 
maravilhas. Como quem diz, é assunto para a universidade. 
É assunto de nível científico e técnico. Arquitetura não é banal, 
não é o tratamento banal da questão da forma ou mesmo, 
dos programas. Isso é fundamental. Mas você se reportou 
muito à literatura (eu também me encanto muito com isso) e 
veja se não é assim, transformada para tornar eficiente ao 
máximo, o discurso, a própria linguagem, a sintaxe, os 
recursos técnicos da língua, quando o discurso é candente - 
Oswald de Andrade, Guimarães Rosa. Todas as Odisséias. 
O que James Joyce fez com o Ulisses. Dizer aquela mesma 
coisa que, para ser mostrada como pode ser nova e candente, 
transforma-se. No sentido da palavra: a própria forma exige 
nova configuração para dizer da mesma coisa, como nunca 
foi dito antes. Porque porto sempre houve, mas nunca tão 239 
brilhante assim, talvez. Tão capaz de satisfazer a comunidade 
dos homens. É importantíssimo!

Retomando a comparação, já mencionada, entre a 
igreja e o forte militar, Paulo Mendes lembra que as igrejas 
de Ouro Prêto, implantadas cada uma numa cumeeira, 
demonstram que só foram feitas graças ao trabalho escravo, 
pela própria dificuldade de se levar as pedras imensas até 
lá. Sem o trabalho escravo não teriam feito aquilo. Aquilo é 
um monumento à opressão. E tudo é falso: aquela pintura, 
aquele ouro. Deus ali, na minha opinião, nunca esteve 
presente. Ele foi um instrumento, um engodo, para produzir 
aquela manifestação de poder. Já a construção militar se 
obriga a certas obras porque necessárias. Sem também, por 
outro lado, fazer o elogio da guerra. Mas a questão da defesa 
desses lugares primordiais, naquela época, que fez com que 
se organizassem os fortes, era uma defesa gentil, de quem 
precisa de um tempo para completar os trabalhos que queria, 
e que o outro podia incomodar, na sua cupidez.

Guimarães Rosa é uma maravilha sobre essa questão
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da narrativa. João Cabral é muito bonito. Eu me lembro do 
Artigos, esse arquiteto que em grande parte me educou, que 
destacava a ideia de João Cabral: eu quero uma “faca só 
lâmina”, como quem diz, para quem precisa de uma faca, o 
cabo já é demais.

Sobre a questão da linguagem, ou da dimensão da 
linguagem ou do discurso, que enquanto linguagem, a 
arquitetura pode produzir, não há dúvida, quanto a idéia de 
essencial. Então, essa bobagem que já disseram da minha, 
do minimalismo e tudo isso. Ora o essencial... Então, todo 
poeta é minimalista. Você não pode ser prolixo, porque corre 
o risco de atrapalhar o discurso, dilui-lo. Todo veneno não se 
toma aos litros. E os bons perfumes também se guardam em 
vidros pequenos. Isso é uma regra que o homem sempre soube 
fazer. Uma faca só lâmina. Veja na arquitetura. Eu tenho 
impressão que as obras mais belas que já se fez, ultimamente, 
são as pontes pênseis. A Golden Gate’, a Verrazano’. A ‘Golden 
Gate’na bruma. Umas fotos... Já viu? Você vê só o estrado. É 
um engenho maravilhoso.

Uma frase final: nada mais atual que uma memória. 
Esse é o valor da memória.

i
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Miragem que em mim mira 
deste deserto

Augusto de Campos

Jean-Claude Bernardet
(depoimento em dezembro de 1995)

Nasci na Bélgica, numa cidade chamada Charleroi, que 
eu não conheço, porque nasci durante um estágio que meu 
pai estava fazendo numa fábrica. Acho que foi no final do 
estágio, pois só passei os três primeiros meses da minha vida 
lá, quando acabou o estágio e voltamos para Paris. Muito 
tempo depois (eu nasci em 1936), em 1984, fui à Bélgica, 
onde fiquei um tempo e foi quando comecei a conhecê-la, mas 
não a cidade onde eu nasci. Portanto, a minha experiência 
do lugar natal é nula. Pelo menos, nula na minha lembrança. 
Também não me lembro dos primeiros anos em Paris. Em 
39, 40 começou a guerra e meu pai tinha uma fábrica fora da 
cidade, então ele organizou, montou uma casa perto da 
fábrica, de tal forma que pudéssemos ficar afastados da cidade 
ocupada pelos alemães. Então, passei uma parte da minha 
infância, numa pequena cidade perto de Paris, dividindo o 
nosso tempo entre essa casa e o apartamento dos meus avós 
em Paris. E só no fim da guerra, voltamos a nos instalar em 
Paris, numa casa nova, até 1948, quando meu pai veio para 
o Brasil e o resto da família foi para o sul da França, esperar 
que houvesse condições para vir também.

Fiz na primeira vez que eu voltei à França, em 1974, 
uma grande experiência (eu tinha chegado no Brasil em 1949, 
e até então não tinha voltado à França). A primeira volta foi, 
portanto, já numa fase bem adulta, já profissionalizado 
(viajando pela Revista Visão). Essa volta tem uma coisa 
interessante que se refere à infância, que é o seguinte: 
chegando em Paris, eu tive uma espécie de desabamento 
emocional. Toda a resistência que eu tinha mantido nos dias
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anteriores à viagem, no avião, chegando na cidade, desabou. 
A primeira coisa que eu fiz foi ir na rua onde eu tinha vivido 
com os meus avós e que, no fundo, era a casa mais importante 
para mim, afetivamente, entre todas as casas que nós tivemos 
em Paris. Ela ficava numa rua onde havia vários prédios do 
século XIX, mais ou menos semelhantes, e eu me lembrava 
muito bem da paisagem que se tinha da sala de jantar e do 
salão do apartamento. Esse prédio dava para uma imensa 
escola que se chama “Arts Métiers” e o apartamento , que 
ficava aproximadamente no quarto ou quinto andar, dava 
para um pátio muito grande. Essa é a imagem que eu tive 
durante muito tempo na minha infância, e uma das imagens 
que mais se fixou em mim. Eu tinha, mais ou menos, essa 
idéia, essa sensação, de que olhando pela janela do salão, 
pela janela da sala de jantar, eu tinha um espaço muito aberto 
pela frente, inclusive muito despojado, porque o pátio era 
imenso. Isso era a frente do prédio, e o meu quarto ficava nos 
fundos do apartamento, que davam para o poço comum dos 
prédios e era uma coisa muito escura. Os corredores e a escada 
(aquela época não tinha elevador), tudo isso era muito escuro. 
Eu tinha um pouco essa visão de que um lado era muito 
escuro, um pouco mofado, enquanto o outro era aberto e claro. 
Eu gostava muito de olhar para essa janela, ver essa 
paisagem, mas por outro lado, esse aspecto mais recôndito, 
mais escuro, dava-me uma impressão de proteção maior. Eu 
me lembro muito bem: eu acordava naquelas noites de inverno 
(a gente ficava hiper-cobertos) e ouvia ruídos de água, de 
torneiras que se abriam e se fechavam, então, eu via isso um 
pouco distante, e isso era a proteção, enquanto que pelas 
janelas da sala era uma abertura. Quando eu voltei, em 1974 
(os meus avós já tinham morrido), a essa rua, eu fui procurar 
o prédio e a grande referência que eu tinha para encontrá-lo 
era justamente esse pátio. Aí eu percebi que, da rua, dá a 
impressão de que tem inúmeras janelas, de diversos prédio, 
de onde esse pátio pode ser visto. E como todos os prédios são 
quase idênticos e, passados 25 anos, eu não consegui 
identificar o prédio. Isso para mim foi uma sensação de que 
eu estava me liberando. A minha primeira intenção foi uma

P ê n d i c e



volta... Foi muito regressiva, e de repente, a incapacidade... 
Eu fiquei um tempo: essa porta... Não, mas tinha isso, tinha 
aquilo... Essa que era a sacada... Mas todos os prédios são 
mais ou menos iguais, de forma que tudo isso se confundiu e 
aí eu saí e nunca mais voltei.

A casa perto de Paris era uma casa imensa, com pé- 
direito gigantesco. Para chegar até a porta de entrada, 
tínhamos que subir uma escada enorme. Tudo isso era meio 
solene, no entanto, nós estávamos praticamente proibidos de 
sair da casa porque, apesar dessa pequena cidade não estar 
realmente ocupada (havia soldados alemães que passavam 
de vez em quando), tanto os empregados, quanto a família, 
impediam a nossa saída. Não íamos à escola. Tínhamos 
professores em casa: alfabetização, aula de piano - de forma 
que a casa se transformou no único universo onde estávamos. 
Meu pai tinha construído um terraço enorme onde as crianças
- geralmente, meu irmão e eu - pudessem brincar. Podíamos 
brincar de patins, tínhamos monte de areia e coisas desse 
tipo, no entanto, toda a relação com o exterior estava sempre 243 
fechada, mediada por grades, por balaustradas, etc. Por isso 
talvez, que eu gostava mais de ficar na casa dos meus avós, 
apesar de parecer mais perigoso, apesar dos bombardeios, 
apesar das vezes que íamos para os abrigos, eu sentia que a 
casa estava mais aberta no espaço, ou não estava tão reclusa 
assim. Claro que não saíamos à rua senão acompanhados, 
mas estávamos mais inseridos, enquanto que na casa fora, 
aconchegante, protetora, estávamos isolados de contatos com
o exterior, com outros garotos, etc.

0 professor Jean-Claude Bernardet indagado, lembra 
então, dos percalços da sua vinda para o Brasil: meu pai 
encontrou um engenheiro francês, em Paris, que tinha uma 
fábrica no Brasil. Meu pai tinha intenção de ir para a 
Argentina e não, para o Brasil. Mas como apareceu esse 
convite, ele resolveu que viria ao Brasil (sondar as 
perspectivas profissionais), mas na cabeça dele era, 
certamente, uma passagem em direçãoàArgentina.
- a atual mulher, e os filhos, Jean-Claude e seu irmão - 
permanecem na França, aguardando um sinal para fazer a
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travessia do Atlântico. Acontece que esse engenheiro francês, 
não era certamente, a pessoa mais honesta do mundo e tudo 
isso era um engano e, quando ele chegou aqui, praticamente, 
não havia fábrica, não havia absolutamente nada, e os poucos 
recursos que ele tinha, esgotaram-se muito rapidamente, de 
forma que ele ficou no Brasil porque não tinha perspectivas 
de ir para a Argentina. A família veio alguns meses depois só 
para reunir-se já que não havia, realmente, meios, ainda, 
para viver no Brasil. Isso foi início de 1949. Chegamos no 
Rio, passamos um dia e, no dia seguinte, viemos para São 
Paulo. Aí fomos para o Hotel São Paulo, no Anhangabaú, 
onde nos deram um apartamento em andar bastante elevado. 
Aí aconteceu uma coisa que eu me lembro muito bem: a esposa 
do meu pai foi até a janela, abriu a janela, e deu um grito e 
disse “essa cidade me dá medo”. Ela era cantora, tinha uma 
voz clara. Me lembro muito bem disso: houve o grito e depois: 
“c’est ville me fait peur”. E depois, nunca mais falamos disso, 
mas foi a primeira vez que eu ouvi comentar, diretamente 
assim, a cidade, e não era nada muito favorável.

Aí fomos morar numa casa da Vila Mariana, numa 
travessa da Rodrigues Alves. Posterior mente, eu voltei a 
procurar essa casa, mas nunca mais encontrei-a. As condições 
profissional e financeira do meu pai não permitiram que se 
sustentasse essa casa, e portanto, ficamos pouco tempo nela, 
e aí mudamos para, praticamente, uma aldeia, que continua 
i se chamar Socorro, um pouco depois de Santo Amaro. 
Tínhamos que atravessar o rio. Naquela época, Socorro não 
passava de uma rua asfaltada, pelo que eu me lembro, entre 
o ponto final do bonde e já a represa que, praticamente, 
começava no final da rua. AU passamos muitos anos. Essa 
localização muito afastada do centro da cidade é que vai ser, 
digamos, a estruturação do espaço urbano para mim. 
Qualquer saída dessa casa supunha um planejamento, porque 
era um tempo infinito de bonde para chegar a São Paulo. 
Santo Amaro frequentávamos muito pouco. Então, havia esse 
polo. Havia outro polo na Vila Mariana porque, meu irmão e 
eu, estudávamos no Liceu Pasteur. Da Vila Mariana existia 
para nós apenas o Liceu. Não tínhamos nenhuma vivência
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na Vila Mariana, a não ser a casa de um amigo que ficava 
perto do Liceu. E o terceiro polo era o centro da cidade, onde 
íamos, às vezes, à noite, no fim-de-semana, para irmos ao 
cinema, passear. O centro desses passeios, dessas atividades 
de lazer, era a Barão de Itapetininga, a Dom José de Barros 
e, um ponto muito importante para nós, era o Cinema Juçara, 
que atualmente éoD. José de Barros, que na época, anos 50, 
era um cinema onde se projetava muitos filmes franceses. A 
Av. S. João, também, um pouquinho, mas não muito.

Sobre isso escrevi um texto que foi publicado naquele 
grande jornal “Viva o Centro”, onde tento me recordar, então 
adolescente, de como estava organizada a cidade, e 
claramente, o que havia de emblemático para mim e que 
articulava os espaços era o Túnel 9 de Julho.

Quando, um pouco mais tarde, as coisas do meu pai 
melhoraram um pouco, ele passou a ter um carro, e a gente 
andava de carro de Socorro até o Túnel. Era muito longo 
tudo isso. Quando chegávamos ao túnel, quando o carro 
entrava no túnel - mas isso era sempre, era sistemático - eu_ 
sentia que mudava de mundo. O túnel me dava um prazer 
imenso. Aliás eu continuo adorando túneis - de trem, de carro 
- acho fantástico passar por um túnel. Quando saíamos do 
túnel, eu sabia que já estávamos num outro mundo que não 
era nem Socorro, nem Vila Mariana e o Liceu, e que era o 
mundo, o mundo estava aí. Mas não íamos muito, íamos só 
de vez em quando, mas o que eu queria era esse mundo. E 
por outro lado, foi o lugar, a área onde eu tive emoções muito 
fortes. Eu, muito jovem, fui bastante ligado à dança, e os 
meus pais faziam todos os esforços possíveis para que 
pudéssemos assistir às Companhias que vinham (o Bolshoi, 
etc.), a tudo, e tive muitas emoções. Acompanhávamos, 
também, muito o TBC. Praticamente, nessa época, vimos todos 
os espetáculos da Cacilda Becker, tudo isso, então, para mim, 
era realmente uma festa passar pelo túnel. Eu sabia que depois 
do túnel as coisas aconteciam, eram muito instigantes, agente 
voltava cheio de idéias e de eríloções. Portanto, tinha esse 
recorte, que eu reconheço ser absolutamente primário, mas 
era dessa forma que eu vivia as coisas.
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Sobre a lembrança da chegada ao Brasil, no Rio de 
Janeiro, Jean-Claude, afirma que nada restou, devido talvez 
à conturbada situação familiar que passava: divórcio dos pais, 
o casamento do pai com outra mulher, e a não aceitação da 
madrasta pelos filhos, além de que, do ponto de vista escolar, 
eles ainda não tinham ido à escola (eu não fui à escola até os 
11 anos), em função da guerra. Tudo isso foi muito 
conturbado. Quando meu pai, deixou Paris, nós deixamos 
também, pouco tempo depois e fomos morar em Nice. Fomos 
a outras escolas que tinham métodos completamente 
diferentes daquela em que estudávamos em Paris, o que foi 
uma desarticulação muito grande para mim. Por outro lado, 
dias antes de embarcarmos, peguei uma cachumba, sendo 
que era proibido viajar nessas condições, e portanto, houve 
todo um mascaramento para que pudéssemos embarcar sem 
que as autoridades da saúde percebessem. E eu estava muito 
ligado aos meus avós e a separação deles, que os meus avós 
diziam que era definitiva, e os meus pais diziam que 

246 absolutamente não, e os meus avós diziam: você está mentindo
- então, tudo, a chegado no Rio, na cidade, o ambiente, as 
coisas, estavam extremamente confusas, estou sendo levado 
para cá, para lá, de modo que não lembro de uma sensação 
ou de um sentimento que me seja próprio. O pé no Brasil vem 
naquele hotel, quando ouvi aquele grito - essa cidade me 
amedronta - e aí, realmente, as coisas mudam. Mas a chegada 
ao Rio não me marca; ela faz parte da balbúrdia que já vinha 
desde a guerra, de deslocamento de um lugar para outro.

Retomando os lugares paulistanos, o professor Jean- 
Claude lembra que, depois de Socorro, a situação financeira 
da família melhorou bastante, e que eles moraram em várias 
casas, inclusive num exemplar de arquitetura moderna, com 
jardim interno, no Ibirapuera. Depois dela, mudaram-se para 
a Indianápolis, próximo à Av. Santo Amaro, que foi a sua 
última casa compartilhada com a família. Eu me separei da 
família nessa casa e fui morar com um amigo no centro da 
cidade no Largo General Osório. A minha situação era 
extremamente instável - com sempre, aliás - de forma que eu 
mudei muito de lugar, mas eu, praticamente, vivi só no centro.
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Mesmo quando eu casei, moramos, minha mulher e eu, em 
vários apartamentos, mas sempre no centro. Só uma vez, com 
um amigo, acabamos morando num quarto de empregada 
nos Jardins, durante um tempo, porque foi aquilo que 
achamos acessível aos nosso ordenados de jornalistas 
incipientes - mas foi por um tempo razoavelmente curto e eu 
me sinto absolutamente ligado ao centro de São Paulo.

Depois que eu me separei da minha mulher, fui morar 
um tempo na França, depois um tempo no Rio, antes de voltar 
para São Paulo, e também por circunstâncias, eu acabei 
morando na Alameda Lorena, por bastante tempo (8, 9 ou 10 
anos), porque eu dividia um apartamento razoavelmente 
grande com uma pessoa e isso não me custava muito caro. 
Mas eu não gostava, realmente, de morar lá; não gosto das 
pessoas dos Jardins, não me sinto bem, nem com essa 
juventude, nem com os adultos, e assim que esse acordo 
acabou, eu voltei para o centro, onde de novo estou morando 
agora. E por mais que o centro tenha mil e duzentos 
inconvenientes, seja de poluição, de ruído, de mendigos, de 
violência (já fui assaltado umas boas cinco vezes), assim 
mesmo, o meu desejo é de morar no centro. Não tenho a menor 
vontade de morar num bairro que seja considerado mais 
residencial.

Uma coisa que me seduz, e que eu preciso, é o 
anonimato. O centro é mais um lugar de passagem do que de 
moradia. Como estou morando lá de novo, há uns 5 ou 6 
anos, eu acabo conhecendo pessoas, estabelecendo relações 
com o jornaleiro, alguns comerciantes, no prédio, etc., no 
entanto, quando você sai na rua, a um metro da casa, você já 
está num ambiente praticamente anónimo. Não sei se as 
pessoas me identificam - não ligo muito para isso - mas o fato 
de eu me sentir morando num lugar, que é um lugar de 
trânsito, de passagem, é fundamental. Isso, certamente, liga- 
se a certas características psicológicas.

Tais características do centro de São Paulo, sempre 
existiram para Jean-Claude Bemardet - desde a sua primeira 
moradia na região, embora reconheça também, que na sua 
vida, está presente uma boa dose de acaso. A primeira
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kitchnete que eu ocupei, pertencia a um amigo de um amigo. 
Era um atelier de um pintor que comprou outro, de forma 
que ela ficou vaga e ele me cedeu por preço praticamente 
irrisório. Esse acaso existe. No entanto, no meu quadro 
psicológico, esse centro já estava imantado, desde toda a fase 
da adolescência. Portanto, era o lugar onde eu queria ir. 
Evidentemente, se essa kitchnete houvesse sido proposta num 
outro bairro, eu não posso lhe dizer agora se eu teria aceito 
ou recusado. Mas sendo, essa kitchnete, financeiramente 
viável e se encontrando no centro, não havia nem discussão. 
Era óbvio que a solução era esta. E eu sempre, desde 
adolescente, sou instável, gosto de instabilidade, não gosto 
de me sentir amarrado, ou mais firme, ou estável, de forma 
que ir morar no Largo General Osório, que não era, na época, 
perigoso, como mais tarde se tornou, mas que era já o fim de 
um zona de meretrício, que ficava perto das estações, era um 
lugar de charme para mim, era atraente. Morar perto de uma 
estação é claro que tem problemas, porque tem os trens, os 

?48 ruídos, etc., mas isso me atrai. Eu tinha 21 anos e isso me 
atraía. Além do que, era a conquista da liberdade. Para sair 
da minha família era um problema. Meu pai não queria; botou 
a polícia atrás de mim, e só me deixou sair, quando eu tinha 
21 anos e ele não podia me impedir, do ponto de vista legal. 
Então, foi uma enorme conquista - e, no espaço em que eu 
oodia instalar essa instabilidade. Um espaço semi-marginal. 
Essa idéia de não só não procurar, como recusar a 
estabilidade, é uma coisa que me persegue até hoje. Por 
exemplo, eu recusei aqui na Universidade, fazer o exame de 
ingresso na carreira. Porque, a partir do momento que você 
faz o exame, você está estável. Eu não me concebo como estável. 
Portanto, foi marcado e depois eu pedi para desmarcar, 
porque eu não ia faze-lo e que se eles quisessem, que 
continuassem a me contratar ou então, deixassem de me 
contratar. Isso, mais ou menos, marca tudo. Marca a 
profissão, marca minhas atividades. Por exemplo, na Lorena, 
eu comecei a me sentir estável, só que havia uma certa 
conjuntura financeira que acabou fazendo com que eu 
permanecesse bastante tempo. Por mais que eu esteja agora,

u
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nesse apartamento, no centro, há 5 ou 6 anos, eu não me sinto 
estável. Por vários motivos: primeiro pelo lugar que eu 
interpreto com sendo um lugar de passagem, de trânsito, e 
não, de fixação. Também pelo seguinte: eu não tenho posses 
próprias epago aluguel; o que dá uma enorme instabilidade, 
uma enorme angústia. Agora, as coisas estão mais 
estabilizadas, mas durante a inflação, você nunca sabia o 
quanto pagar no mês seguinte. E tem outro dado: esse 
apartamento em que eu moro, que fica na Vieira de Carvalho, 
é um dos prédios mais altos da região, considerando o Largo 
do Arouche, onde ainda há um casario antigo, e portanto, 
onde se tem uma vista bastante ampla. Ele fica no 18°. andar. 
Na verdade é que, quando procurei apartamentos, eu havia 
encontrado um outro em que o espaço interno e as suas 
condições eram muito mais favoráveis do que esse em que 
estou. Só que ficava num andar baixo. Eu sempre procuro 
andar alto. Esse da General Osório ficava no 15°. andar. Na 
Ipiranga também - mais ou menos 20°. andar - no prédio do 
Oscar Niemeyer. E esse atual é um apartamento pequeno que 249 
tem três faces: os quartos dão para o norte, a cozinha, para o 
sul e a sala, para o oeste. Tenho, dessas janelas, uma visão 
sobre São Paulo absolutamente extraordinária. Nos dias 
claros, por exemplo, da sala, eu vejo até o Pico do Jaraguá. 
Da cozinha, eu vejo até o espigão da Paulista, que veda o que 
vem depois. E ao norte, vejo até o Shopping Center Norte e 
além. E o que me levou a decidir, por esse apartamento, foi a 
vista. Se eu tivesse avaliado apenas o espaço interno e as 
acomodações, não seria esse o escolhido, porque eu tinha 
encontrado outro em condições financeiras semelhantes e que 
era mais condizentes com as minhas necessidades de espaço, 
inclusive pelo problema da biblioteca, que é uma coisa 
constantemente em expansão. No entanto, eu preferi um 
espaço menor, mas que me desse essa vista sobre a cidade. 
Não tem cortinas. Só na sala, uma persiana por causa do sol. 
Mas quando não tem sol, eu abro tudo. Quando eu comecei a 
morar, os meus amigos vinha para ver a vista. Eu ficava 
todo orgulhoso, convidava as pessoas; algumas não queriam 
se aproximar da janela, porque tinham vertigem. E digamos



eP

J

a 
que essa vista é realmente, a cenografia do apartamento. Ela 
é mais importante do que tem dentro. Inclusive, eu não tenho 
nem móveis; só umas coisas velhas (eu não ligo muito para 
isso). O que tem dentro do apartamento é instrumental, se 
você quiser. E essa vista é o que me nutre, o que mais me 
alimenta, quando escrevo no computador. À minha esquerda, 
eu tenho a janela e posso ficar olhando a vista. No outro 
quarto, tem a minha cama e duas janelas à esquerda e, 
quando vou me deitar, fecho a janela mais afastada e a outra 
eu deixo aberta atépraticamente a hora de adormecer, quando 
então fecho a persiana. Quando são dias de lua cheia, da 
cama eu a vejo, deitado vejo as pontos de alguns prédios. 
Realmente, eu convivo com isso e quando eu fecho, quando 
procuro isolar um pouco o apartamento dessa vista, eu sei 
que alguma coisa não está indo bem. Fechar a janela já é 
uma atitude meio depressiva. No ritmo normal, eu só deixo 
os vidros fechados (se não voa tudo) e através das janelas eu 
tenho essa paisagem.

P50 Provocado a pensar se a cidade de São Paulo não seria 
o espaço por excelência, da instabilidade, da constante e 
rápida transformação e do descaso ou ausência de 
preocupação com a preservação, ou ainda, se São Paulo talvez, 
não tenha oferecido o cenário ideal para a sua atividade e o 
seu trabalho como intelectual e artista, Jean-Claude afirma 
que não é a toa que fez o filme “Sinfonia e Cacofonia”. Eu 
não tenho um vínculo muito forte com a idéia de preservação; 
a idéia de património me é bastante indiferente. Eu acho que 
a vida em geral e a civilização é um jogo de ganhos e perdas, 
e se a gente começasse a lamentar as perdas, eu começaria 
pela tragédia grega. De forma que me é bastante indiferente. 
Acho, em geral, a arquitetura de São Paulo, pavorosa. Acho 
que o Teatro Municipal, por exemplo, é um monstrinho. Não 
tenho muitos vínculos, como muitos amigos meus têm, com 
coisas dos 30, dos 20, como um gradil, o foyer do teatro, que 
foi recuperado com aqueles afrescos e tudo. No entanto, apesar 
de não me sentir vinculado a uma idéia de preservação da 
memória, de preservação do património, e de achar que não 
há problema nenhum em destruir para construir em cima,
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eu aprecio bastante o trabalho de preservação, por um outro 
motivo. Por exemplo, o trabalho que a Erundina iniciou, o 
eixo Sé-Arouche. Um arquiteto amigo meu, falecido, trabalhou 
nessa equipe, e uma das coisas que ele fazia era reuniões com 
os comerciantes da área (particularmente, da Rua do 
Arouche), para eles tirarem esses painéis publicitários que 
vedavam as fachadas. Isso por exemplo, eu apreciava muito, 
não porque eu achava que devia preservar, não porque eu 
achava bonito aquilo que houvesse atrás dos painéis, que 
escondiam essas casinhas dos anos 20, 30, mas por causa da 
diversificação. Não faço questão que seja bonito, mesmo 
porque eu sei que não é bonito - eu não acho, não acho 
inclusive, arquitetonicamente muito significativo - porém, a 
idéia da não-homogeneidade é fundamental. Então não faço 
questão de que se vá conservar uma casinha, porque ela é 
bonita. Agora, o fato de você ter uma casinha, com aqueles 
estuques um pouco ridículos, ao lado de um edifício com 
linhas retas, etc., isso, a mim seduz. Portanto é, digamos, 
uma idéia de fragmentação, é uma idéia de quebra, de 
ruptura, ao invés, de um tecido homogéneo, seja um tecido 
homogéneo de um conjunto colonial, de conjunto art-decô, de 
um conjunto art-noveau ou de um conjunto modernista. Por 
exemplo, eu acho o Teatro Municipal um horror e ridículo 
porque é uma cópia muito mal feita de teatros europeus, no 
entanto, ele, tão deslocado, ao lado do relógio digital do Itaú, 
que fica a uns 10 metros dele, e quando você está na escadaria 
desse teatro, com todas as suas volutas, e olha o relógio digital, 
mesmo que eu possa achar ambos igualmente feios, o que me 
seduz é que eles não tem nada em comum, eles não pertencem 
ao mesmo tecido e que a ligação que pode ser feita, a ligação 
vivencial, ela é feita por mim, porque eu estou esperando o 
início do espetáculo na escadaria do Teatro e olho esse relógio 
digital.

A cidade, a arquitetura e a paisagem sempre estiveram 
presentes no cinema. O professor Jean-Claude, sensível a 
este tema, dedica um trabalho que funde ensaísmo, cinema 
metalinguístico, ao comparecimento da cidade de São Paulo 
no cinema brasileiro. Será que podemos pensar numa
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“geografia” da imagem brasileira no nosso cinema?
Primeiro uma dica: há uma orientanda do Penuela, 

formada em geografia, que está desenvolvendo aqui na ECA, 
um trabalho sobre a paisagem brasileira no cinema brasileiro. 
Sobre este tema, teríamos que pensar em duas direções que 
estão articuladas. Por um lado, há uma grande diversidade, 
de forma que entre o Nordeste e Santa Catarina, entre São 
Paulo e o sertão, os mundos são diferentes. No entanto, eu 
não acho que o cinema brasileiro e, certamente, a cultura 
brasileira, ou pelo menos a cultura produzida nas cidades 
brasileiras, tenha vivido isso como uma simples diversidade. 
E que houve investimentos ideológicos muito fortes que deram 
significações, muitas vezes, aceitas socialmente, a essas 
paisagens. Por exemplo, no cinema brasileiro, o sul não é 
muito Brasil, não. Enquanto que o Nordeste é Brasil. Então, 
ao nível puramente descritivo, sem hierarquias, sem 
ideologização, pode-se dizer tanto sobre o Nordeste quanto 
Santa Catarina. Ao nível da produção cultural fortemente 
ideologizada, o Brasil é o Nordeste. Veja, por exemplo, um 
cineasta como Lima Barreto, que um belo dia declara, por 
mais que ele tenha filmado “O Cangaceiro” no Estado de São 
Paulo, que o Brasil começa ao sul da Bahia. Nos anos 50 vêm 
ao Brasil, trabalhar na Vera Cruz, uma série de técnicos, 
entre outros, fotógrafos e montadores ingleses. São eles que 
fotografaram ‘‘O Cangaceiro”, “Sinhá Moça”, etc. Numa 
primeira fase, admira-se muito essa fotografia, que tem uma 
qualidade que dificilmente o cinema brasileira estava, na 
época, atingindo. No trabalho dos matizes, da gama entre o 
branco e o preto, eles conseguem resultados muito mais 
gráficos, muito mais plásticos, do que se conseguia antes. No 
entanto, alguns anos depois da produção desses filmes, já há 
um crítico que começa a dizer o seguinte: bom, é muito 
competente do ponto de vista técnico, não resta dúvida, agora, 
isso não é brasileiro, essa luz não é brasileira. Isto vai 
fortalecer muito no início dos anos 60, e a produção das 
chamadas “3 obras primas do Cinema Novo”, que são “Vidas 
Secas”, “Deus e o Diabo na Terra do Sol”e “Os Fuzis”, opta- 
se claramente pela luz branca, a luz que queima, a luz que
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não cria muita profundidade de campo. O Glauber vai obrigar 
os laboratórios: "por favor, me tirem as nuvens, eu não quero 
nuvens, eu quero céus chapados”. Os laboratórios em pânico, 
porque quanto mais você tem matizes, mais o trabalho do 
laboratório é bonito, mais eles conseguem fazer os banhos, 
enquanto que o chapado é quase o atestado de incompetência. 
E se chama, na época, essa luz de “luz brasileira”. 
Evidentemente, essa luz não é mais brasileira do que a luz 
matizada de um mês de julho no sul do Paraná ou Santa 
Catarina. No entanto, o investimento ideológico está 
totalmente em cima dessa luz. Logo, eu acredito sim, que se 
pode falar em paisagem brasileira, não no sentido de que a 
paisagem intrinsecamente tivesse esse caráter, mas pelo 
trabalho ideológico, pelo trabalho estético, feito em cima 
dessas paisagens, e da sua apreensão, em termos de fotografia, 
em termos da duração dos planos, coisas desse tipo.

Por outro lado - esta é uma tese minha que nem todo 
mundo aceita e que muita gente acha profundamente 
antipática - pelo menos em relação ao Cinema Novo, na sua g53 
primeira fase, na fase que vai levar aos longas metragens 
que eu citei, não me parece que a opção pelo sertão seja um 
opção totalmente desvinculada da cidade. Eu tenho a 
impressão que há uma referência urbana subjacente à escolha 
desse espaço e a escolha dos temas vinculados ao meio urbano. 
Só para dar uma idéia, eu acho que eles produziram no âmbito 
do desenvolvimentismo - que era eminentemente urbano. 
Claro que o desenvolvimentismo tinha conhecimento dessas 
massas rurais, mas, pelo menos numa linha do exemplo, a 
idéia era conseguir integrar essas massas a um mundo de 
produção e de consumo que era dirigido, sim, pelos centros 
urbanos. Eu penso que o Cinema Novo não conseguiu 
enfrentar a ideologia desenvolvimentista, a ideologia da 
industrialização burguesa que estava sendo proposta pelos 
ideólogos do ISEB e adjacências, de forma que indo para o 
sertão, eles podiam tratar de assuntos de uma gravidade 
discutível - seja a situação do camponês, etc. - sem entrar em 
terrenos bastante delicados do ponto de vista político e 
ideológico, que a meu ver poderiam ter prejudicado essa
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espécie de acordo tácito que existia com o desenvolvimentismo. 
Quebra essa que vai existir logo depois de 64. Então, se 
pensarmos que esses primeiros anos dos anos 60, houve uma 
quantidade de greves monumentais em São Paulo, no Rio - 
centenas, segundo levantamento feito pelo Weffort - e que o 
Cinema Novo, tão ocupado com a situação social, nunca 
abordou esse assunto - absolutamente, nunca (operário não 
existe) - então, realmente, a paisagem é uma paisagem rural, 
quanto a isso não há dúvida. O trabalho plástico, o trabalho 
estético, é feito sobre esta paisagem, no entanto, eu acredito 
que do ponto de vista ideológico, existe esse vínculo, se você 
quiser, negativo, esse vínculo com um mundo urbano do qual 
não se quer falar. E só a partir de 64, particularmente com 
“0 Desafio”, do Sarraceni, que o mundo urbano vai se tornar 
tema válido para o Cinema Novo, porque aí o 
desenvolvimentismo já não é mais uma plataforma de 
entendimento possível. Com o golpe, tudo isso se desarticulou.

Indagado sobre a frequência das cidades brasileiras 
?54 no cinema, Jean-Claude Bernardet observa que São Paulo e 

Rio de Janeiro são as mais filmadas. Eu acho que a minha 
aprendizagem da cidade é feita pela minha vivência direta 
em São Paulo, mas também, ela passa pelo cinema. 
Determinados filmes, como "São Paulo Sociedade Anónima”, 
“O Bandido da Luz Vermelha”, são filmes que ensinam a ver 
a cidade e, pela relação que se mantém com eles, a gente acaba 
incorporando uma parte dessa visão à sua própria vivência., 
a gente passa a ver a cidade a partir dessas informações 
afetivas, digamos assim, que esses filmes propõem. De forma 
que, quanto mais vai passando o tempo, mas a vivência da 
cidade se enriquece, mas o seu enriquecimento provem 
também da sua vivência cultural. Por exemplo, para mim 
não é indiferente ver São Paulo, ver o Anhangabaú, antes, ou 
depois, de uma exposição do Gruber, por exemplo. Aqueles 
quadros dessa cidade que o Gruber aproveitou, aliás. Não é 
indiferente estar na Praça Roosevelt, que é um dos meus 
lugares, como ela está hoje, como ela esteve e como eu vivi (o 
Teatro de Arena ficava a 25 metros da Praça Roosevelt; eu 
também morei muito tempo na Rego Freitas): ela era um
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ambiente de vivência, mas essa vivência se incorpora à 
maneira como o Khouri filmou essa praça, como o Person 
filmou essa praça, como o Sganzerla filmou essa praça, e essas 
três praças são totalmente diferentes. Não só porque eles 
filmaram em épocas diferentes (apesar de que entre o Khouri 
e Person não tem tanto tempo de diferença), mas 
principalmente, porque os ângulos são outros, porque o que 
eles esperam da praça é outra coisa, para os seus personagens, 
para a sua ficção. E essa modulação da praça pelo cineasta é 
para mim, algo que se incorpora a minha vivência direta da 
praça. Eu me lembro, por exemplo, que no dia primeiro de 
abril de 1964, não tínhamos condição de ficar no Teatro de 
Arena, porque evidentemente, a polícia ia baixar 
imediatamente. Então, as pessoas que tinham alguma forma 
de vínculo, não necessariamente profissional, dispersávamo- 
nos pela praça, a fim de conseguir passar informações que 
vinham chegando sobre o que se podia fazer, etc. Então, 
fizemos em volta da praça uma espécie de cadeia que durou, 
talvez, mais de 24 horas. E conseguimos nos informar. Pois 255 
essa vivência, que é uma vivência muito intensa, inclusive 
na época perigosa, é forte, mas é tão forte também quanto a 
praça do Khouri, a praça do Person. Então, para mim, a praça 
é tudo isso. Não é só 0 que eu fiz na praça, não é só o que eu 
via, a maneira como eu andei, como fui ao cinema, com fui 
passear com minha filha, mas é também a sua interpretação 
pelos cineastas, que de certa forma, são interpretações que eu 
interiorizo. Se 0 filme não for muito bom, eu não interiorizo. 
Mas filmes com densidade, com olho para perceber de alguma 
forma esse espaço, aí eu interiorizo. Se eu não tivesse feito 
isso, eu não faria também 0 “Cacofonia”. O “Cacofonia”é muito 
mais interiorizado do que se pensa. Ele não é uma vivência 
externa da cidade, simplesmente juntando pedaços de filmes.

Outra cidade muito filmada é 0 Rio. E quando se sai 
de São Paulo e do Rio, 0 nível de aproveitamento dos espaços 
urbanos, baixa tremendamente. Se a gente ficar só na ficção: 
alguma coisa em Salvador, com certamente uma presença 
emblemática mais forte do que no Rio ou em São Paulo. Em 
São Paulo há alguns filmes que fazem questão de mostrar o
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MASP, de mostrar o Obelisco do Ibirapuera, alguns pontos 
referenciais que já são amplamente conhecidos, porém 
encontraremos muitos e muitos filmes, entre os melhores com 
certeza, que não se vinculam a isso. Por exemplo, “O Bandido 
da Luz Vermelha” não fica absolutamente filmando o MASP 
- ele cria os seus espaços. Fotografar qualquer casa na Boca, 
por exemplo: é o tipo de enquadramento, de luz, de movimento 
que o Sganzerla vai conseguir, que vai criar este espaço. Ele 
não trabalha sobre o espaço dado, como seria o Teatro 
Municipal, o MASP, etc. No caso de Salvador (eu nunca 
pesquisei isso; isso teria que ser, certamente, muito 
reconsiderado), o Elevador Lacerda é um ponto referencial, 
inclusive cinematográfico - a ideia da Cidade Baixa e da 
Cidade Alta. Certas coisas que poderiam ter se tornado 
referenciais como a Ordem Terceira de São Francisco, na 
realidade eu acho que só Glauber que conseguiu trabalhar a 
fachada de forma mais rica.

Nos anos 60, há alguns filmes - já que o Cinema Novo 
?56 tem um pé nos anos 60 - que tinham um pequeno núcleo de 

produção: coisas como “A Grande Feira”, principalmente, 
apresenta sim, uma certa Salvador, só que aí sem a 
multiplicidade que os filmes ambientados em São Paulo e 
Rio propõem, porque temos pouca coisa (um filme, dois filmes). 
Há uma ou outra cidade que tem algum material, que tenta 
pegar ruas, vitrines, etc. De Curitiba eu só me lembro 
realmente de “Lance Maior”, digamos, como filme urbano, 
esses filmes um pouco influenciados pela “Nouvelle Vague”, 
em que se filma pessoas que andam nas ruas, que param 
para olhar, que param e tomam ônibus, quer dizer, essa 
vivência que é pouco significativa na trama do enredo, mas 
que é muito significativa quanto ao deambular urbano; essa 
espécie de lazer, que não é bem lazer, mas que é um tempo 
que os personagens se dão, de estar nas ruas.

Porto Alegre tem algumas coisas, principalmente, 
graças ao movimento de Super 8 dos anos 70, e um filme 
longa metragem que se chama “Deu pra ti anos 70”, que é 
uma tentativa de balanço de uma juventude que chega aos 
seus 20 anos, na primeira metade dos anos 70, e que não se
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preocupa tanto em reconstituir o ambiente de Porto Alegre, 
mas se preocupa muito em reconstituir os ambientes de bares, 
de conversas de juventude em lugares públicos, às vezes, casas 
onde as pessoas vivem se agrupando, formando núcleos de 
intimidade nesses espaços.

Uma outra cidade, obviamente, é Brasília, sobre a qual, 
eu acho que já começa a ter um material bastante significativo. 
Primeiro porque Brasília foi muito filmada no início, graças 
em grande parte ao Kubitschek, que tinha esse acordo com 
Jean Manzon de, praticamente, fazer uma documentação 
sistemática das suas atividades e da construção da cidade. 
Então, tem toda uma visão sobre a cidade extremamente 
oficial e eufórica. Depois disto, houve outros trabalhos que 
foram feitos, quer de ficção, quer de documentário onde 
continua evidentemente, a linha oficial, mas houve outras 
coisas que se fizeram, como por exemplo, a de um senhor cujo 
sobrenome é Tavares, que faz uma espécie de Nouvelle Vague 
em Brasília, aproveitando, digamos, o caráter abstrato que 
as linhas de Brasília podem proporcionar (quadros ?57 
geométricos, etc). E aí vai pingando: “0 sonho não acabou” 
do Sérgio Rezende, onde tem a famosa cena - talvez a única 
sequência boa do filme - da Torre de Televisão que se encontra 
no eixo donde se descortina a cidade e as pessoas ficam 
cegadas, tem que usar óculos escuros. É uma sequência 
interessante, pensando o eixo, etc. E uma série de 
documentários, entre os quais “Brasília - contradições de uma 
cidade nova”, de Joaquim Pedro e, mais recentemente, os 
trabalhos do Vladimir de Carvalho. Vladimir filmou pouco 
Brasília, porém, nem tanto: ele reencontrou um material 
muito precário, muito amador, filmado na época da 
construção, particular mente, muito material de um 
americano que filmou em super 8, e que dava uma visão da 
cidade, da sua construção, totalmente diferente da visão 
oficial do Jean Manzon. E se não me engano, o Vladimir fez 
dois longa metragens sobre Brasília: um deles inteiramente 
baseado nessa recuperação da fase inicial da cidade, através 
desse material amador em Super 8 (ou talvez mesmo, em 8). 
E atualmente, tem um senhor que está trabalhando numa



e

fel

a 
espécie de videoteca de Brasília, cuja função, ou uma das 
metas principais, é fazer um museu audiovisual da cidade, 
conseguindo coletar, principalmente, material 
cinematográfico. Esse projeto está em curso, mas eu não sei 
qual é o nível de documentação que eles conseguiram 
arrecadar.

Agora, esse problema que você coloca é um pouco, o 
problema que eu me coloco. Quando fizemos o curso sobre 
São Paulo, ao invés de chamá-lo “São Paulo e não sei o que”, 
nós o chamamos “Cinema e Metrópole”. Hesitamos se era 
“Cinema e Cidade”, etc., e acabou sendo “Cinema e Metrópole”, 
por causa do projeto que nos amarrava. Então, esse curso se 
chamou “Cinema e Metrópole: o caso paulistano”. Isto é para 
deixar uma abertura para a abordagem de outras cidades 
brasileiras. Eventualmente, até não brasileiras, mas seria 
preciso fazer outras pesquisas, sistemáticas, etc. Mas eu acho 
que esse trabalho não existe, mesmo sobre o Rio, não existe 
alguma coisa tão sistemática quanto sobre São Paulo, apesar 
de que o material ainda está muito longe de ser catalogado. 
E sobre outras cidades, acho que não existe nada de 
sistemático. Com a idéia dos surtos dos anos 20 e 30 (mas o 
fenômeno de surto cinematográfico no Brasil, não parou nos 
anos 20, e de certa forma, continua a se manifestar) 
certamente encontraríamos alguma coisa como: ah! Manaus 
foi filmada nos anos 20! Ah! Cuiabá foi filmada nos anos 40! 
Quer dizer, eu acho que teríamos ainda que descobrir bastante 
material.

Em Recife houve um ciclo, mais ou menos, de 24 a 31, 
com uma quantidade razoavelmente grande de filmes de 
ficção e de documentários. Existe uma dissertação de 
mestrado que foi defendida, acho que, nas Letras da USP, 
em que há, não só uma filmografia completa, com descrição 
dos filmes que sobraram, com descrições dos filmes que não 
sobraram, descrições que provêm de fontes secundárias 
(jornais, entrevistas, etc.). 0 que é possível - acho que isso 
exige outro tipo de pesquisa - é que produções, localizadas no 
Rio ou em São Paulo, muitas vezes, deslocam-se para outros 
lugares para realização dos seus filmes. Uma das coisas mais
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célebres disso é “Bahia de Todos os Santos”. Foi inteiramente 
filmado em Salvador, mas é uma produção paulista. Dizia- 
se que “Bahia de Todos os Santos” é um filme baiano. Eu 
tenho muitas dúvidas quanto a isso. Ele é um filme 
ambientado na Bahia, mas eu acho que seria o caso de 
verificar se o olhar de um paulista, que se desloca para 
Salvador, é o mesmo olhar de um baiano que filma a sua 
própria cidade. Em “A compadecida” eu acho que tem 
filmagens de Recife.

O professor Bernardet acha que houve no Brasil, assim 
como nos Estados Unidos, a tentativa de busca de uma 
paisagem emblemática, representativa da paisagem 
genuinamente americana, como por exemplo, o trabalho de 
retratar o deserto, seja na literatura, na arquitetura ou no 
cinema (Monument Valley para John Ford), porém, aqui, de 
uma forma totalmente diferente. Uma coisa que não se deve 
esquecer é que, muito cedo, a produção brasileira se viu 
alijada do mercado. De forma que uma das minhas ideias, 
um dos meus cavalos de batalha, é que a visão que a sociedade 259 
brasileira tem de si, no cinema, pelo menos até os anos 50, 
não passa muito pela ficção, e passa muito pelo documentário, 
pelo cine-jornal, porque era a área onde a competição era 
muito menor, e onde muitos cineastas conseguiam produzir. 
Então, esse trabalho um pouco antropológico da construção 
de uma imagem de si, eu tentaria fazer passando por uma 
produção que, em geral, é considerada subprodução, na 
medida em que o espetáculo cinematográfico por excelência é 
a ficção. O resto são os entornos. Nesse sentido, houve algumas 
tentativas nossas de trabalho, mas que não encontraram 
muito embasamento factual, pelo fato de que esses filmes, em 
grande parte, desapareceram. De forma que trabalhamos a 
partir de algumas sobras, a partir de informações de jornais 
e coisas desse tipo. Nesse sentido, acho uma idéia importante, 
uma idéia do Paulo Emílio Salles Gomes, exposta no 
Congresso no Recife sobre 0 cinema documentário, quando 
ele criou duas categorias que ao ver dele cobriam 0 essencial 
da produção documentária de cine-jornais, etc., da fase muda. 
Ele ia até os anos 30 nesse trabalho e que, ao ver dele, essa
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produção podia ser interpretada através das categorias: uma, 
que era o “ritual do poder”, e outra, que era o “berço 
esplêndido”. 0 “ritual do poder” significava o seguinte: que 
esses filmes mostravam políticos, inaugurações, desfiles, 
fábricas Matarazzo, riqueza, etc. Todo esse conjunto de temas, 
muito frequentes nos cine-jornais da época, pertenceriam a 
essa visão que uma sociedade dominante tenta construir de 
si, no cinema, sem passar pela ficção, já que a ficção está 
praticamente marginalizada. Nisto há umas falhas já 
percebidas na época (acho que o Oliveira Viana tem um artigo 
nesse sentido), de que filmando, algumas vezes, coisas 
escapam. Então, pode-se filmar uma senhora saindo da missa 
da Igreja de São Bento, no entanto, pode haver um mendigo 
por ali que não se controlou. De forma que esse “ritual do 
poder” mostra enfim, essa sociedade que se quer mundana e 
poderosa e, de vez em quando, os interstícios por onde vaza 
algo que ela preferia não mostrar. E o “berço esplêndido” 
refere-se a filmes que mostram a natureza e, basicamente, a 

P60 pujança da natureza. Eu achei muito estimulante essa
colocação do Paulo Emílio, e nos anos 70, eu fiz um 
levantamento bastante sistemático - o mais que pude - dos 
temas dos cine-jornais, capítulo por capítulo, e de 
documentários, de 1900 a 1930/35. E aí eu verifiquei uma 
coisa: a recorrência a cachoeira era enorme. Nesses 
documentários, o que aparecia no jornal com mais peso era a 
descrição: você verá isso, você verá o carnaval, o corso na 
Paulista, etc. E eles diziam também: ah, tem a Cachoeira do 
Salto Alto, tem a Cachoeira do Véu da Noiva, tal queda 
d’água, etc. Eàs vezes, o próprio tema do documentário era a 
cachoeira. Bom, eu peguei (esse é um trabalho de pesquisa 
em jornal, a maior parte desses filmes não existem) tudo o 
que se dizia a respeito das cachoeiras e apresentei num 
seminário. Eu percebi que a cachoeira era a pujança de uma 
natureza virgem e na maneira de se afirmar, contra a 
indústria. Essa natureza não tinha sido conspurcada pela 
indústria, portanto, ela preservava esse aspecto do sonho 
virginal idealizado, esse Éden do pensamento renascentista 
francês. Por outro lado, inúmeras notícias davam dados
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quantitativos da cachoeiras (altura, volume de água, etc.) e 
abria para uma potencialidade, ou seja, quando essa água 
for trabalhada, ela vai gerar energia. E eu penso que a 
cachoeira adquiriu, até os anos 30, esse caráter emblemático 
de, ao mesmo tempo, ser uma afirmação de um determinado 
estado valorizado positivamente, ou seja, nós temos uma 
pujante natureza virgem, e por outro lado, algo que destrói 
essa mesma natureza - potencialmente, a industrialização. 
De todos os símbolos que eu tentei encontrar (não nos filmes, 
mas na farta documentação verbal, escrita, que eu tinha), 
pareceu-me que a cachoeira era o que mais expressava a 
imagem cinematográfica que essa sociedade conseguia 
construir de si própria. E aconteceu uma coisa bastante 
engraçada. Essa palestra sobre a cachoeira que eu fiz num 
Seminário que ocorreu no Festival de Brasília, lá pelos anos 
70, foi um dia antes , ou talvez no mesmo dia, em que foi 
apresentado o filme “Tudo Bem”, do Jabor. Eu não conhecia 
o filme, mas sabia que ele ia ser apresentado, sabia o tema, 
mas não sabia do final. O final do filme é o seguinte: tinha 261 
essa família classe média, que tem filhos moderninhos, que 
estão assim um pouco em ruptura com a tradição e a ideologia 
familiar e que se ligam a coisas muito novas e muito 
modernas, através de um personagem interpretado pelo 
Pereio, que é o personagem do americano que trabalha com 
satélites e coisas excepcionais, e no final, tem uma festa de 
inauguração do apartamento reformado. O americano vai à 
festa e num determinado momento, ele começa a falar das 
suas grandes novidades, etc., e se não me engano, ele sobe 
num banquinho, fica um pouco mais alto que os outros, e 
fala dos satélites, etc., e no momento em que ele está com os 
braços para cima, o Jabor corta para as cachoeiras do sul, e 
o filme acaba sobre as cachoeiras. Isso foi, inclusive, um 
impacto entre nós em Brasília, porque eu não sabia disso; 
Jabor tampouco sabia que eu tinha feito esse trabalho (que 
foi apresentado ou na véspera, ou na parte da manhã do dia 
de exibição do filme) e quando eu vi isso, fiquei absolutamente 
pasmo, da intuição que tinha tido o Jabor e no fundo (isso 
não era baseado em pesquisa, mas numa tradição intuitiva),
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fazendo alguma coisa que, talvez, para ele fosse uma novidade, 
ele retomava todo um trabalho emblemático sobre a cachoeira 
que vinha, praticamente, dos anos 10, já que desde então, já 
estão filmando cachoeiras de Campos do Jordão, etc.

Quando eu apresentei esse seminário, eu estava (e as 
pessoas que me ouviam, também) trabalhando sobre a história 
do cinema brasileiro de muitas décadas passadas. De repente, 
o filme mais recente, retomava essa cachoeira num sentido 
muito próximo - da modernidade - irónica, no caso do Jabor, 
mas era do satélite, então, o ponto de vista de cima, que vai 
dar o ponto de vista de 7 Quedas ou Foz do Iguaçu.

Então, eu acho sim, que houve, precariamente e na área 
de não ficção, um trabalho feito no sentido de construir 
símbolos cinematográficos, que fossem expressivos de certos 
desejos dessa sociedade e de uma certa representação que ela 
tinha de si.

É claro que, no cinema americano, vamos encontrar 
uma maior quantidade disso, num trabalho infinitamente 
maior. Tudo isso é muito precário, mas eu acho que existiu 
sim, e acho que é pura ingenuidade dizer: ah, isso é 
documentário, não interessa. Eu acho que é muito mais rico 
do que se pensa. Só que o trabalho fica limitado, porque tudo 
isso desapareceu, de forma que as fontes secundárias, 
precárias, dão para ter intuições do que poderia ser, mas não 
dá para fazer um trabalho mais embasado, mais sistemático. 
Mas que houve esse trabalho, houve sim.
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Ulpiano Toledo Bezerra de Meneses
(depoimento em janeiro de 1996)

Eu começaria por dizer que, justamente, por causa de 
problemas com a minha memória, isto é, problemas de 
dificuldades de rememoração, que eu comecei a estudar a 263 
problemática da memória social, não da memória individual. 
Hoje, então eu tenho um certo conhecimento especializado 
sobre esta problemática da memória, o que não significa que 
eu tenha conseguido reavivar a minha memória. Portanto, 
continua tão difícil quanto antes, falar dessa minha memória 
pessoal. Mas, é claro que toda memória é construção do 
presente, então, também construo um certo mosaico de 
memória de um passado que é passado mítico, não no sentido 
de que ele seja inverdadeiro, mas no sentido de que ele é uma 
construção do meu presente, usando todos esses elementos de 
passado a que eu possa ter acesso. Então, é nestes termos que 
Cunha, o lugar onde eu nasci, já nas escarpas da Serra do 
Mar, dando diretamente para o litoral (Cunha fica na altura 
de Parati), uma região de topografia muito atormentada, uma 
região, por exemplo, que tem muita cascata (numa delas eu 
quase me afoguei, quando era bebê), uma região de montanha, 
eu sempre construí - aí então, desde que eu comecei a 
estabelecer esse tipo de referência - essa imagem de ser 
montanhês, embora nunca tivesse tido experiência de vida

É impossível colocar em série exata os fatos da infância 
porque há àqueles que já acontecem permanentes, que 
vém para ficar e doer, que nunca mais são esquecidos, 

que são sempre trazidos tempo afora, como se fossem 
dagóra... Há os outros, miúdos fatos, incolores e quase 

sem som - que mal se deram, a memória os aíira nos 
abismos do esquecimento... Surgem às vezes, na 

lembrança, como se fossem uma incongruência. Só 
aparentemente sem razão porque não há associação de 

ideias que seja ilógica.
Pedro Nava
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nesse local, porque o meu pai era promotor público (e depois 
se passou para magistratura) e o seu primeiro posto foi, 
justamente, Cunha. Ele se encantou com a moça mais linda 
do local e se casou, mas saiu, justamente, de Cunha quando 
entrou na magistratura e aí fez um périplo pelo interior do 
Estado de São Paulo. Embora minha mãe tenha voltado a 
Cunha para ter o filho - eu nasci em casa, não sou fruto de 
maternidade, nem de cesariana; nasci com parteira - embora 
eu ter nascido em Cunha, não cheguei a morar em Cunha. 
Nós voltávamos lá várias vezes, quando meu avô era vivo e, 
sobretudo, depois que ele morreu, os contatos com Cunha fo
ram muito reduzidos, de maneira que essa memória não se 
fundamenta numa experiência de vida, mas ela se 
fundamenta num imaginário dessa experiência em outros 
espaços. Então, de qualquer maneira eu sempre me senti mais 
do lado da montanha do que, por exemplo, do lado do mar, 
ao contrário do meu pai, que era um cearense e que, inclu
sive, por uma série de razões, quando morava ainda no Ceará, 

?64 teve pouco acesso à praia, quando chegou em São Paulo, 
depois então de todo esse circuito no interior, quando veio 
para a capital, aí teve condições de ter seu espaço na praia, 
para onde conduzia a família com uma certa sistemática e 
que para as crianças, e sobretudo depois, para os adolescentes, 
não era a melhor maneira de passar fim-de-semana. Isso 
também envolve esse conflito de geração, essa oposição entre 
praia e montanha, mas de qualquer maneira, embora esse 
aspecto de extensão do espaço da praia, do litoral, do mar, 
também tenha me atraído, eu opunha a essa visão do espaço, 
aquela do compartimento, da necessidade do segmento, da 
estrutura. Eu acho que eu sou um pessoa excessivamente 
sistemática, mas isso também tem uma série de vantagens e 
eu gostava, eu mesmo, de entender isso como sendo um aspecto 
da minha raiz montanhesa. Ao invés de se esgarçar nos 
espaços contínuos, eu tinha que ir construindo, pedaço por 
pedaço, esse meu espaço. Eu mesmo sentia que isso seria fruto 
dessa minha contingência montanhesa.

Cunha é um caminho entre Guaratinguetá e Parati e 
ficou isolada até asfaltarem a estrada. A estrada que vai de
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Parati a Cunha é uma estrada que ainda tem aqueles lajotões 
da construção do século XIX, o que significa que, em época de 
chuva, é uma estrada muito difícil de ser percorrida. E Cunha 
ficou isolada, tanto assim que ela manteve padrões de cultura 
caipira durante muito tempo, até depois que foi asfaltada 
essa estrada de Guaratinguetá. Mas Cunha, por exemplo, 
quando eu nasci, em 1936, era um pouco maior do que uma 
grande aldeia. Guaratinguetá, não. Era uma metrópole para 
essa banda toda. Então, todo padrão urbano era o padrão de 
Guaratinguetá.

É bem provável que Cunha tenha sido fundada como 
um ponto à margem daquelas trilhas e caminhos que 
articulavam pontos no planalto a pontos no litoral, embora o 
professor Ulpiano Bezerra não conheça os detalhes da história 
da cidade. A cidade em que ele viveu na infância foi São 
Carlos, no interior de São Paulo, por sua vez, muito distinta 
de Cunha. São Carlos já é uma grande cidade e foi a última 
cidade em que meu pai trabalhou como juiz, antes de vir para 
a capital. Daí eu tenho memórias mais nítidas, porque nós g65 
saímos de São Carlos quando eu devia ter de 6 para 7 anos. 
Agora não é tanto da cidade que eu tenho lembrança, mas do 
espaço de habitação, porque era uma grande casa que tinha 
inúmeras portas e janelas. Toda noite tinham que ser fechadas 
por uma comitiva. Isso ainda hoje pesa como lembrança 
quando eu tenho que fechar as diversas janelas do “Windows”. 
Não se sai do “Windows” clicando apenas um ícone, mas a 
gente tem que fazer essa mesma procissão para ir fechando 
uma janela ou uma porta depois da outra. Mas então, essa 
idéia de uma casa com espaços múltiplos e numerosos, uma 
sequência de salas, portas e janela, mas sobretudo, uma casa 
em que eu estava num pequeno sítio (quase um sítio urbano) 
dentro da própria cidade, porque tinha árvores frutíferas, 
tinha jardim, era realmente um espaço muito grande, um 
espaço de brincadeiras, por exemplo. Então, São Carlos já, 
de fato, era um objeto de experiência que ficou na memória e 
sobretudo, essa espacialização da ação, por exemplo: subir 
em árvores, descer às vezes de forma uni poucó precipitada 
demais, deixando marcas indeléveis para o resto da vidá. Aí
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já é diferente e que é independente da minha mitologia do 
montanhês.

Agora o terceiro foco é São Paulo, para onde nós viemos 
diretamente dessa casa tão ampla e inserida num espaço de 
jardim e de pomar, substituída de repente pela Av. São João, 
por dois apartamentos: um era necessário só para escritório 
do meu pai e os livros, e o apartamento contíguo em que a 
família ficou empilhada. E uma série de atos adquiridos em 
São Carlos, tinha que ter vazão nesse espaço do apartamento. 
Não havendo árvores nas quais subir, o que eu e meu irmão, 
que era um ano e meio mais velho, fazíamos era atravessar, 
isso no oitavo andar, o muro divisório de um terracinho para 
outro e, como o prédio vizinho, que era aliás um prédio de 
esquina, na Dr. Frederico Steidel com a Av. São João, e que 
tinha um andar a menos (só sete andares), nós então íamos 
tomar banho de sol no telhado do hotel. Quer dizer, é um tipo 
de comportamento nada adaptado à Av. São João, mas que 
reproduzia os da casa-chácara de São Carlos. Essas são as 

?66 amarrações espaciais que eu poderia contar e cada uma delas 
reflete, justamente, imagens diferentes que foram, depois, 
cristalizando na idade adulta. Então esse espaço de definição 
mítica do montanhês, esse espaço de expansão da atividade 
em São Carlos e depois, um espaço de enfrentamento da 
realidade em que não é mais você que constrói o espaço, mas 
você interage com um espaço e procura, assim, humanizá-lo 
e dar-lhe seus atributos, mas ela já é um dado. Ele não é uma 
coisa que se oferece e de que você usufrui, mas é alguma coisa 
com a qual você se enfrenta. Acho que essas seriam três 
referências de espaço de origem, de espaço de formação que 
eu poderia me referir.

Induzido a pensar se o espaço menos urbanizado é mais 
favorável à imaginação, o professor prefere repropor a 
questão: o problema, no caso, de sair de um espaço como o de 
São Carlos para o de São Paulo, não é de per da, como se 
costuma dizer, mas de aculturação, o que significa que há 
mudanças que exigem adaptações. Eu não estou colocando 
um valor positivo em São Carlos e um valor negativo em São 
Paulo. O que acontece é o seguinte: o espaço urbano é um
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espaço que constitui um dado inelutável da nossa existência 
e não se trata apenas de demonizá-lo ou angelizá-lo, mas 
trata-se de colocá-lo precisamente como um dado, isto é, um 
a priori. Agora é sobre este a priori que nós agimos. Por 
exemplo, para falar de um outro problema que não é tanto de 
espaço, mas de memória, o historiador francês Pierre Nora, 
que dirigiu a publicação de uma obra muito complexa que 
teve 40 e tantos colaboradores, em que ele procura fazer a 
história da memória na França, a memória pública sobretudo, 
e que ele denominou o conjunto da obra, em vários volumes, 
de “Lugares da Memória”(“Les lieux de Memoire”), que é um 
conceito, segundo ele, de uma memória que já não é mais 
experiência, exatamente porque, enquanto os indivíduos em 
grupo, sociedades, têm memória como experiência, não 
necessitam desses elementos externos para poderem 
rememorar aquilo que é importante para configurar padrões, 
normas de conduta, para favorecer a integração social, e assim 
por diante. Diz ele: quando a memória deixa de ser vivenciada 
é que é preciso, portanto, que haja instituições, coisas, ações, g67 
que sejam suporte dessa memória, porque a memória já não 
está mais na prática do indivíduo e ela precisa, portanto, ser 
objetivada. Só que essa objetivação ele trata, 
automaticamente, como se fosse algo negativo. Isso me lembra 
Platão, que na Grécia Clássica tinha decretado o fim da 
memória com a escrita. Então, apocalipticamente, ele dizia: 
aquilo que era um processo que funcionava no interior do 
homem, agora se exteriorizou e portanto, vai perder a sua 
consistência. Estas posições refletem mudanças e, portanto, 
a necessidade de alterar todas as formas de tratar do 
problema em causa. Mas por que essas mudanças teriam que 
ser, a priori, consideradas negativas? Isto é, por que a 
exteriorização da memória é em si um mal? Então, esse tom 
apocalíptico de Pierre Nora, quando fala da perda da 
memória, da experiência, ele esquece de ver que essa 
experiência se localiza, agora, em outros pontos, em outros 
aspectos. É um outro tipo de experiência. Exatamente por que? 
Porque é possível que essa memória desconheça quando 
existem pequenos grupos segmentados. Numa sociedade de
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massa não épossível mais ter essa memória de indivíduos ou 
de pequenos grupos articulados. Agora, se a massa como algo 
indefinido e homogenizadora é um mal, a escala grande não 
é um mal, forçosamente. Será que não é bom desejar o bem 
para o maior número de pessoas1? Então, o que acontece é que 
há outra situação que vai exigir novos parâmetros de análise 
e não continuar com os mesmos parâmetros. Isto é, a escrita 
não pode ser analisada segundo os parâmetros de uma 
sociedade em que, como dizia então Aristóteles, a comunicação 
se faz por viva voz e que, por isso mesmo, era necessário 
imaginar uma forma de organização política em que o 
exercício do poder se fizesse diretamente, quer dizer, 
ultrapassado um certo teto de população, esse regime seria 
inviável. Diz ele: é só Zeus, extensor, com megafone (megafone 
é uma adaptação minha, anacrónica) é que conseguiria 
atingir essa escala de gente, então, se se ultrapassa essa escala, 
é claro que são outros critérios que devem ser usados para 
análise, inclusive, de valor. Então, da mesma forma, para a 

?68 análise do espaço, esta oposição entre espaço rural e espaço 
urbano tem que ser feita nas situações em causa, e não a 
partir de outros contextos de vida que são extraordinariamente 
diversos, que exigem, portanto, um enfoque específico ele 
próprio. O que acontece muitas vezes, é que nós tomamos o 
campo, ou aquilo que lembra o campo, como sendo apenas 
um antídoto do mundo urbano ou urbanizado. Então, existem 
formas de convivência que são altamente positivas, 
completamente distintas daquelas do mundo rural, nesse 
mundo que é efetivamente, um mundo de conflito explícito. E 
esse mundo urbano e, sobretudo, esse tipo de urbanização 
que é a nossa, trouxe à tona esses conflitos, o que eu acho 
uma vantagem porque, mascarados, é que eles jamais seriam 
resolvidos. Então, é uma situação nova que tem que ser 
analisada e que tem que ser vivida nos seus próprios termos 
e não, numa oposição anacrónica. Eu diria que essa 
experiência de vida urbana, agora propriamente dita em São 
Paulo - inclusive porque não se tratava mais nem de ser 
protegido por um jardim ou um pomar, mas se tratava de 
estar inserido diretamente, sem nenhuma mediação, em um
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dos pontos mais importantes da cidade, de agitação, de vida 
urbana - é completamente diferente da anterior. Mas não é 
apenas pela diferença que é negativa ou positiva; os juízos de 
valor têm que ser elaborados, mas tendo como referência o 
objeto em causa e não, uma suposta antinomia já montada 
em base de valor.

Da mesma forma, o professor considera discutível o 
aspecto intrinsecamente conservador do campo, por oposição 
ao aspecto intrinsecamente dinâmico da cidade, onde, por 
exemplo, os fatos e as coisas acontecem ou pelo menos se 
explicitam, e o tempo parece transcorrer mais rápido do que 
no campo. Vou me remeter a essa experiência individual. É 
claro que, para alguém que estava dos 7 anos, passando para 
8, 9, 10, seria muito mais o grau de consciência do que 
efetivamente a própria dinâmica das coisas que implicaria 
nessa mudança fundamental. Hoje em dia, são as duas coisas 
ao mesmo tempo. Isto é, uma consciência mais alargada do 
que acontecia e a possibilidade de ter mais objetos para essa 
consciência. Então, de fato, aí eu poderia dizer que era em g69 
São Paulo que as coisas aconteciam, ao contrário de São 
Carlos. O próprio aspecto quase que auto-suficiente daquela 
casa com seu jardim em São Carlos, opunha-se a esse respeito, 
ao espaço circunscrito da área de habitação e, portanto, fazia 
com que o espaço da minha existência não fosse só aquele 
pequeno apartamento, mas se projetasse diretamente para a 
cidade que começava ali da minha janela. Portanto, da janela 
do meu quarto, eu via a cidade. Da janela em São Carlos, eu 
via o jardim. O jardim funcionava como uma espécie de filtro. 
Era um filtro que impedia que, o que a cidade pudesse ter de 
negativo, chegasse até mim. Então, de fato, desse ponto de 
vista, o jardim funcionava como sendo um recurso de 
alienação, sendo muito severo agora, a posteriori. E ao 
contrário, era o espaço da cidade que chegava até ao 
apartamento. Então foi, não só um espaço de observação, mas 
o próprio fato de eu estar agora inserido na cidade, fez com 
que a cidade passasse a ser sensorialmente percebida a cada 
instante da minha atividade. Por exemplo, eu estudava no 
São Bento e um ano, eu estudei na escola da Praça da
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República, que eram áreas vizinhas (São Bento, um 
pouquinho mais adiante) e naquele tempo era possível, sem 
qualquer dificuldade, ir a pé pela Av. São João e depois, até 
o Largo de São Bento. Epara ir à Praça da República, ainda 
era mais perto. Então, a cidade começou a ser conhecida por 
mim, pela prática do espaço, que é a forma mais completa de 
conhecer uma cidade. É pela planta dos pés que se conhece 
uma cidade. Eu raramente tomava condução. Então, ela 
significa um tipo de experiência de espaço urbano que eu não 
tive em São Carlos, porque também não tive condições, pela 
própria idade, pela própria situação de estilo ou tipo de vida. 
Então, eu passei a descobrir uma coisa nova. E passei a 
descobri-la, antes de mais nada, sensorialmente e pela prática 
desse espaço. Aí efetivamente é um dado novo, extremamente 
importante, que surge. A cidade como estrutura passou a 
contar na minha vida e, ao contrário do que ocorre hoje, em 
que seus espaços não são mais espaços para a prática espacial, 
mas são espaços para serem superados, articulando dois 

?7Q extremos - que é a concepção da via pública, não mais como 
via de uma ação de que ela é suporte, mas de articulação de 
pontos externos, o que está sendo uma forma de eliminação 
do espaço. Isto é, comunicação hoje é eliminação do espaço. 
Então, o Minhocão é essencialmente isso. O Minhocão apaga 
o espaço que existe entre o ponto do qual eu saio e o ponto ao 
qual eu pretendo chegar. Então, comunicar-se hoje em dia, é 
uma forma de cancelar realidades. E só não se cancela mais 
fisicamente porque ainda não temos os recursos, senão eu 
acho que seria justamente essa a solução. Mas no caso da Av. 
São João, o percurso da casa à escola, era um percurso em 
que eu ia absorvendo a cidade. E ia absorvendo a cidade como 
um todo, isto é, eu absorvia, não só o chão onde eu passava, 
mas tudo aquilo que havia em torno, não só até o segundo ou 
terceiro andar, mas o resto, também, da cidade. Hoje em dia, 
a partir do segundo ou terceiro andar, a cidade não existe 
mais. A própria publicidade se encarrega ainda de concentrar- 
se nestas partes baixas e, quando eu estou de condução (e 
mais ainda, no metro), é claro que tudo isso desaparece da 
minha retina, portanto, desaparece da minha experiência
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sensorial, do meu campo de introjeção da cidade. Portanto, 
eu conhecia cada prédio, e conhecia na sua inteireza, mas 
conhecia também o que é a efervescência da rua, o que é a 
rua como um espaço de vida em curso. Então, além disso, as 
coisas que aconteciam como marcadores de situação e espaço 
também eram absorvidas da mesma forma: o evento, não só 
o “fait-diver”, um acidente, mas também os eventos que tinham 
potencial de duração e significação maior como é o caso, por 
exemplo, da volta dos pracinhas que foram lutar pela FEB 
na Itália. Exatamente porque, quase em frente do nosso prédio, 
construiu-se o “Arco de Triunfo” sob o qual passaram os 
soldados de São Paulo que voltaram da Itália. Então é uma 
forma de articular também essa experiência local de vida à 
alguma coisa que eu não entendia muito bem o que fosse, 
mas que ultrapassava esses limites da experiência individual: 
a guerra ou lutar pelo Brasil, que eram coisas, portanto, para 
mim, transcendentais, mas que se inseriam nesse espaço, que 
era um espaço urbano de contato com o mundo. Então ali, 
efetivamente, a cidade passa a ser o espaço onde as coisas g71 
acontecem, nessa perspectiva.

Saltando para o período da sua formação acadêmica, o 
professor Ulpiano Bezerra de Meneses, descreve uma 
trajetória intelectual tão rica quanto sui generis, porque era 
natural e esperado que, vivendo num meio em que o Direito 
era dominante - a família do meu pai toda tem uma tradição 
de culto ao Direito muito antiga, há magistrados, há 
professores - ele pensasse em segui-lo. Claro, antes de ter 
idéias mais claras, eu havia pensado em ser bispo ou anjo, aí 
mais impressionado por uma certa exterioridade das duas 
figuras (as asas do anjo e o anel do bispo) e, sobretudo, a 
autoridade que cada uma delas podia impor, mas a terceira 
alternativa, que era do juiz ou de alguém nessa área, sempre 
foi dominante, quer dizer, que eu me dirigi quase que 
naturalmente para a Faculdade de Direito. Mas o meu pai, 
que também se preocupava com o problema da língua, com a 
interpretação literal do Direito, que era um filólogo (metade 
da sua vasta biblioteca, que hoje está aqui no Instituto de 
Estudos Brasileiros, era de filologia e de clássicos latinos),
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ele mesmo me sugeriu fazer Letras, exatamente para dar uma 
base mais sólida ao Direito. Então, ao mesmo tempo, eu fui 
fazer Letras Clássicas e Direito. Depois do segundo ano, eu 
inverti a hierarquia e Letras começou a dominar e Direito 
passou a ser um apêndice, até que, depois do terceiro ano, 
desapareceu. Então, minha formação básica era em Letras e 
Letras Clássicas, com um eixo no grego e no latim. Mas havia 
um professor francês, Robert Breton, que era um professor de 
grego e que teve uma influência extraordinária na Faculdade 
de Filosofia e que, ao voltar para a França, depois de ter 
passado aqui um bom bocado de tempo, queria deixar 
descendência. Então, foi encaminhando vários de seus alunos 
para diversos campos, para esses estudos clássicos. Um, 
Oswaldo Prochard, encaminhou para a História da Filosofia, 
outro encaminhou para a História da Literatura Bizantina, 
do Grego Moderno; eu, que me interessava por problemas da 
História, encaminhou-me para o que então chamava-se 
História da Civilização, e ele propôs fazer Arqueologia. Eu 

?72 diria que até então, essa percepção da materialidade, das 
condições em que se dá a nossa vida psíquica, nossa vida 
física e a nossa vida social, não era uma coisa que me 
preocupava. Essa percepção não era algo muito forte. Então, 
era no mundo das letras, efetivamente, que eu vivia. Então, 
para mim foi uma coisa nova, mas que articulou um 
experiência antiga que seria a da História. Então, na França, 
onde eu morei dois anos e depois mais dois anos e meio entre 
a França e a Grécia, fazendo arqueologia clássica, que foi o 
meu primeiro contato com esta materialidade do mundo 
material. Numaperspectiva que parecia ainda muita rançosa 
dum humanismo que sobrevivia, então, na França, mas foi 
depois que eu voltei para cá e comecei dirigindo o Museu de 
Arqueologia, que eu consegui enraizar esse interesse pelo 
mundo material, ainda que tendo como referência básica a 
Antiguidade, num quadro muito mais amplo, que é o quadro 
das Ciências Sociais, que é o quadro sobretudo da 
Antropologia. Tendo que organizar um museu aqui é que eu 
comecei a estabelecer referenciais mais amplos para isso. E a 
partir desse momento então é que a problemática da Cultura
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Material surgiu com mais intensidade. Não se trata, é claro, 
apenas de listar, de descrever aquelas condições materiais 
de organização da vida, mas se trata de entender a produção 
e a reprodução social na sua dimensão sensorial. Então, a 
cultura material vista como sendo aquele segmento da 
natureza que é socialmente apropriado. Portanto, não se faz 
aqui oposição entre cultura material e cultura não-material, 
entre fenômenos materiais e fenômenos não-materiais, porque 
a materialidade nas coisas materiais, não é a sua última 
definição. Então, é nessa perspectiva de matriz, de uma 
realidade muito mais complexa, que ela deve ser examinada. 
Ou para não ficar só nesse aspecto genético, a cultura não é 
apenas produto, mas também vetor, em última instância, das 
relações sociais. O artefato que é um dos aspectos mais 
importantes da cultura material, é tanto produto, que tem 
na sua própria materialidade, atributos que só se explicam 
pelo tipo de relação social vigente numa determinada 
sociedade, mas também, ele serve de vetor que reforça estas 
mesmas relações. Então, nessa perspectiva, é que eu fui 273 
equacionando essa problemática da cultura material, em 
torno da minha atividade no museu, que era 0 Museu de 
Arqueologia e Etnologia e depois, vamos dizer, incorporando 
a esse núcleo, uma série de outros temas bem específicos. Um 
deles é a cidade. E 0 ponto de partida está também no fato de 
que o meu principal trabalho, quando eu estava na missão 
francesa na Grécia, Escola Francesa de Atenas, preparando 
meu doutorado, trabalhei em escavações na Ilha de Delos, 
que é sede de um santuário muito importante do Deus Apoio, 
desde época arcaica, mas, sobretudo, que na época helenística 
entre séculos II ela. C., que se transformou num dos polos de 
atração do Mundo Antigo, porque foi uma das cidades mais 
importantes dessa época, das maiores, funcionava como um 
verdadeiro entreposto entre o Oriente e Roma - que nesse 
momento, estendia-se por todo 0 Mediterrâneo Oriental e 
começava, portanto, a dominar uma parte considerável desse 
Mundo Antigo, onde Delos funcionava como ponto central 
entre 0 Oriente, que depois Roma vai completamente 
incorporar, e ela própria. Essa cidade, por uma série de razões,



p

I
§

a 
desenvolveu-se num espaço curtíssimo de tempo (menos de 
50 anos), era uma cidade cosmopolita. E o interessante é que 
na cidade cosmopolita, entretanto, havia marcas da cultura 
grega extremamente fortes e aí presentes. Uma delas era a da 
arte grega. Isto é numa cidade que era operada pelo e para o 
comércio, uma cidade que não tinha, portanto, raízes mais 
profundas, em que o que estabelecia o vínculo de comunicação 
era um sistema económico, a arte funcionou como um fator 
de legitimação e como uma moeda comum que pudesse 
articular essa diversidade toda. Então, o que eu estudei foi 
precisamente a pintura que decorava o interior dessas casas 
e que só tinha sentido nos quadros de um espaço urbano. 
Exatamente porque, embora nós estivéssemos no século II a. C., 
as pinturas que decoravam as salas principais dessas casas 
de grandes comerciantes e, portanto, deviam funcionar como 
instrumentos de sustentação de status, essas pinturas não 
eram as pinturas contemporâneas que nós conhecemos com 
uma série de outras referências. Elas eram cópias de pinturas 

?74 do século V, que ao ver dos próprios gregos, tinham sido o 
momento de culminação dessa arte. Então, para evitar 
justamente aquilo que seria o desconhecido, um valor que 
ainda não tinha sido consolidado que era o que se fazia como 
pintura no momento de expansão dessas cidades, que era, 
por exemplo, uma pintura cromática, iluminista mesmo. Ao 
invés de incorporar o presente na decoração das casa, o que 
se fazia era introduzir o que já se considerava valor 
consolidado de dois, três séculos antes. Pintura da época, do 
século II ela. C., a gente vai encontrar fora da casa, que era 
o espaço reservado a um certo tipo de culto praticado, 
sobretudo, entre famílias romanas, pelos escravos. Era nessa 
pintura, ritual de escravos, fora da casa, que se encontrava 
então o contemporâneo, o atual. E no interior das casas, o 
neoclássico. Isso só se pode entender no quadro de cidade e 
daquele tipo de cidade. Portanto, a partir desse primeiro 
estudo, que eu estava tentando entender essa produção social 
do espaço doméstico, essa produção social do espaço urbano 
e o papel do mundo do imaginário, e o papel, aí no caso, 
especificamente da imagem pictórica da decoração da
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habitação na construção da cidade. Então, a partir daí 
estendeu-se o meu interesse pela problemática da cidade, por 
entender o processo de urbanização do mundo helenístico e 
assim por diante. Eu passei depois a reler até as fontes textuais 
que nos falam da criação da cidade como, por exemplo, Tito 
Lívio e o mito da fundação de Roma, para entender isso tudo 
na perspectiva de espaço. Entender, por exemplo, que o mito 
da fundação de Roma, como fala Tito Lívio, nada esclarece 
sobre a fundação de Roma, mas esclarece muitíssimo sobre o 
conceito de espaço na época de Augusto, que é a época de Tito 
Lívio. Então, foram estudos desse tipo que eu comecei a 
desenvolver. Por outro lado, está em voga o que depois seria 
chamado de ‘Património Ambiental Urbano”. Esse aspecto 
tem, na minha história, um lugar todo especial por causa de 
contatos com órgãos que se chamam de proteção ao 
património, como é o caso do CONDEPHAT, do próprio 
ISPHAN, com o qual eu colaborei como acessor e, no 
CONDEPHAT, eu estive onze, doze anos como conselheiro.
Então, vamos dizer que, dentro desse tronco da cultura 275 
material, havia várias ramificações, como a problemática do 
espaço urbano e, em particular, a problemática da habitação 
e a problemática dos museus e do património cultural, mas 
tudo isso então, articulado conceitualmente nessa matriz da 
cultura material. Depois surgiram vários outros temas de 
interesse, como o problema da identidade e da memória, que 
eu canalizava para essa faixa comum de interesses.

Indagado se a sua atividade não pode ser entendida 
como uma outra forma de atividade memorialística, Ulpiano 
Bezerra faz questão de frisar as diferenças, já que 0 
memorialista constrói memórias e ele, analisa memórias, isto 
é, o primeiro compõe memórias e o historiador decompõe. 
Aliás, este é um ponto interessante, porque os museus são 
apontados como lugares da memória, mas, em primeiro lugar, 
não são lugares da memória na medida em que os museus 
fazem memórias; porque o que os museus fazem é exatamente 
0 contrário. E aqui eu não estou nem sendo original. Quem 
primeiro disse isso foi Montaigne, falando, não tanto de 
museus, mas de bibliotecas. Ele disse: é inadequado acreditar-
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se que a biblioteca é o repositório da memória da humanidade. 
Não é. 0 que ela faz é excluir uma enorme quantidade de 
experiências e de memória que jamais terão possibilidade de 
se transformarem em objetos de acesso aos homens. Então, 
aquilo que a biblioteca preserva, ela preserva pela exclusão 
de uma massa muito maior de experiência potencial. Se ela 
preserva melhor ou pior, não está em causa. Basta lembrar 
um caso que é importante para nós, que é o que chamamos de 
Literatura Grega- o que nós conhecemos, com raras exceções, 
poderia se chamar de antologia organizada pelos sábios 
alexandrinos. 0 que se descobriu como manuscrito original 
ou próximo do original são coisas muito aleatórias. Então, 
efetivamente, é um critério o que sobreviveu até nós. Da mesma 
forma, o que se encontra na biblioteca, no museu, no arquivo, 
não é o registro de uma experiência humana, mas o registro 
segundo algum critério. Então, efetivamente, o museu deveria 
ser entendido como um lugar da memória, mas isso 
significando, não o registro, mas a exclusão. Essa é uma das 

?76 características fundamentais da memória. A memória pode 
ser definida, não só como mecanismo de depósito, de 
armazenamento de informação, de experiência, mas ela pode 
ser definida como mecanismo de exclusão. Há um conto 
extraordinário de Jorge Luis Borges que se chama “Funes, o 
memorialista”, em que esse Funes perde a sua condição 
humana, precisamente pela incapacidade de esquecer, isto é, 
ele tinha uma memória tão poderosa que cada instante da 
sua vida ficava registrado. Então, ele não tinha aquela 
capacidade de abstração que é condição fundamental para o 
pensamento. É por isso que o próprio Borges disse que a 
memória é um impedimento ao pensamento, é um 
impedimento à reflexão, exatamente porque pensar é excluir, 
pensar é trabalhar sobre uma massa de informação que não 
pode ser considerada na sua individualidade, e abstrair 
significa retirar. A palavra abstração, abstractu em latim, 
quer dizer, “atração para fora” de uma realidade, portanto, 
eu vou extraindo elementos para que possa haver pensamento. 
Então, a memória, como mecanismo cumulativo, é o contrário 
do que seria o pensamento. E esse Funes, precisamente, entrou
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em curto-circuito pela incapacidade de esquecer; e a memória 
podia ser definida, por isso mesmo, como sendo - já que o 
caso de Funes é um caso imaginário - um mecanismo 
programado de amnésia. Portanto, não é possível entender a 
memória sem entender a amnésia. E é interessante que se 
fala tanto de memória social e eu não conheço praticamente 
nada sobre amnésia social. O próprio livro do Russell Jacoby 
que se chama “Amnésia Social”, não fala propriamente da 
amnésia social. Ele toca nesse problema em alguns momentos, 
e a sua perspectiva e o seu interesse legítimo é outro. Mas há 
pouquíssima coisa sobre amnésia social e seria 
extraordinariamente importante para entender como é que 
funciona as sociedades, não tanto, os seus mecanismos de 
registro, depósito e armazenamento - que esses estão mais ou 
menos conhecidos - mas os mecanismos de filtragem e de 
exclusão, que são conhecidos de uma maneira extremamente 
vaga (mas não no seu funcionamento, nas suas variantes 
históricas e assim por diante). Então, o museu é de fato um 
lugar da memória, mas não um lugar do registro e da_ 
acumulação, mas um lugar de filtro. Por outro lado, quando 
se diz que o museu é um lugar da memória, isso não significa 
que é o lugar onde se faz a memória, ainda que seja por esse 
processo de abstração, mas é o lugar em que a memória se 
transforma, por excelência, no objeto de análise. É no museu, 
efetivamente, que se pode analisar como as sociedades se 
lembram, lembram-se do quê, lembram-se em função de quê 
e lembram-se com que consequências. Isto é, como é que as 
sociedades constroem as suas memórias, como é que os grupos 
sociais constroem as suas memórias e as operam. E 
exatamente porque, nas coisas materiais, temos um dos 
principais suportes desses processos. Então, o museu é um 
lugar da memória porque é o lugar em que se pode melhor 
entender, por intermédio do uso que os homens e os grupos 
sociais fazem dos objetos na construção e operação da 
memória, o que vem a ser esse fenômeno de autorepresentação, 
sem o qual nenhum ser sobrevive, a não ser num hipotético 
nível biológico. Aliás, fala-se em memória celular, que não 
implica propriamente autorepresentação, mas que é uma
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forma de memória. Então, é em torno dessa problemática, 
sempre de cultura material, que esses temas, como o da 
memória, foram se articulando a outros espaços e interesses, 
como é o caso do museu. E o outro problema: da identidade. 
Então, tudo isso tendo às vezes, um suporte de espaço, 
também, exatamente porque o espaço é o suporte fundamental 
da memória, aliás, poderia-se até falar de um fenômeno (que 
é muito mal estudado entre nós, que seria quase que um 
contraponto da memória): aquilo que a memória é no eixo do 
tempo, a pertença seria no eixo do espaço. Pertença é uma 
palavra que está dicionarizada; não tem grande curso em 
português, mas corresponderia àquilo que em inglês é muito 
comum de se usar, que é a palavra belonging, ou então, em 
francês, appartenance. Então, essa pertença significaria, 
precisamente, aquela percepção de que existe não só um eixo 
temporal que explica e dá inteligibilidade à mudança, mas a 
percepção de que o homem é um ser espacial. Isso a Entologia 
já revelou há muito tempo. Os animais tem comportamentos 

278 territoriais que são de importância nevrálgica na organização 
das suas atividades. A territorialidade é um fenômeno 
fundamental para se entender o comportamento animal, e 
nós somos animais, isto é, nós temos um conteúdo de 
territorialidade que, muitas vezes, nós ignoramos. Então, a 
pertença seria o entendimento dessa vinculação do homem 
com o espaço. Não é a topofilia (tem alguma coisa a ver), é 
alguma coisa, que eu diria, muito mais enraizada na definição 
da nossa condição de existência. Isso é alguma coisa que ainda 
se apresenta como campo aberto. Isso tudo que, amarrado, 
dá essa vitamina geral em que cidade, artefato, memória, 
identidade, património cultural, se articulam.

Para discutir uma questão conhecida, segundo a qual 
a cidade não mais favorece o exercício da memória, cabendo 
ao museu, nesse momento, o papel de revigorar a memória, 
a vida passada, tornando-se assim uma espécie de santuário 
do passado, o professor Ulpiano faz por bem em reformular a 
questão, apresentando, primeiro, os problemas de tal 
formulação. Nós falamos da cidade como se ela fosse um ente 
que tem em si a sua própria identidade. É um ato comum,
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está na linguagem corrente - e na linguagem corrente, não 
vejo tanto mal. 0 problema é que, quando esse processo de 
reificação da cidade se localiza no interior do espaço cognitivo, 
isto é, quando é assim que ao conhecimento da cidade ela se 
apresenta, como objeto desse conhecimento, as coisas saem 
dos trilhos. Épor isso que, como diz o Lúcio Kowarick, jamais 
devemos falar de problema urbano. Não há problema na 
cidade. Nós devemos falar de problema social, isto é, é a 
sociedade que constrói seus objetos dessa ou daquela forma. 
Portanto, a cidade em si não tem, imanentemente, nem 
benefício ou malefício que sejam caracterizadores desse tipo 
de assentamento. Então, quando nós falamos que a cidade 
contemporânea é assim ou assado, nós devíamos estar falando 
da sociedade que é assim ou assado, e que para ser assim ou 
assado, mobiliza a cidade. Isto é, faz a cidade assim ou assado 
porque ela (a sociedade) tem que ser assim ou assado. Senão 
a gente diria que a favela, por exemplo, seria alguma coisa 
de disfuncional. Nós resolveríamos todo o problema do conflito 
na sociedade contemporânea dizendo “a favela é disfuncional” 27Q 
e uma série de formas de resolver disfuncionalidades: 
patologia, cirurgia têm soluções para isso. 0 desfavelamento 
seria uma dessas formas. Por que que o desfavelamento é 
apenas uma canalização de córregos1? É porque transfere os 
lugares do conflito para outros pontos. Só isso. Apenas 
desfavelizar, resolve problemas tópicos, mas o fenômeno vai 
continuar a se manifestar de outras formas eventualmente, 
ou em outros pontos, da mesma forma. Porque o problema 
não é da favela. A favela é altamente funcional para um certo 
sistema de apropriação de espaço. Em outras palavras, esse 
sistema necessita da favela, portanto, sem a favela esse 
sistema teria dificuldades para preencher as suas funções. 
Então, é nessa perspectiva que eu colocaria o problema da 
memória da cidade. Isto é, o assentamento urbano como 
entidade imanente, que tem em si seus próprios atributos, 
não tem nenhuma responsabilidade a ver com memória ou 
com amnésia. A sociedade, sim. Então, por exemplo, dizer-se 
que a cidade é autofágica, é dizer-se que a sociedade, tal como 
ela distribui direitos e obrigações, privilégios; ela necessita
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de certas formas de amnésia, e ela executa essas necessidades 
como autodefesa, e não no nível do projeto, em que se pode 
colocar no papel uma certa estratégia, mas no nível dos nossos 
anticorpos. É um nível, portanto, de defesa sistémica. Então, 
é o nível em que a própria consciência da mudança, e de 
mudança produzida pela ação dos homens e, portanto, 
motivada por interesses associados a essas ações, que as coisas 
acontecem, e não por natureza. Então, se nós dizemos que a 
cidade tem memória ou não tem memória, nós estamos 
naturalizando a cidade, que é o processo de autodefesa de 
um certo sistema social. Então, nesse sistema, de fato, a 
dificuldade de percepção da mudança, como ocasionada por 
ação humana, é crucial. Eu lembraria aqui até uma coisa 
interessante: essa noção de memória como a própria noção 
de passado, tem seu germe no século XVIII. Com o Huminismo, 
com toda aquela renovação de sociedade, com a Revolução 
Francesa, é que se vai poder ter, pela primeira vez, como 
experiência, inclusive, de massa (não estou falando na 

?80 percepção dos historiadores, mas estou falando da percepção 
popular, de percepção social, isto é, como experiência de escala 
popular), o sentido do passado, agora, como algo radicalmente 
distinto do presente. 0 que é que se via como passado até o 
século XVIII? Uma anterioridade, como aquela que se vê, por 
exemplo, num retrato de família: você tem várias gerações 
presentes, elas estão todas amarradas pelo mesmo espaço 
fotográfico. Então, a fotografia que se tira no dia em que o 
tetravô fez 90 anos, traz o velhinho todo encarquilhado, com 
o olhar embaçado, ao lado das outras gerações, a começar 
pelo recém-nascido, que tem só quatro meses, que ainda não 
tem um forma corporal definida, mas que tem os olhinhos 
brilhando, e que se coloca, portanto, em relação ao avô, com 
uma série de diferenças. Portanto, na foto de família, não é 
que não existam diferenças; as diferenças estão todas 
presentes, e elas tem um valor temporal, isto é, olhando a 
fotografia, eu digo, este aqui é um velhinho de 90 anos, este 
aqui é um bebê de alguns meses. Então, eles próprios trazem 
as marcas de temporalidades diferentes, mas essas 
temporalidades estão todas presentes num mesmo momento.
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O que é essencial nesta concepção de um passado que o 
velhinho representaria com relação à criança, que é um 
presente e um futuro projetado, é a anterioridade ou 
posterioridade. Só isso. Portanto, na fotografia de família 
não há uma noção efetiva de passado, porque o passado é 
apenas um conjunto de diferenças com relação a um certo 
ponto que se define. Eu posso prever, também, outras 
diferenças que virão a partir desse ponto, como antes desse 
ponto. Então, é nessa mesma perspectiva que se tinha a noção 
de passado e que , por exemplo, a Antiguidade Clássica era 
incorporada ao presente, como foi incorporada ao 
Renascimento. É por isso também, que os pintores do 
Renascimento poderiam, por exemplo, representar os gregos 
antigos, em espaços e roupas renascentistas. Qual era o 
problema? Era um retrato de família. Isto é, gregos e romanos, 
realmente, isso eu não posso ignorar - eu tenho uma série de 
pistas que mostram essas diferenças temporais. Essas 
diferenças, entretanto, eram sinais de anterioridade, e por 
isso, sem nenhum anacronismo, eu poderia adaptá-los às ?8i 
condições atuais. Então, é no século XVIII, que esse tipo de 
noção de passado vai se alterar e que, por exemplo, alguma 
coisa de tão dramático e de efeitos imediatos visíveis, como a 
Revolução Francesa, que significa a subversão da 
aristocracia, por exemplo, da realeza, vão fazer perceber, 
enquanto experiência existencial, que a história não era 
imutável, que havia na história rupturas. Essa foi uma das 
grandes experiências populares que o século XVIII permitiu. 
Então aí, vai se perceber que a história não é imutável e que 
as coisas podem ser radicalmente subvertidas. E subvertidas 
através de uma ação humana, de uma ação coletiva, e que 
portanto, o passado não é apenas uma anterioridade com 
relação ao presente, mas é uma alteridade, isto é, uma coisa 
outra, e de que a história, mais que continuidade, é 
descontinuidade, é ruptura. Não é de estranhar que nessa 
mesmo século XVIII é que surge uma das primeiras obras 
que constitui a noção de passado, que é a obra de Gibbon 
(“Declínio e Queda do Império Romano”), em que Roma não 
é mais considerada como sendo a sociedade dos nosso avos,
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aquilo que veio antes de nós, mas uma coisa outra com relação 
a nós, com as quais ainda nos encontramos em contato, mas 
não é mais o contato da foto em um álbum de família, em que 
todos estão imersos nesse mesmo espaço: os espaços agora é 
que são diferentes. Então, agora eu tenho uma sucessão de 
fotos e não aquele amalgamento, numa única foto, de todos 
os diversos tempos.

Então, eu diria, uma percepção de tempo e uma noção 
de memória que são diferentes. E como você está vendo, não 
foi nenhuma estrutura urbana que foi a matriz autónoma, 
mas toda uma série de condições históricas.

Levado a pensar se as chamadas crises de identidades 
sejam talvez decorrentes do aparecimento dessas alteridades, 
ou ainda, do entendimento da cidade como um espaço análogo 
ao da foto de família, o professor Bezerra de Meneses prefere, 
por se tratar de memória, colocar algumas premissas. A 
memória é um processo e não um produto e, muitas vezes, 
nós falamos da memória como se ela fosse um produto. Por 
exemplo: quando nós falamos em resgatar memórias ou 
quando falamos em coletar memórias. Não se coleta 
memórias. Nós podemos coletar os produtos que servem de 
suporte para a memória. Em segundo lugar, a memória diz 
respeito ao presente e não ao passado. Ela opera sobre o 
passado, mas ela se faz no presente e em função do presente. 
Em terceiro lugar, ela é um mecanismo tanto de acumulação, 
quanto de filtragem. Épor isso que a memória pode se prestar, 
precisamente, à operação ideológica por excelência. Coisa 
semelhante teria que ser dita em relação à identidade. 
Identidade é vista, em geral, como sendo alguma coisa, tipo 
de mecanismo e, às vezes, produto, porque quando se fala 
também em recuperar a identidade, o que se recupera são 
coisas materiais ou é alguma coisa que passa pelas coisas 
materiais para poder ser apreendida, nem que essa 
materialidade esteja inserida, depois, em ações típicas - as 
danças típicas, a culinária típica, o vestuário típico, e assim 
por diante - e o que é mais interessante: apenas referindo-se 
à semelhança consigo mesmo. Ora, isso pressupõe que aquilo 
a que se refere à identidade seja imune à mudança, e se a
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identidade se define pela semelhança consigo mesma, este 
ponto de referência tem que ser estático. E onde que se 
encontra essa realidade no quadro da existência, não só 
humana, mas do universo? 0 universo todo é dinâmico e está 
em expansão - isso a ciência contemporânea deixa bem claro. 
Mas saindo do cosmos para o “microcosmos” da realidade 
humana, nós somos seres, permanentemente, em 
transformação. Portanto, o que é que seria identidade, se o 
seu foco de referência está em deslocamento contínuo? É que 
a identidade tem duas faces dialeticamente articuladas e que 
não podem ser ignoradas. A primeira, precisamente seria essa 
remissão a si mesmo, e a segunda, é a que não é si mesmo. 
Portanto, ao si mesmo que se transforma e ao outro que, antes 
ou depois dessa transformação, se opõe ao si. Então, é 
impossível entender qualquer problema relativo à identidade 
que não seja através dessa dupla ótica da semelhança e da 
dessemelhança. É puramente ideológico concentrar-se na 
semelhança. Alguns especialistas em psicologia social, na 
problemática da identidade, como é o caso de Erik Erikson, 283 
definem a identidade como sendo, precisamente, um processo 
de marcação de fronteira. Para ele, muito mais importante 
que definir essa semelhança consigo mesmo, é definir 
fronteiras entre a pessoa, o grupo, e o que não é a pessoa, o 
que não é o grupo. Então, isso significa que não existem focos 
de identidade que sejam absolutos e que, por isso mesmo, 
pudessem ser corroídos, corroídos pelo tempo, corroídos pelo 
esquecimento, corroídos pela ameaça de outros interesses, e 
que não só pudessem, portanto, ser desgastados dessas 
inúmeras formas, mas, eventualmente, recompostos ou 
preservados. Nessa perspectiva, não tem sentido científico 
falar-se em perda de identidade. Não há perda senão de 
alguma coisa que já estava pré-definida, esea identidade é 
esse processo dialético de definição da semelhança e da 
dessemelhança, não há nenhuma quintessência que possa ser 
diminuída. A identidade se define sempre em situação, jamais 
como algo absoluto. Eu não posso dizer qual é a minha 
identidade, eu posso defini-la em situação. Então, isso 
significa que as conotações da identidade são diversas
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conforme as situações em que os indivíduos envolvidos 
interagem. É isso que explica as guerras étnicas, que não são 
endémicas, mas tem sentido em contextos determinados. É 
isso que explica o que está acontecendo no Oriente Médio, na 
Irlanda, na Bósnia, na ex-Iuguslávia, e assim por diante. E 
que portanto, refletem precisamente a maneira como os 
conflitos e os interesses que geram esses conflitos se expressam 
por intermédio de referenciais a si mesmo, enquanto também 
geram processo de exclusão. Por isso é de uma ingenuidade, 
que só pode abrir espaço para a ideologia, falar-se na 
identidade nacional e na recuperação, na proteção dessa 
identidade nacional. É imaginar uma quinta-essência, é 
imaginar que as coisas podem ser congeladas, mumificadas. 
Então, aqueles museus que se dizem guardiões da identidade 
são câmaras frigoríficas de necrotérios, porque, efetivamente, 
retiraram de qualquer espaço de existência, aquilo que 
preservam. E é isso que leva a importância do típico no museu. 
A comida típica, o vestuário típico, são entidades que não 

?S4 existem na vida social, a não ser enquanto reificação da 
mudança para uso ideológico, mas não como são 
apresentados, não como integrantes da vida social. É sim, 
como um ingrediente dessa vida social na construção de outra 
imagem e que, por isso mesmo, são necessários num momento 
ou noutro momento, de uma certa forma, numa certa 
circunstância, mas que depois, então, permanecem quando 
essas mesmas motivações e esses mesmos interesses se 
alteraram. Então, como no caso da memória, o museu é 
também um lugar da identidade, mas não um lugar de 
construir identidades, mas um lugar de analisar identidades, 
de entender como é que a identidade é ativada na vida das 
sociedades.

Nesse respeito, eu posso contar um caso prático, que é 
um sonho irrealizado. Uma vez, em Curitiba, eu estava dando 
consultoria a um projeto de organização de arquivo de 
memória urbana (como se chama) e me levantaram um 
problema que surgiu no finzinho da segunda gestão do prefeito 
Jaime Lemer, em que ele reservou alguns pontos na periferia 
da cidade, que tinham sido ocupados pela diversas colónias,
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para os chamados “Portais Étnicos”. Eu nem cheguei a 
conhecer qual que era a natureza arquitetônica desses portais, 
mas a própria palavra portal indica uma espécie de 
monumentalidade, mas de qualquer maneira, esses espaços 
estavam destinados a serem lugares de celebração das 
identidades que ajudaram a construir o Paraná. Então, teria 
o Portal Étnico dos alemães, dos açorianos, dos poloneses, 
dos italianos, dos índios, e assim por diante. Bom, começaram 
a realizar reuniões com os membros dessas colónias. As 
primeiras foram pacíficas e, dizem, até produtivas. A partir 
de um certo momento, como não poderia deixar de ser, 
degenerou em luta aberta porque: como eu posso afirmar uma 
identidade senão por oposição a outras identidades? Então 
me perguntaram o que que eu achava. Eu fiz uma sugestão 
que, modéstia à parte, acho genial, mas que ninguém achou 
e muito menos aceitou: ao invés de dar ao alemão a condição 
de se auto-representar, e ao polonês e ao índio e assim por 
diante, para se entender o que era a identidade (porque me 
parece que ao invés de celebrar e evocar, o que se deveria 
fazer é entender; parece-me que seria essa a função de um 
museu ou de coisa próxima de um museu), para o objetivo do 
entendimento, seria muito mais interessante que se pedisse 
ao alemão, não que se auto-representasse, mas que éle 
representasse o polonês, que o polonês representasse o 
português, que o português representasse o índio, que o índio 
representasse a todos eles. Aí você ia entender o que é a 
identidade, que é processo de auto-representação pela exclusão 
do outro e que, portanto, aquilo que você coloca como sinal 
distintivo seu, típico, portanto, quintessencial, só tem sentido 
num quadro de interação, de oposição, senão não há porque 
chamar a atenção. Eu não digo, por exemplo, que você está 
respirando, porque isso não é distintivo. Agora se você estiver 
ofegando, eu digo. Digo: “olha, eu não faço assim”, mas se 
você está fazendo aquilo que eu também faço, essa semelhança 
não tem o menor valor. É a diferença que conta para definir 
estas essências. Então ali, efetivamente, se poderia entender 
o que é, como age, para que serve, o que provoca, a identidade, 
no alemão representando o outro, e assim por diante. Do ponto
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de vista prático, traria alguns pequenos problemas 
museográficos, mas eu acho que seria de fácil solução. Então, 
o museu é o lugar da memória, isto é, não um lugar que se 
constrói memórias, mas um lugar que a memória é possível 
de ser entendida e junto com a memória, a identidade; em 
que memória e identidade não são objetivos, mas são objetos 
do museu.

Levado a pensar nas manifestações artísticas desse 
século na América, como, por exemplo, o papel da arte 
moderna brasileira (mas também norte-americana) na 
construção da auto-imagem e na afirmação de uma 
identidade, passando pela escolha de imagens emblemáticas 
para representar a natureza do lugar, seus aspectos 
pitorescos e as suas manifestações exuberantes (a cascata, o 
deserto, por exemplo), o professor Ulpiano responde 
canalizando estas questões para um foco unitário: em 
primeiro lugar, eu diria que a nossa modernidade foi uma 
modernidade estética, isto é, quando se buscava uma 
identidade, também quinta-essência, ela foi essencialmente 
estética, e não social, por exemplo. E modernidade estética 
quando não existe modernidade social, é claro que o que 
produz são apenas quinta-essências estéticas, paradigmas 
estéticos. Eu lembraria, a propósito, uma frase que muito me 
marcou, do Flávio Mota, quando dizia: “que sentido tem de 
se falar em qualidade de vida no Brasil, um país onde vida 
já é qualidade”? Então, é nesse quadro que eu colocaria a 
própria problemática do pitoresco, mas acontece que ela 
envolve vários atores. No caso da modernidade nós estamos 
falando da própria sociedade como ator e, no caso do pitoresco, 
nós estamos falando de olhos externos a essa sociedade. Eu 
lhe falei de um projeto que fiz para uma exposição que, em 
princípio, deveria ser apresentada em 1992, no quadro do 5°. 
Centenária da Descoberta da América. Não pôde ser feita por 
falta de patrocínio. Talvez possa ser feita agora no 5o. 
Centenário da Descoberta do Brasil, porque inclusive, ela 
dizia muito mais respeito ao Brasil do que à América. E que, 
precisamente, este problema da descoberta precisava ser visto 
de focas múltiplos. Então, o próprio problema do pitoresco,
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por exemplo, não pode ser tratado isoladamente no caso dessa 
exposição. Eu tentei desenvolver um série de eixos que 
definiam o que seria a descoberta da América ou do Brasil 
na América. Agora, só falarei da descoberta do Brasil. E 
começava então, uma descoberta num nível puramente 
empírico, quer dizer, no nível sensorial, no nível físico, que é 
a descoberta do território, isto é, essa construção física do 
espaço brasileiro. E examinando condições como aquelas dos 
primeiros habitantes, isto é, os primeiros descobridores, que 
não foram os europeus, mas que foram aquelas diversas 
camadas que, em trajetórias diferentes, como hoje se sabe, 
ocuparam o que, muito mais tarde, séculos mais tarde, viria 
a ser o nosso território - em que essa construção se fez com os 
pés, esse território se construiu, portanto, com o corpo, 
corporalmente. E tentava lançar algumas bases para entender 
essa primeira descoberta. Dando um salto, então aí teríamos, 
a partir de contato com o europeu, uma série de outros modos 
de descobrir também essa América ou esse Brasil. Então, 
havia por exemplo, se estou bem lembrado, um nível funcional, gs7 
isto é, a descoberta de algum objeto que serve para alguma 
coisa. Então, a descoberta da África no Brasil, por exemplo, 
que é a descoberta (não que não existisse na Antiguidade, 
mas que assume uma série de características específicas nesse 
momento) da possibilidade de dominar o corpo de outrem a 
seu próprio serviço. Então, nesse quadro de descobertas, essa 
é fundamental e repito, embora escravidão não seja inuenção 
do tempo dos descobrimentos, é aí que ela vai assumir certas 
cowtíuções bem particulares que vão definir o regime colonial. 
A escravidão já existia m própria África, ws é uma 
descaberia ao capita nau só peia upresenpuçãoxie matérta- 
prima., ffpM>pela ompluuçãuae.mercuuoiéuumbém uma,fartou 
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ÍUllplp.. :£gl£piÚ -y

. pç .:i aí-íiuuMm-
•p. a, ...... pmn l .Mcapí. ■ '.■.•uPt.aii.ru.iluAUiu.
t:„. Í .... . ..íau. .... t.auc.-cuám ..ui-

■ ■ ....... — ww



p

L 1

a 
finalmente, depois disso, acho que se passa às desdescobertas 
do Brasil, quero dizer, hoje, nesse mundo globalizado, todas 
essas descobertas - a empírica não tem mais nenhum sentido, 
inclusive, porque as estratégias geopolíticas dispensam quase 
que integralmente esses atributos de espaço, quer dizer, hoje, 
a guerra não se faz mais de uma forma empírica, a guerra é 
pura abstração, o que não quer dizer que seja guerra virtual 
(0 professor lembra um história pitoresca de um intelectual 
francês, seduzido pela a realidade virtual, que chegou a 
escrever vários artigos, dizendo que a Guerra do Golfo jamais 
ocorreria. Segundo ele, tratava-se justamente da construção 
de uma imagem, a invenção de uma guerra, nesses quadros 
da cultura mediática. Seriam a imprensa, os meios de 
comunicação de massa que, hoje, geram realidades. Como a 
Guerra aconteceu ele se justificou que era apenas uma 
impressão que tivesse havido, porque se nós fôssemos 
procurar a sua substância, ela tinha se dissolvido toda nos 
interesses das cadeias de televisão, imprensa escrita, falada, 

?R8 etc., tudo isso por cima de um pano de fundo de interesses 
económicos, militares, etc. Aí então, um jornalista do “Der 
Spiegel” perguntou: “nesse caso professor, o senhor não 
gostaria de visitar um campo de guerra no Iraque1?”Ele disse: 
“Não! Eu ganho a vida com a realidade virtual”). Bom, eu 
acho que muitas vezes a gente transforma isso tudo em 
realidade virtual, mas que estamos vivendo uma descoberta 
do Brasil como puramente virtual, nesse processo de 
globalização, eu acho que é uma realidade - concreta. Então, 
o último item dessa exposição seria o inverso de todas essas 
diversas descobertas, o inverso de todas essas construções de 
objetos, agora seria, a desconstrução do objeto. Do ponto de 
vista geopolítico, os territórios não tem mais a mesma 
significação empírica, isto é, as distâncias são medidas por 
outros fatores; então, esta primeira forma de invenção, de 
descoberta do Brasil não tem mais nenhuma relevância, nem 
mesmo do ponto de vista económico, quer dizer, a procura de 
novos materiais ou até mesmo de mão-de-obra barata, de fato, 
não é suficiente para justificar essas descobertas ou a 
manutenção do interesse pelo descoberto; sejam materiais
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sintéticos, seja robotização da produção, eliminam esse 
interesse, ou mais que apareceu aqui, também se dissolve 
nesse processo todo. Mas ainda restam três expectativas que 
podiam se contrapor a esse processo de marginalização, de 
descoberta efetiva, isto é, nós vivemos agora à sombra: em 
primeiro lugar, alguma coisa pontual e específica e trágica, 
mas que manterá esse terceiro ou quarto mundo ainda à tona 
por algum tempo, que é o problema das drogas. Em segundo, 
é o problema da biomassa. O terceiro é o único dos que eu 
mencionei que ainda mantêm um certo sentido, que é a 
descoberta do sentido, a descoberta imaginária, que é a 
descoberta cultural, da cultura como diferença. Talvez, nessa 
geléia geral, a diferença passe cada vez mais a ter um preço 
que compense ser pago, justamente, para que se possa sair 
dessa homogeneização radical. Então, há diferença cultural, 
e cultura é por definição, semelhança, o que marca a cultura 
é a opção, é o fato de os comportamentos, os padrões de 
atividade, aquilo que se faz para a organização da nossa vida, 
não seriam derivação de uma inscrição genética, biológica, ga9 
ao contrário da vida animal - não que eu queira desanimalizar 
o homem, mas se há diferença, a diferença principal é a da 
escolha, quer dizer, é do sentido e do valor, então, cultura 
poderia ser definida como uma forma de operar diferença e, 
portanto, se falamos de valores culturais, temos que falar de 
valores da diferença. Parece-me que, junto da problemática 
da droga, da biomassa (esta uai ter cada vez menos 
importância, porque vai ser superada por outros recursos), 
talvez ainda, permaneça o interesse da cultura enquanto 
forma de diferença, portanto, enquanto visão de uma 
possibilidade de que o fenômeno humano é extremamente 
diversificado e que essa diversificação, em si é um bem. Então, 
nesse caso, quem sabe ainda, essa invenção cultural, essa 
descoberta cultural, que pode até, às vezes, assumir esse 
aspecto exótico ■ mas nâo é nesse nível, porque nesse nível, as 
comunicações de massa já também padronizaram, então, o 
exótico também se reificou e virou uma mercadoria mas estou 
falando especificamente no problema da diferença. Pode ser 
que seja uma tábua de salvação.
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Neste ponto, perguntamos ao professor se ele acredita 

em lugares memoráveis ou somente na excelência da 
atividade memorialística do lugar. E ainda, solicitamos um 
comentário sobre a relação entre o que se chama História 
Oral e o exercício da memorialística?

Começando por este último, o professor Bezerra de 
Meneses considera inadequada a expressão “História Oral”, 
porque ela deriva da natureza da fonte e não, de nenhuma 
questão epistemológica ou de definição do objeto. Se eu falo 
em “história oral” eu devia falar de ‘história arquivística”, 
isto é, o historiador que usa documentação de arquivo deveria 
chamar ‘historiador arquivístico”, e aí a gente percebe o 
absurdo da coisa. Porque o que o historiador faz é formular 
articulação de atributos de fenômenos históricos, fenômenos 
relacionados com a dinâmica das sociedades. Para isso ele 
usa a fonte que permitir formular e encaminhar esses 
problemas, qualquer que seja a fonte. Se nós estabelecermos 
uma taxionomia de fontes e imaginarmos que a natureza da 

?90 fonte determina a natureza da história, eu diria que é um 
rumo epistemológico muito problemático, isto é, a natureza 
da fonte não determina a natureza do conhecimento. Define 
alcance, limitações, pontos fortes, sem dúvida nenhuma, mas 
a natureza do conhecimento produzido, não, jamais. Portanto 
não tem porque falar de ‘história oral” com se fosse um campo 
do conhecimento. É um recurso a uma fonte, isto é, um suporte 
de informação, então, se há memorialística como história, 
não; a história trabalha com memória e com atividades 
memorialísticas, mas é objeto e não o produto da história. 
Eu acho que a história oral é uma coisa muito importante, 
mas não se esqueça que, muitas vezes, o que se chama ‘história 
oral”não é história oral, é documentação oral, porque o relato 
oral não é conhecimento, nem mesmo informação, é apenas 
dado, é o dado bruto e precisa ser trabalhado como dado, 
assim que o historiador consegue construir a partir de 
qualquer outra fonte: fonte material, fonte escrita, verbal. Eu 
diria que, além do mais, é preciso entender o relato oral entre 
os diversos relatos verbais. Esta distinção entre fonte verbal 
e fonte não-verbal, para mim, parece muito mais importante
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do que a que se fixa entre história oral e outras formas de 
história. Isto é, para mim, o divisor de águas é o verbal e o 
não-verbal. E tanto faz o relato escrito quanto o relato oral, 
eles exigem os mesmos cuidados de decodificação e de 
reconstrução. Transferindo-me agora, das palavras para as 
coisas e para os espaços, não há espaços memoráveis. 0 que 
há são espaços em que certos atributos são mobilizados por 
certos grupos ou certas sociedades para, justamente, construir 
e operar sua memória. Então, não são atributos inerentes às 
coisas, aos espaços, mas são atributos inerentes às coisas que 
são utilizados por certas sociedades, e são utilizados com 
certos padrões, o que significa que há recorrência. Então, 
quando se diz, por exemplo, que na Grécia havia certos espaços 
que suscitavam certas reações, é claro que havia, mas não é 
que fossem propriedades inerentes aos espaços que 
automaticamente produzisse certos efeitos. É que dentro de 
um certo quadro de cultura e de percepção (a percepção não é 
puramente biológica, a percepção é culturalmente montada, 
ela opera culturalmente. Então, alguns atributos que só ?91 
poderiam ser atributos físicos de paisagem, o que é inerente 
à paisagem é apenas aquilo que é inerente à materialidade 
da paisagem; tudo mais como valor, sentido, está na 
sociedade), quando uma paisagem é definida por qualquer 
atributo de valor ou de sentido (por exemplo, os atributos 
estéticos), esses atributos são físicos no objeto e o seu conteúdo, 
sentido de valor, é produzido na sociedade e aplicado àqueles 
atributos imanentes, portanto, puramente físicos. Então, 
quando na Grécia se dizia que havia certas paisagens que 
induziam a certos estados de alma, daí o fato de que alguns 
dos grandes santuários gregos, tipo Delfos, por exemplo, a 
esse respeito o mais característico, terem selecionado alguns 
atributos estratégicos de espaço, o que se está dizendo que 
era uma sociedade que construiu certos valores, inclusive, 
valores de percepção, em que, por exemplo, uma disposição 
espacial, como aquela que se encontra em Delfos, em que o 
santuário se desenvolve numa plataforma entre ravinas, 
plataformas estreitas entre montanhas muito altas, em que 
inclusive se aproveita até o semicírculo de algumas dessa
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montanhas na sua junção com pequenas plataformas para 
dar um aspecto de anfiteatro a alguns desses espaços e que, 
inclusive, esse tipo de topografia, que forma alguns vales bem 
estreitos em que, no inverno, por exemplo, a neblina se vê 
caminhando por eles e organizando formas extraordinárias, 
então, agente vê de tudo, vê o que quer ver, e que são formas 
que caminham, e que, às vezes, estas formas chegam até onde 
está o próprio santuário e o envolve, criam, portanto, esse 
ambiente de transcendência, etc. e tal. O que nós estamos 
falando é de uma certa percepção e não de uma certa 
mecanicidade de efeito produzido automaticamente por uma 
paisagem, porque em outra sociedade os efeitos podiam ser 
bastante diferentes. Há uma pesquisa feita aqui por um grupo, 
que eu orientei, na Zona Norte, quando se falava em 
contribuição para o Plano Diretor da cidade de São Paulo, e 
que era uma pesquisa de imaginário urbano, e um dos itens 
era, justamente, a área verde, na Zona Norte, com a 
Cantareira e com áreas de proteção ambiental e assim por 

?92 diante, e que o critério de valor era completamente diferente, 
quer se tratasse de classe média alta, recém instalada na 
área, com esses novos projetos imobiliários e que se tratava 
de fugir da poluição do centro e de buscar o paraíso dos “Alpes 
da Cantareira”, ou então, gente recém transferida, de classe 
média baixa, ou até mesmo de migrantes que vinham do 
interior, que vinham da roça, e para os quais falar em área 
verde não tinha o menor sentido; tinha sentido falar em mato 
e aquilo era negativamente visto, porque era ainda a presença 
de um espaço do qual eles, precisamente, estavam escapando. 
Eles estavam buscando o seu Eldorado na cidade por oposição 
ao campo e, por isso mesmo, lembrar o campo era visto 
negativamente. Portanto, a paisagem tinha os mesmos 
atributos e conforme o quadro de percepção, de expectativa e 
de interesse, a leitura era diferente. Então, existe paisagens 
memoráveis, isto é, como fenômeno histórico. Isto é, existe 
paisagens que uma certa sociedade percebe segundo certos 
critérios, segundo certas induções para as quais ela foi 
preparada e que mobiliza dessa ou daquela forma. Portanto, 
nada indica que esses critérios sejam eternos. O que acontece
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é que eles não são infinitos, então, existem recorrências, 
superposições, e nós participamos, não da eternidade desses 
critérios, mas da permanência de alguns desses valores de 
forma de percepção. Mas, por exemplo, eu imagino que um 
africano reagisse da mesma forma, que reagisse positivamente 
a esta aura de mistério, de neblina. Para ele talvez, pudesse 
ser uma realidade até, eu diria, opressora. Então, há 
paisagens memoráveis, mas elas só podem ser entendidas 
historicamente e não, naturalmente.

Para finalizar, perguntamos ao professor Ulpiano 
Bezerra de Meneses sobre os seus estudos sobre Tito Lívio e 
o mito da fundação de cidades.

Trata-se de uma série de testemunhos -são, 
principalmente, da época de Augusto, isto é, final da Era Pagã 
e começo da Era Cristã; Tito Lívio se localiza nesse quadro - 
falando de fundação de cidade, exatamente porque, era na 
fundação, que se imaginava que a cidade tivesse a sua 
identidade. Essa idéia de que, típica de sociedades 
conservadoras, a criança é o pai do homem, sem psicanálise 293 
nenhuma, mas de que, na origem é que se tem a plenitude, 
isto é, que para entender alguma coisa, eu preciso entende-la 
quando ela surgiu, porque é nesse momento que ela tem tudo 
aquilo que ela virá a ser, e o seu desenvolvimento histórico 
não é senão uma perda. Daí a importância dos rituais de 
rememoração desse momento inicial, a importância de, 
eventualmente, até remontar esse início, a importância de 
voltar às fontes, considerando a fonte, não como sendo o início 
de alguma coisa que se desenvolverá, mas como sendo o 
repositório do potencial de um ser, de uma instituição, de 
uma dinastia, de uma família, de uma cidade. Daí a 
importância, portanto, dos relatos de fundação de cidade, 
não para que se entenda como é que a coisa surgiu, mas para 
que se entenda como é que era a coisa na sua totalidade. Mas 
é claro que essa visão de fundação tem uma série de 
interstícios em que se entende como é que o presente mobiliza 
essa figura do início, da fundação. E Tito Lívio é um desses 
casos em que, no relato da ação dos gêmeos, Rômulo e Remo, 
é possível se entender uma série de aspectos sobre apercepção
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de espaço tal como era necessária para essa época de Augusto, 
que é uma época de grande expansão territorial do Império 
Romano. E que seriam relevantes para explicação da fundação 
de Roma. Então, há várias pistas, e eu não vou mencioná-las 
aqui, porque isso exigiria até que a minha memória estivesse 
refrescada, mas o que é interessante observar nesse texto que 
fala, portanto, desde a preparação dos heróis, Rômulo e Remo, 
a cidade não podia ser fundada por ação humana, ela 
precisava de um fundador, e o fundador tem que ter alguma 
vinculação com o transcendente para marcar o aspecto 
excepcional dessa cidade. Mas embora, Tito Lívio mantenha 
toda essa estrutura do mito de fundação, o que nós vamos 
percebendo nesses interstícios, por exemplo, na descrição que 
ele faz da paisagem, que é sempre vista como sendo alguma 
coisa que pode, deve, ser estendida, isto é, alguma coisa que 
pode até mesmo ser incorporada - essa noção de incorporação 
é interessantíssima - e aparece em termos míticos. Só para 
dar um exemplo: para marcar esse aspecto excepcional, 

?94 extraordinário da fundação de Roma, a sua origem está 
associada a terrenos pantanosos, inóspitos, e eles são 
descritos, portanto, como sendo aquela característica anti- 
humana, agressiva da paisagem, que o ato fundador vai 
transfigurar. Então, o lugar onde Roma vai se construir, em 
Tito Lívio aparece como sendo o inverso daquilo que essa ação 
fundadora vai instituir. Mas isso depois, em alguns outros 
momentos, aparece como sendo a humanização, isto é, a 
civilização do inóspito, que é uma forma de incorporação 
territorial. Então aqui você tem aspectos ligados a essa 
dinâmica do mito, a idéia de transfiguração, portanto, por 
causa de uma origem divina dos dois gêmeos, Rômulo e Remo, 
eles são capazes, também, de transfigurarem a realidade, e 
Roma é um espaço inóspito, agressivo, pantanoso, inadequado 
à vida, que é transfigurado como sendo depois o espaço que 
vai ordenar todo o espaço do mundo conhecido, mas ao mesmo 
tempo, na descrição desse espaço, você vai vendo os outros 
aspectos que não são os aspectos míticos, mas de uma 
realidade histórica em curso, em que a noção de ampliação 
de território, portanto, essa noção do território, do espaço como
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sendo algo essencialmente contínuo, isto é, extensivo. A idéia 
de extensibilidade do território é fundamental. Então, esse é 
um dos aspectos em que isso se pode ver, como também, o que 
é interessante, embora o mito, como todo mito da fundação, 
apresente Roma como sendo, na sua origem, o que vai explicar 
a Roma do presente e a Roma do futuro, essa narrativa do 
Tito Lívio, traz também como interstício, alguns dados que 
são significativos, isto é, Roma aparece como tendo uma 
extensão maior do que aquela que seus habitantes originais 
exigiriam. Então, é interessante porque respeitar a plenitude 
na origem era obrigatório para essa economia do mito. Mas 
ao mesmo tempo se introduz aqui, uma visão histórica, isto 
é, de que Roma surgiu maior do que necessitava porque, no 
futuro, ela seria grande o suficiente para ocupar aqueles 
espaços. Então, é enquanto projeto de uma cidade que não 
está plena na sua origem, embora a forma do mito exigia 
essa plenitude. Então, há alguns espaços em que Tito Lívio 
apresenta uma previsão do futuro, sobretudo, para populações 
que depois acorrerão a essa nova cidade, e assim por diante, ?95 
há uma série desse traços. Enfim. Isto tudo está aqui para 
dizer que essa releitura pretende partir de três linhas, sem 
as quais acho que é difícil definir o que seja a cidade. Primeiro 
éado artefato, que é a mais banal, aquela em que quase toda 
história urbana ou da urbanização se fundamentou, que é a 
história, justamente, da cidade como sendo essa maneira de 
dar forma à natureza para a instituição de um assentamento. 
A segunda é uma linha, que sobretudo a história da 
urbanização também já absorveu, que éada cidade enquanto 
campo de forças. Campo de forças até lembrando o que 
significa na Física. Então, a cidade é um espaço que é 
construído a partir de forças de diversas naturezas: 
económica, social, cultural, política, territorial, e assim por 
diante. E a terceira, esta que é a mais abandonada, queéa 
cidade enquanto imagem, enquanto espaço do imaginário, 
enquanto, portanto, construída a partir das representações 
mentais. É nessa linha que estou tentando fazer essa leitura 
de Tito Lívio e de outros textos de autores antigos, que dizer, 
não é só com relação à fundação da cidade. No momento, eu
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estou trabalhando com Aristófanes, que é um dos grandes 
comediógrafos gregos e, numa sua comédia, “Os Pássaros”, 
ele mostra como, descontentes com a ação humana, os 
pássaros se reuniram para construir a sua cidade ideal. 
Então, aí se tem, não só uma visão utópica do que seja a 
cidade que os homens não conseguiram construir e que os 
pássaros vão construir, mas se tem todo um sistema de 
percepção de espaço e de uso de espaço que tem historicidade 
extraordinária.
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The past is a foreign country

David Lowenthal

1

Milton Santos
(depoimento em fevereiro de 1996)

■

I

Onde eu nasci, eu não vi. As memórias que eu tenho 
assim, já são de uma idade maior, porque donde eu nasci, eu 
saí muito pequeno. Eu nasci em Brotas de Macaúba, que é 
na encosta ocidental da Chapada Diamantina, como quem 
vem de Lençóis para Morro do Chapéu, Oliveira dos 
Brejinhos, Bom Jesus da Mata, lá em Brotas de Macaúba. 
Eu tive uma educação litorânea e urbana. Eu creio que, 
quando nasci, ainda havia uma claríssima distinção entre o 
litoral e o sertão, que aparece no discurso de Rui Barbosa da 
Campanha Civilista, e havia uma nítida distinção entre a - 
cultura do litoral e dentro dela, da cultura urbana, e a cultura 
do interior, do sertão. Então, eu lhe digo que, na realidade, 
eu tive uma educação urbana, um educação litorânea, que 
dizer, os valores em que eu cresci, não foram valores do sertão.

Minha família não era oriunda do sertão. Minha 
família era da cidade - porque agente chamava o interior em 
contraposição à cidade, quer dizer, Salvador, a cidade, e o 
resto era o interior. Quando eu nasci eu creio que não havia 
nenhuma outra cidade com a população maior que cinco mil 
habitantes, enquanto Salvador devia ter ’/< de milhão, 250 
mil; quer dizer que eram dois mundos, realmente, distintos.

Em Salvador, eu fui interno, aluno interno. Primeiro, 
eu vinha com os meus pais, nas férias deles, eu vinha a 
Salvador. Então era guiado por aqueles lugares... Digamos 
assim, frequentava o verão na Bahia: era a Conceição da 
Praia, era o Bonfim, era a festa popular na Ribeira, os bandos 
anunciatórios dos Bailes de Vermelho, etc., e o centro da 
cidade, o comércio. Quando eu fiquei aluno interno, aí era 
confinado à área do Colégio e as minhas visitas eram à casa
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dos meus avós, que eram lavradores urbanos e que viviam no 
fundo de vale, quer dizer, de posse de uma boa gleba, plantada 
com hortaliças, ou então, a ida à casa de uma tia, que me 
recebia alguns fins-de-semana. Os lugares de que eu me 
lembro são o porto (é uma lembrança forte, porque era o lugar 
onde eu chegava, onde partia para onde viviam os meus pais), 
o centro da cidade (onde eu ia fazer compras, de quando em 
quando, renovar o vestuário), mas são lembranças muito 
limitadas, nesta fase, que vai até o fim do ginásio. O fim do 
meu ginásio, que eu ainda sou do tempo dos bacharéis em 
Ciências e Letras, foi em 1941. A Bahia era um lugar calmo, 
tranquilo, pequeno.

O meu contato com a cidade vai começar, na realidade, 
quando eu vou para a faculdade, aos 17 anos, e tinha que 
andar mais para chegar à faculdade; a saída da faculdade 
era uma festa, porque saíamos todos juntos, grupos, os mais 
próximos, e descíamos a avenida para ir para a Rua Chile, 
que aí era uma espécie de sala de visitas. Você tinha, ao meio- 

?98 dia, aquele encontro de pessoas de diversas atividades, cada 
uma dessas atividades, cada grupo de atividade, 
praticamente, tinha um pedaço da Rua Chile que colonizava. 
Então, tinha um pedaço dos juizes, tinha dos estudantes, entre 
os quais, nós; havia já uma certa especialização, mesmo 
ideológica e política, quer dizer, a turma do Partido Socialista 
se reunia diante do Café de Bernadete, que era um café já 
metido a ser intelectual, ser metido a sofisticado, porque ainda 
aí, os Bancos não haviam tomado conta da rua. A rua ainda 
era um lugar de encontro. Então, você tinha café sentado, 
tinha bares, na rua principal, quer dizer, a densidade e a 
especialização do terciário não eram assim tão grandes que 
impedissem que as pessoas pudessem ficar sentadas, bastante 
tempo, tomando um café, tomando um refrigerante, e 
conversando. Isso ainda nos anos 40, então, a cidade não 
repele, não afasta essa possibilidade e essa rua era 
interessante, porque era também um centro de informações. 
Ainda hoje, é a Universidade é que reúne as pessoas de um 
certo nível, no mundo inteiro, em São Paulo também, quer 
dizer, a USP ainda é o ponto de união de uma certa geração
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líder, e isso era muito mais importante no passado, na Bahia, 
onde, digamos, a frequentação das faculdades era muito mais 
limitada, muito mais seletiva, de uma certa forma, 
aristocrática, de forma que as pessoas intercambiavam 
informações a tal ponto que, descendo na Rua Chile, de um 
bonde, você podia saber onde fulano tinha ido almoçar, onde 
beltrano tinha ido fazer o que lhe desse na telha. Também, 
haveria que lembrar que, nesta fase, a classe média era muito 
menos pobre do que hoje, de tal maneira que você podia, sem 
dificuldade, levar um colega para almoçar ou jantar em casa, 
sem prevenir antes. Aliás, não podia prevenir antes, porque 
não havia telefone para fazê-lo. O número de telefones era 
muito pequeno. Então, você podia descer em sua casa sem 
maior problema, o que hoje é impossível. Hoje, ninguém ousa 
levar para casa convidado nenhum, porque não está certo se 
vai ter o que oferecer. Então esse centro da cidade funcionava 
como uma sala de visitas, que era até certo ponto, democrática, 
porque o centro era o lugar onde você tinha o encontro de 
pessoas de todas as classes, porque as linhas de transporte 299 
convergiam, praticamente, para um ponto só na cidade. Muito 
diferente do que acontece hoje. A lembrança da cidade, ela é 
sempre comparativa. Você está sempre trazendo a imagem 
do hoje e do ontem, colocando uma junto da outra para 
em vez de ser capaz de uma definição autónoma, porque você 
não faz isso a partir de uma abstração; você faz a partir de 
um concreto que está mudando, não é mesmo?

Eu fiquei em Salvador até 64, quer dizer, eu fiquei até 
os meus 38 anos. Então eu vi a cidade começar a evoluir, a 
chegada dos primeiros prédios altos, a construção do primeiro 
grande hotel, o primeiro hotel moderno, a instalação da 
primeira boate (era assim que chamávamos as discotecas, 
porque naquele tempo não eram discotecas pois havia música 
ao vivo), a criação de restaurantes (quando eu era jovem, 
estudante, haveria ente meia dúzia e dez, não mais que isso, 
para toda a cidade; o restaurante não era um comércio 
difundido), de modo que o centro era muito pequeno, muito 
limitado em extensão, porque o consumo era muito reduzido, 
quer dizer, o consumo vai, realmente, começar a crescer a
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partir do fim dos anos 50. A crescer e a se diversificar. E é 
isso que vai também estabelecer uma outra cidade, depois.

0 professor Milton Santos, provocado, fala das suas 
relações com a efervescência cultural que tomou conta da 
Bahia, a partir dessa época até o golpe de 64, nas suas mais 
diversas expressões. Como jornalista e como redator principal 
do maior jornal de Salvador, não havia como desconhecer 
uma boa parte desse movimento, mas, também, Milton Santos 
era, na ocasião, presidente da União dos Escritores da Bahia 
- o que me fazia estar próximo do chamado meio intelectual - 
e diretor da Imprensa Oficial do Estado, onde criou uma 
editora, de modo que, de alguma maneira, eu participei 
ativamente como animador de uma parcela do movimento 
cultural. De uma parcela, porque eu não tive uma boa 
educação cultural, no sentido genuíno do termo. De um lado 
a minha origem social, que não me predispunha a esse tipo 
de educação. Isto é, ser culto era ler muito, era ler literatura, 
filosofia, mas o acesso ao que se chama de cultura, de alguma 

300 maneira, era me dificultado, de um lado, por minha origem 
social, de outro, porque foi a Universidade da Bahia, em 1946 
(está completando agora 50 anos), que vai recriar esse gosto 
pela cultura na Bahia. Um outro fato fundamental apontado 
pelo professor é a construção do Teatro Castro Alves, onde 
Lina Bo Bardi vai trabalhar e dirigir o museu que ela vai 
criar. Era um momento incipiente, estimulado fortemente pela 
Universidade, que dava um impulso muito grande, mas nós 
que não tínhamos essa educação cultural de berço, como 
certamente teriam pessoas da mesma idade, com as mesmas 
possibilidades, na Europa ou em São Paulo e no Rio, graças 
à existência do Teatro da Ópera, do Municipal do Rio, do 
Municipal de São Paulo (o da Bahia tinha sido queimado; 
foi reinaugurado a menos de meio século, com Otávio 
Mangabeira). Não havia teatros porque a arte cênica havia, 
praticamente, sido posta entre parênteses, e é este reitor, Edgar 
Santos, que recria tudo isso, importando, tanto os professores, 
quanto, em certos casos, os alunos, como na Escola de Música 
(ele importou professores e estudantes da Alemanha). Esse 
movimento que vai dar, com Glauber (que me acusava de ser
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professor dele no ginásio, e de fato, ele foi meu aluno)... Nós 
éramos frequentadores dessas coisas, como do Clube de 
Cinema, mas sem aquela força que vem da educação cultural, 
que é dada aos meninos na Europa, e que comparece na vida 
deles, junto com a gastronomia, junto com o culto dos 
antepassados, quer dizer, era algo que nos vinha como um 
aprendizado também, e não como um aspecto vital, digamos 
assim, espontâneo.

Em 64, eu era responsável pelo Planejamento do Estado 
e aí eu tinha, como é normal, na minha equipe, um grande 
número de gente de boa vontade, entre os quais, muitos de 
esquerda, do Partido Comunista, de outras áreas de esquerda 
e muitos progressistas, e nós tínhamos algumas idéias boas 
para levar adiante. O certo é que o golpe de Estado nos levou 
a todos (não somente eu - eu e uma boa dúzia das pessoas que 
participavam da minha equipe) para a prisão. E foi aí que 
meus colegas franceses, sabendo-me na prisão, decidiram me 
nomear para cadeira na França, eu fiquei 13 anos fora de 
Salvador, e quando voltei, naturalmente, eu não reconheci a aQ1 
cidade. Quer dizer, a cidade que eu levava na minha memória, 
tanto pelas coisas, quanto pelo conteúdo, quando eu voltei, já 
não era a mesma. E se eu buscasse me refugiar no passado, 
eu teria que me limitar a um pedaço da cidade, então também 
eu não era capaz de enfrentar o presente porque, por mais 
que me contassem as grandes mudanças que o Brasil tinha 
sofrido nesses 13 anos, você não capta. Então, a própria classe 
média era outra, porque a classe média foi o grande dado da 
mudança urbana no Brasil; essa classe média que se cria a 
partir dos anos 60 e que reforma as formas de convivência 
urbana e, também, as formas materiais que sustentam essa 
convivência, e que vai se criar, no Brasil, com grande força 
durante minha ausência.

Indagado se esse estranhamento era também devido 
a valores que tinham sido perdidos, o professor Milton Santos 
reconhece a dificuldade em discernir a análise do saudosismo. 
O estranhamento vem primeiro das coisas e vem, também, 
das pessoas, quer dizer, o Brasil é um país que se torna um 
país, também, da mobilidade das pessoas. Quer dizer, um
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carro de São Paulo nas ruas de Salvador, quando eu saí, era 
uma coisa rara. Eu me lembro do escândalo que houve quando 
um deputado, vice-presidente da Câmara, que ainda era no 
Rio, decidiu levar o seu automóvel para Salvador, o automóvel 
da Câmara, não dele. E tinha que ir de navio. Então, era 
muito raro. E depois, você vê placas de todo lugar. Então, já 
e uma mudança, quer dizer, é uma cidade onde as placas de 
automóvel não são apenas locais, mas do mundo inteiro. Você 
tem também uma vida de relações muito mais densa, criando 
o lugar dessa vida de relações, que são os grandes hotéis, 
grandes restaurantes, uma outra vida noturna. O fato é que 
você não conhece as pessoas que andam na rua, e a própria 
rua que era a sala de visitas, onde todos se encontravam, 
cede esse lugar ao shopping center, ou a lugares fechados 
onde os encontros são marcados, e não aquele encontro 
espontâneo, ou que se torna espontâneo porque o lugar de 
tomar transporte é comum para a cidade inteira, sem contar 
que, na minha juventude, e mesmo no começo da minha 

3Q? maturidade, ter automóvel era uma coisa muito rara. Quer 
dizer, os automóveis que eu andei eram, antes, automóvel do 
Estado, pelos postos públicos que eu exerci que me permitiram 
ter um automóvel, mas a compra de um automóvel foi já 
quando eu tinha uns 35 anos. Quer dizer que, o automóvel 
era uma coisa rara como o telefone, e isso permitia, muito 
mais, o encontro. Uma outra coisa que eu acho que é muito 
importante, mas eu não sei se é na parte de imagem da Bahia 
- é muito mais na parte de conteúdo - é que a Bahia, se você 
compara com São Paulo, a distância maior era cultural, não 
no sentido de que São Paulo fosse mais culto - que isso nunca 
se deu - mas é que São Paulo, desde o começo do século, adota 
um modo de vida industrial, mesmo antes de ser uma grande 
cidade industrial. Os valores do industrialismo presidem as 
relações interpessoais. Enquanto que na Bahia, onde não 
havia indústria, onde o comércio comandava tudo, os valores 
não eram industriais ainda, o industrialismo não tinha força, 
então, as relações eram muito mais doces, muito mais suaves, 
a solidariedade era muito mais possível, o exercício dessa 
solidariedade era frequente. Então, quando eu volto em 77,
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Salvador já estava vivendo numa lógica do industrialismo e 
aí você tem uma mudança, também, na ética das relações - 
que era para as pessoas normais. No mundo brasileiro, onde 
todo mundo se tornava assalariado, onde dinheiro era a 
moeda das relações do cotidiano - e o famoso cheque-ouro, 
que no estrangeiro, não conseguia entender o que era (o Brasil 
inovou nessa coisa chamada saldo médio, que todo mundo 
tinha que ter para poder ter acesso aos bens que queria 
comprar a crédito) - ele criou, também, uma dificuldade, 
enquanto à possibilidade de ser generoso em relação com um 
amigo, com um colega ou com um vizinho. Então, tudo isso 
me chocou quanto eu voltei para Bahia.

De um lado, a cidade era outra, com a produção de 
uma cidade moderna, inteiramente moderna - a cidade mais 
moderna do Brasil, depois de Brasília - graças a esta criação 
do novo centro e do centro industrial. Você cria uma área 
inteiramente nova para preencher funções dinâmicas, 
deixando de lado a velha cidade; você dá as costas, 
completamente, à velha cidade, o que São Paulo não pôde 303 
fazer. São Paulo, para se renovar, teve que usar o velho centro; 
mesmo quando se descentraliza, multiplica o seu centro, ela 
não tem como se desvincular do passado recente ou menos 
recente. Na Bahia, houve uma vontade de dar as costas, 
completamente, ao velho, criar essa outra coisa nova, onde 
passa a ser o mundo da velocidade, mundo das coisas iguais, 
o mundo do cálculo, quer dizer, tudo que era, digamos assim, 
espontaneidade, lentidão, vagar, contemplação, 
características do velho centro, tudo isso fica lá se 
deteriorando, enquanto a atração da modernidade é movida 
por uma vontade muito forte de mudar rapidamente, porque 
nesse momento, a Bahia foi o lugar do Brasil onde houve um 
investimento de capital fixo maior, num espaço de tempo 
muito pequeno, porque, assim como o Juscelino, tinha que 
fazer Brasília em 5 anos, Antonio Carlos Magalhães tinha 
que fazer a Nova Salvador no tempo que lhe cabia de governo, 
e então, como consequência, houve uma revolução do ponto 
de vista urbano, mas também, das relações dentro da cidade. 
E foi isso que eu encontrei, quando cheguei. Quando eu saí
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os vales eram pouco usados. Os vales, alguns deles, eram 
cortados pelos bondes, e os bondes não tinham a força, 
realmente, de colonização pelo cimento, das áreas vizinhas. 
O bonde abria uma clareira, às vezes, na própria floresta 
urbana, deixando a floresta ali, e ligava pontos; então, o 
desenvolvimento era nas extremidades. Então, os vales eram 
muito raramente e ralamente ocupados, transitados com uma 
velocidade limitada, e quando o mundo do rodoviarismo 
invade a cidade, ele o faz mediante soluções técnicas atuais, 
modernas, para aquele momento, permitindo desenvolver 
grandes velocidades, descobrindo e desbravando novas áreas, 
valorizando novas áreas, num país onde a classe média não 
sabia mais se locomover, senão em automóvel. Então, há uma 
criação de possibilidades extraordinárias para ocupar esses 
vazios que se valorizam muito rapidamente; valorizam-se 
também como uma moda, porque o papel do marketing urbano 
aí aparece claramente, quer dizer, você revaloriza 
rapidamente áreas, aumenta os seus valores, atrai aquelas 

3Q4 classes médias emergentes que precisavam mostrar-se 
emergentes, capazes de pagar, que se instalam ali, e tudo 
isso cria uma outra cidade, onde essa nova classe média não 
é preocupada com os valores herdados; ela é muito mais 
preocupada com o status, com o consumo, o que é um dado 
(não vou dizer na transformação, porque ela é nova; então 
não se trata de transformação) de instalação de uma outra 
ética dentro do organismo urbano.

E o BNH tem um papel nisso: em nenhum outro país 
você podia ter uma revolução urbana tão grande, porque 
nenhum outro país do mundo decidiu usar o dinheiro da 
economia popular para entregar a uma classe, como a classe 
média. Era muito fácil você mudar de apartamento, quer 
dizer, a renovação urbana, a ocupação de mais áreas, foi bem 
mais fácil do que em qualquer outro país do mundo. Porque, 
se você decidia sair de um bairro para ir para um ainda mais 
moderno, daí a 5 anos, não tinha problema, você ia ao BNH 
que pagava inteiramente a sua compra. Então, o BNH tem 
um papel, que não foi acho que estudado nesta ótica, no 
crescimento do tamanho da cidade - porque a gente estuda o
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BNH como criador de caso, mas se não fosse o BNH, não 
haveria cidades tão grandes no Brasil. E numa fase em que 
a arquitetura e o urbanismo passaram a ser globalizados, 
quer dizer, a globalização chega antes pela arquitetura, chega 
antes, no Brasil, da economia, pela uniformização dos 
materiais, do gosto - e quando se fala em uniformização do 
gosto, você está dizendo, falta de gosto - porque o gosto tem 
um sabor territorial, o gosto tem vínculo com o território, com 
a gleba, com a terra, com a paisagem prévia. Quando você 
decide chocar, colocar o inteiramente novo sobre a herança, o 
que você decidiu já é guardar a herança também. Você não 
faz uma revolução arquitetônica equilibrada, arrasando tudo. 
É pondo lado a lado o mais novo e o mais velho, que você 
ajuda a preservar.

O professor Milton Santos considera que essa forma 
de urbanização que se dá nesse período, no Brasil, se tende a 
acabar com as diferenças e homogeneizar os objetos, do ponto 
de vista do conteúdo, agrava as diferenças. As paisagens se 
tornaram semelhantes, mais uniformes, sobretudo, os centros 30S 
urbanos, que você pode, facilmente, comparar Montreal com 
Abidjã, com São Paulo, com Salvador, quer dizer, esses 
edifícios que parecem sair da mesma fôrma - ainda que a 
arquitetura brasileira seja muito inventiva e que ela tenha 
um certo grau de coragens que faltam a outras arquiteturas: 
esse esbanjamento de cor que a Bahia inaugurou e que está 
sendo agora levado para outras áreas e que é uma forma de 
ousadia original da arquitetura brasileira, além de outras 
originalidades - mas como você tem de um lado a 
uniformização dos materiais e o cálculo de função, isso leva 
de alguma forma a uma tendência à uniformidade.

Já com relação ao conteúdo, agravaram-se as 
diferenças dentro da cidade, porque, toda vez que você acelera 
um movimento, você agrava a diferença, porque o movimento 
rápido se torna privilégio de um número cada vez menor. 
Então, como tudo é baseado na lei do movimento - apropria 
vida urbana é baseada na lei do movimento... Por exemplo, 
esses túneis, essa vias chamadas rápidas: servem a alguns e 

excluem muitos.



n d i e

L_

a 
Perguntado sobre o seu entendimento do que seja a 

leitura do espaço e a forma como o geógrafo lê o espaço urbano, 
o professor Santos começa por concordar com o fato de que 
há mesmo um olhar próprio a uma profissão, porque o olhar 
é um sistema, e a realidade, que umas pessoas dizem que não 
existe, o que existe é a sua maneira de ver, mas essa maneira 
de ver o que existe ou o que não existe, é um sistema. Aliás, o 
que distingue o homem comum, o olhar profano, do olhar, 
digamos, sem pretensão, sábio, é que o olhar sábio parte da 
elaboração prévia, pelo autor ou por alguém que lhe dá o 
presente dessa elaboração, de uma realidade. Aliás, a própria 
realidade se entrega ao olhar já filtrada e a visão de cada 
profissão ou profissional é um filtro, quer dizer, não será a 
maneira de ver do sociólogo, do antropólogo, de um urbanista, 
de um economista, de um geógrafo - diferentes da visão de 
um artista, um fotógrafo, um pintor ou um escultor. O que 
que o geógrafo pretende ver na paisagem? Depende do 
geógrafo, porque há diversas linhas dentro da Geografia, o 

306 que há de comum entre os geógrafos é que nós imaginamos 
ver a paisagem como um conjunto indissociável. Então, diante 
da paisagem, nós a vemos, como um conjunto de objetos, entre 
os quais eu não escolho, eu os tomo todos. O meu olhar 
pretende abarcar a totalidade do que é visto. A diferença entre 
geógrafos vem do fato, primeiro, de que cada um é um homem, 
por conseguinte, sendo homem, ele tem um contato emocional 
diferente com a mesma coisa, e de outro lado, vem do fato de 
que nem todos somos dotados do mesmo aparelho cognitivo, 
quer dizer, o que é que nós, num dado momento, consideramos 
como digno de ser notado, porque a impossibilidade de 
abarcar a paisagem, como esse todo, faz com que agente tenha 
que se amarrar a um certo número de pontos que são fixos; 
fixos porque nós os escolhemos como referência, e que são, 
digamos assim, em torno dos quais nós construímos o nosso 
discurso.

Falando sobre as diferenças de olhares, podemos 
- também abrir um espaço para o papel da memória nesse 

processo de diferenciação. Levado, então, a pensar se na 
Geografia a memória exerce, nesse sentido, um papel
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estrutural, Milton Santos afirma que a paisagem obriga a 
olhar o passado, porque é um palimpsesto. Na paisagem, você 
tem as marcas de várias gerações, vários séculos, tudo junto. 
Então, quando eu falo paisagem, eu estou, obrigatoriamente, 
referindo-me a uma entidade de origem transtemporal, quer 
dizer, muito coisa não fica, mas alguma coisa fica, e se muito 
coisa não fica, o traçado das ruas, a própria forma dos prédios, 
lembra, nos traz o passado. Então, o passado é um dado 
central, mas a distinção a fazer é o passado como coisa ou o 
passado como memória. Esta tendência é recente na 
Geografia, quer dizer, essa incorporação da cultura começa 
nesse século e ganha mais força recentemente, através da 
incorporação da noção de representação nos estudos 
geográficos.

Havia uma Geografia Cultural, que foi nos Estados 
Unidos, proposta por Sawer e que foi muito importante, mas 
você sabe, as disciplinas crescem quando outras disciplinas 
crescem também. Então, todos esses avanços que foram feitos, 
quanto ao estudo do comportamento, isso tem um papel na 307 
Geografia, com a chegada nos anos 50, 60, da Geografia do 
Comportamento, da geografia da Percepção, e tudo isso vai 
enriquecer essa possibilidade de uma discussão do espaço, 
mas aí com um problema: em torno do sujeito, quer dizer, de 
alguma maneira, desloca para o sujeito a centralidade do 
fenômeno. Se eu não tiver o cuidado de colocar, lado a lado, 
frente a frente, o que a gente chama de objetivo e o que a 
gente chama de subjetivo, eliminando uma cesura, uma 
separação, suprimindo este corte, tentando ver como unidade 
as duas coisas, porque diante da paisagem, é evidente que as 
visões não podem ser iguais e, afinal, o que conta para mim é 
a minha visão. Mas, para todos nós, a paisagem existe 
independente de nós, por conseguinte, eu tenho que tentar 
essa harmonização. O bom método é a harmonização. 0 risco 
é de dar um papel muito forte, quase único, à percepção, ao 
comportamento, a uma epistemologia individualista ou de, 
apenas, propor uma visão objetiva, como se as pessoas não 
existissem como pessoa - e encontrar, por conseguinte, esse 
traço de união. A minha proposta pessoal é fazê-la através
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das técnicas todas, tanto das técnicas materiais, que 
produzem as coisas, como das técnicas da ação (o que constitui 
a ação é esse intermediário obrigatório entre cada um e as 
coisas), toda a forma de ação, inclusive, a palavra. A ação 
política, a ação trabalho, a ação palavra, são todas formas 
de relacionamento entre os indivíduos e o meio, o entorno 
dele.

Mas, para voltar a memória: ela tem um papel muito 
forte porque nós aprendemos o mundo dos nossos 
antepassados, dos nossos professores, dos nossos autores; eles 
nos ensinam o mundo, eles nos ensinam a valorizar o que 
existe, a dar um valor ao que existe. Esse valor, não é só o 
valor que a coisa tem em si, é o valor que lhe é atribuído e que 
nós aceitamos como valor. Isso é uma herança que nós temos 
e com isso nós nos situamos no mundo, que é o papel da 
cultura, exatamente. E nós temos tendência, daí por diante, 
a ver o mundo, ou um pedaço do mundo, como a paisagem é, 
através desse aparelho, que é um filtro. Então, a memória 

308 tem esse papel muito grande, não só o de nos trazer para o 
presente o que foi vivido, no passado, por nós e o que foi vivido 
pelos outros, através da literatura e da escola. A escola e a 
literatura nos trazem a vivência dos outros, que são memórias, 
porque nós vivemos com as nossas memórias e com as 
memórias dos outros, também. Nós trabalhamos com esse 
conjunto de memórias coletivas e memórias individuais de 
cada um de nós, sendo o intermediário, a memória do círculo 
mais próximo, a família ou os amigos mais próximos. A gente 
pode dizer que há um embate permanente entre o que vem do 
passado como memória e o que é dado pelo presente como 
trabalho. O trabalho nos obriga a uma visão diferente da 
mesma realidade, ele cria, digamos, uma visão do nosso 
entorno, diferente da visão que nos foi herdada. Então, a nossa 
vida toda é essa luta entre essas duas fábricas de 
representações, mas como todos trabalhamos, e trabalhamos 
sempre, a nossa representação não fica fixada pela memória. 
Há sempre uma contribuição do novo, que é tanto mais forte, 
quanto nós somos capazes de dar as costas à memória. A 
deformação de uma visão presente do novo tende a ser menor
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do que aquela deformação de uma visão passado do novo. Eu 
estou, com isso, fazendo um pouco o processo de memória, 
porque eu acredito que o futuro está fadado a ser mais central 
do que a memória. Mas ainda aí, nós temos duas maneiras 
de trabalhar a memória e o presente, que são a visão do 
profano e a visão do sábio, que são diferentes, porque o 
especialista, o arquiteto, o urbanista, o sociólogo, o geógrafo, 
ele constrói um quadro de referências que ele busca atualizar 
sempre, que ele pode atualizar em função da história 
contemporânea a ele, por conseguinte, diante do chamado 
real, ele organiza os instrumentos da sua captação, porque 
nós estamos sempre buscando captar o real. Ele não se dá, 
ele não é dado, ele não se entrega num primeiro embate, então, 
eu creio que para nós, os chamados intelectuais da paisagem 
ou do espaço, é muito mais simples, pela nossa formação, a 
obtenção desse quadro de referências adaptado à 
contemporaneidade, de maneira que, é muito mais perigoso 
para nós nos limitarmos aos quadros que são os da herança.

Indagado se a memória seria um meio privilegiado de 3Q9 
acesso à identidade dos lugares, o professor Milton Santos 
prefere, primeiro recolocar a questão: como é que a gente 
entenderia a questão da identidade dos lugares? Ser idêntico 
é ser igual a si mesmo, o que não existe, e se também existe a 
lei do movimento, então, o que existe é a construção comum 
da mudança e a possibilidade de ver, em comum, essa 
mudança, como um produto coletivo, uma produção coletiva. 
Então, o que se dá é que os lugares, porque são feitos de objetos 
e de pessoas, eles são o teatro de uma vida onde o pragmatismo 
tem um papel, mas a emoção também tem, por conseguinte, o 
lugar cria um tecido entre as pessoas que vai se refazendo 
com essas pessoas; elas vão também mudando, paralelamente, 
numa permanente construção de algo comum a todos e, desse 
algo, as pessoas se identificam. Nesse sentido, há uma 
identidade. Então, a memória é uma parte apenas, porque 
essa identidade não é fixa, não é um dado fixo; ela e 
permanente, mas não, fixa. Ela é permanente porque se refaz 
na medida em que os homens, que fazem parte de um espaço, 
são humanos e necessitam dessa vontade de fusão, de estar
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perto, de co-habitação, de convivência, essa construção 
comum, permanente, e que é feita assim, para olhar para o 
futuro. A nossa tendência gregária aumentou agora, nesse 
fim de século. A gente tem a impressão que diminuiu, por 
causa da violência, mas, na realidade, ela tem tudo para 
aumentar, quer dizer, a nossa vontade de ser próximo é muito 
grande. Nós não temos é como exercitar.

Mas o que eu queria dizer é que a própria memória é 
limitada. Se eu olho para as coisas, eu posso imaginar que 
ela é muito grande, sobretudo se estou em um velho país. E 
não esquecer que toda essa teoria é feita na Europa. E nós 
macaqueamos essas teorias, como macaqueamos muitas 
outras coisas dos europeus - na universidade, sobretudo. Aí 
falando da memória como algo que nem é discutido, só que, 
na realidade, se eu adoto essa visão dinâmica da identidade, 
eu não excluo a memória, mas ela tem um papel limitado e, 
esse papel, é muito mais limitado hoje, porque os objetos 
mudam com muita rapidez e as pessoas mudam de lugar 

310 com muita rapidez. Quer dizer, o processo migratório, essa 
bulimia demográfica atual', faz com que os homens estejam 
sempre mudando de lugar. Eles mudam de lugar, também, 
dentro da cidade, de tal maneira que essa luta entre, digamos 
assim, o modo vida fundado na memória e o modo de vida 
fundado no trabalho, pelo menos no cotidiano pragmático, é 
o trabalho que comanda. E ela então, supõe, exige, conduz a 
um “refundição”do processo identitário, que passa a dar mais 
importância ao futuro, e o presente não existe; o presente é 
apenas uma ponte entre o passado, que se cristaliza na nossa 
memória, mas sobretudo, na nossa educação, na produção 
do nosso aparelho cognitivo, e o futuro que é o que nos dita o 
caminho. Tudo que a gente faz é caminho, é caminhar, por 
conseguinte, tudo que a gente faz é futuro, nenhum passo é 
presente, nenhuma palavra, também, é presente. Então, tudo 
é futuro. A identidade, por conseguinte, no mundo de hoje, a 
gente só vai poder trabalhá-la, eficazmente, inclusive, do ponto 
de vista político, e mesmo para o planejamento, se a gente 
passar a vê-la como uma construção visando o futuro.

, É um reconhecimento da mudança.
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reconhecimento de que os homens mudam juntos, também. É 
um re-conhecimento. Eu descobri isso recentemente. Até há 
uns 5 ou 6 anos, eu ainda tinha essa idéia: o migrante chega 
na cidade, que dificuldade para se instalar! Agora, eu creio 
que não. Ele tem dificuldade de se instalar, é evidente, é um 
outro mundo. Mas a dificuldade é nossa, de quem já está, 
porque nós não somos capazes de ver as mudanças, sobretudo, 
se somos da classe média - aí estamos perdidos 
completamente, porque o conforto é o inimigo do 
conhecimento. O conhecimento se dá através desse sofrimento 
que é o contato com a aspereza do real: você se arranha, aí 
descobre que está vivó e continua. É por isso que o migrante 
é quem tem força hoje (este é o capítulo final do livro que eu 
estou escrevendo). Eu acho que essa coisa do passado é uma 
herança terrível que nós recebemos da Europa. Ele tem valor, 
tem importância, é uma âncora, mas, quem sabe eu precise 
mais de asas do que de âncoras? Enfim, para o planejamento, 
enquanto a gente for pensar só o passado (mesmo o 
planejamento urbano que é materialidade), eu acho que ele 31i 
ganhará, se essa visão da identidade for uma visão futurista, 
que é o que pode unir as pessoas na cidade. Você já imaginou 
chegar em Nova Iorque, com judeus, árabes, libaneses, negros, 
chicanos, porto-riquenhos - o que que pode unir essas pessoas 
senão 0 futuro? Imagine se cada um for olhar para trás e 
ficar prisioneiro de suas crenças herdadas. Só o futuro pode 
unir as pessoas dentro da cidade. São Paulo é a mesma coisa. 
Ou Abidjã, onde você tem, sei lá, vinte nacionalidades, 
quatrocentas etnias.

0 professor Milton Santos acha que as nossas 
vanguardas artísticas modernistas, na busca por uma 
linguagem própria, baseada em valores genuinamente 
americanos, não atingiram 0 espaço da cidade. São Paulo é 
uma busca de imitar Londres ou Paris.

Uma coisa que choca a mim, como não-paulista e uma 
pessoa que quer muito a São Paulo, é 0 gosto pela pobreza 
que tem São Paulo e os seus urbanistas. É uma cidade que 
não tem preocupação de grandeza. Isso me preocupa, porque 
é grave, nessa produção de memória. A memória da população



a 
está muito ligada à maneira como se organiza a cidade. Por 
exemplo, onde é que tem, aqui, algo de grandioso? Você teve o 
Ipiranga, e depois exemplifica com o Ibirapuera, mas que não 
chega a ser uma perspectiva, exceto se você está no avião, 
mas somos poucos a poder estar no avião. Quer dizer, não 
tenho direito a falar muito, mas uma coisa que me choca e 
me aborrece, e se eu tivesse poder intelectual, eu iria intervir, 
no sentido de, rapidamente, São Paulo decidir assumir sua 
grandeza. Assumiu em tantos aspectos, mas não quer ser uma 
cidade grandiosa. Não é. É uma arquitetura e uma área 
urbana pobres. Isso tem que ver com a identidade. A Paulista 
é um negócio, também, feio, quer dizer, é imponente, mas... 
Nova Iorque é uma beleza. Se falar em Paris, então... Mesmo 
na USP, as duas únicas coisas bonitas que tem aqui é a FAU 
e este prédio. O resto é tudo feio.

Retomando os aspectos conceituais e metodológicos da 
sua obra, no que tange à leitura do espaço, Milton Santos 
enfatiza que ela parte da realidade do espaço que é dinâmica.

312 A leitura do espaço leva em conta que ele está sempre em 
movimento e que este movimento é o resultado de um 
casamento duradouro, permanente, mas que está sempre 
sendo refeito, entre uma sociedade e um entorno, um meio, e 
é união indissolúvel na qual cada novo espaço influencia o 
outro, de tal maneira, que o homem lê o espaço estando dentro 
dele. Quer dizer, o homem não sai do espaço para lê-lo, e essa 
leitura do espaço é sempre parcial pelo homem comum, porque 
ele não tem nenhuma forma de aceder à totalidade do espaço. 
E se for uma área pequena, ele não terá nenhuma forma de 
entender a totalidade das ações, próximas ou distantes, que 
incidem sobre este espaço. O especialista é diferente: ele 
pretende ter essa visão totalizante (ou totalitária) do espaço, 
porque é treinado para isso, mas mesmo assim, isso exigiria 
a possibilidade da captação imediata de tudo que é novo, o 
que é impossível. De modo que, toda leitura do espaço é 
parcial, é incompleta, mas ela passa sempre por este fato 
central que é o dinamismo do espaço, quer dizer, esta 
mudança que, às vezes, é imperceptível, mas que está sempre 
se fazendo e refazendo.
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TSendo assim, o professor Milton Santos aproveita para 
fazer a distinção entre espaço, lugar, território e paisagem, 
começando pela noção de “configuração territorial”. O 
vocabulário das ciências territoriais é muito ambíguo. Então, 
a gente usa a palavra paisagem em lugar da palavra espaço, 
e vice-versa, mas tem uma outra palavra, que tem que ser 
introduzida no nosso vocabulário, que é a palavra 
configuração territorial, que é o conjunto de elementos que 
definem uma extensão dada, num dado momento. Então, no 
começo são aspectos ou elementos naturais (uma colina, um 
rio, uma planície, uma mata, uma praia) e depois, e cada vez 
mais, elementos artificiais (uma estrada, uma ponte, um 
depósito, casas, ruas, cidades) que são a configuração 
territorial, que pode ser de um país, de uma região, de um 
Estado, de uma cidade.

A paisagem é outra coisa. A paisagem é a parcela dessa 
configuração territorial que eu abarco com a minha visão. 
Então, a configuração territorial eu posso não vê-la toda, mas 
a paisagem eu vejo e em função de onde eu estou (é um lugar 313 
baixo, é um lugar alto, etc.). Essa distinção me parece 
importante, porque uma sociedade nacional, por exemplo, a 
sociedade brasileira, é o trabalho de toda configuração 
territorial brasileira, enquanto que a paisagem é aquilo 
visível, aquela parte visível da configuração territorial. Então, 
a distinção entre espaço e paisagem é também, fundamental. 
Eu gosto de dar o seguinte exemplo para os meus alunos: se o 
Sr. Kennedy tivesse vivido suficientemente para fazer a bomba 
de neutron, e se ele jogasse aqui esta bomba, logo depois, nós 
teríamos uma paisagem, e antes, é o espaço, quer dizer, que o 
espaço é o resultado da vida sobre os objetos naturais ou 
artificiais. Ele é sempre social e é daí que vem o dinamismo 
dele, mas também, da paisagem. É porque os homens estão 
dentro da paisagem que ela vai mudando, para atender a 
necessidade do homem. 0 homem é o fator dinâmico do 
espaço, e por conseguinte, da paisagem que subentende esse 
espaço. Então a distinção entre a paisagem e o espaço é que a 
paisagem seria como um conjunto de forças produtivas 
materiais, e quando você junta as forças produtivas materiais
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às relações produtivas, as relações sociais, aí você tem o 
espaço. Bomba de neutron, você só tem paisagem. Antes da 
bomba de neutron, você tem a paisagem e tem o espaço. Eu 
acho muito importante distinguir essas duas coisas, porque 
aí me permite examinar o papel da paisagem sobre a vida, 
quer dizer, eu não posso ter qualquer tipo de vida sobre uma 
determinada paisagem (uma determinada paisagem induz 
um certo tipo de vida; ela não obriga, mas induz), então, eu 
vou poder analisar o espaço a partir de uma coisa que tem 
uma existência corpórea, que eu posso examinar 
analiticamente. Aí reduz o risco de uma visão puramente 
idealista, e também atenua o risco do enfoque comportamental 
ou da percepção, porque eu não posso me contentar com uma 
visão individualista, subjetiva, do espaço. Mas como é que 
eu analiso aquilo que seria (só para análise) uma realidade 
autónoma - a materialidade? E aí você distingue entre as 
formas de sua materialidade - tamanho, altura, largura da 
casa, qualidade, organização interna dos prédios, largura 
de uma rua que permite passar tal veículo, a infra-estrutura 
e canalizações subterrâneas que autorizam ou não certo tipo 
de modernidade no bairro - então, eu acho que a separação 
analítica entre paisagem e espaço é fundamental, porque 
ajuda uma análise mais estrutural (não, estruturalista). 
Porque aí eu tenho já, alguns elementos de base para me 
permitir compreender. Av. Berrini: o tipo de prédio, então, eu 
sei que tipo de circulação, que tipo de trabalho haverá ali. 
Uma favela: eu sei que tipo de trabalho, a tipologia das pessoas 
que estarão ali vivendo, a forma de circulação. Eu creio que 
essa distinção entre paisagem e espaço é muito importante.

Por fim, perguntado sobre a propriedade de se 
empregar o termo paisagem imaginária ou espaço imaginário, 
o professor considera que paisagem do imaginário ou 
imaginário, simplesmente, é a mesma coisa e que ambas são 
adequadas. Talvez, com a questão do espaço, ainda mais: 
porque o espaço, com seus homens... As ações dos homens 
você não pode prever; não se pode imaginar muito mais do 
que uma forma física, material, concreta; as ações não (onde 
está o homem, está a surpresa), quer dizer, ainda que neste
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fim de século os homens estejam condenados à robotização, 
não é bem assim, porque cada um tem uma reserva de 
surpresa. Mas você também pode usar a expressão paisagem 
do imaginário, que é o trabalho de vocês. O que que faz o 
arquiteto? Ele imagina uma paisagem, desenha a paisagem 
e quando encontra alguém que o contrate para tornar aquilo, 
história, ele cria a paisagem, mas ele imaginou antes, nesse 
outro sentido de imaginação. Literatura também cria uma 
paisagem imaginária.

Antes do conhecimento do planeta, uma boa parte da 
geografia era também imaginária. Quando você pensa que se 
levaram séculos até descobrir que o Eldorado não existia, 
alguma coisa se tornou comprovável, com esse possível 
encontro desses rios, num lugar da América Latina - Rio 
Paraná, com o Rio Amazonas, com o Rio Orinoco - mas a 
idéia que faziam os europeus do resto do mundo, era um 
produto que em grande parte era imaginário, quer dizer, a 
própria noção do Goethe, de desencantamento do mundo, o 
desmanche do imaginário que foi sendo feito com o avanço 
da racionalidade e da conquista do conhecimento do planeta 
com a técnica. Só que a técnica, hoje, permite a recriação do 
imaginário, com o virtual. Nós abandonamos o imaginário 
naive e entramos no imaginário cientificamente elaborado 
por via da técnica, com o virtual.

Leia o Lowenthal. Ele diz que o passado é outro país. 
É uma beleza essa frase.


