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RESUMO 

Discute o esgotamento das preocupações relativas à cultura e à história na prática 
urbanística contemporânea, explorando tanto sua inserção no movimento de contestação ao 
ideário modernista, nos anos 1960, quanto suas articulações às tradições da própria 
disciplina. Mostra como esse movimento, na origem essencialmente crítico, transforma-se 
em função das mudanças recentes no papel econômico das cidades. Buscando a construção 
de uma perspectiva crítica para a Arquitetura e o Urbanismo, indaga-se sobre como a 
cultura e a história podem contribuir hoje para repensá-las. 
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Ao longo dos últimos cinco séculos - largo tempo em que a Arquitetura se 

constituiu como  disciplina – foram profundas e diversas suas relações com a cultura, com a 

história e com as pré-existências que moldam o espaço. Após as décadas marcadas pela 

(relativa) hegemonia do Movimento Moderno – digamos, entre os anos 20 e 60 do século 

passado -, essas questões voltaram a ganhar centralidade na preocupação de arquitetos e 

urbanistas. Talvez a Arquitetura seja uma das primeiras áreas em que tenha se manifestado 

uma sensibilidade “pós-moderna”  (lembremos que o livro de Charles Jencks,  The 

Language of Post-Modern Architecture, é de  1977), sensibilidade esta embasada, em larga 

medida, como veremos, em   uma defesa de valores culturais. Não é de se estranhar, 
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portanto,  o fato de que  vários estudos voltados para a discussão da cultura contemporânea 

terem conferido destaque à Arquitetura, a exemplo de A Condição Pós-Moderna [The 

Condition of Postmodernity, 1989],  de David  Harvey. 

Usar a expressão, de certa forma vaga, “arquitetura pós-moderna”,  sugere que 

definamos minimamente contra o quê os críticos do moderno vão se posicionar a partir dos 

anos 60. Antes de mais nada, contra a busca de soluções “universais” para os problemas da 

Arquitetura e do Urbanismo que o Movimento Moderno empreendeu ao longo de, no 

mínimo, 4 décadas,  embasado na crença de que se vivia em um novo tempo e em um novo 

mundo, para o qual era necessário encontrar a adequada expressão estética, construtiva e 

funcional.  Uma concepção ufanista da máquina e da técnica, bem como a certeza da 

universalidade das necessidades humanas - e, consequentemente, da maneira de atendê-las - 

foram as respostas dadas aos desafios que os arquitetos então se colocavam. 

O Movimento Moderno propunha assim um modelo de arquitetura e de cidade como 

resposta “universal” a problemas “universais”; ele buscava a utopia de construir o habitat 

humano, em todas as suas escalas – da habitação ao território – valendo-se de regras válidas 

para quaisquer lugares e circunstâncias. A máquina, artefato em que cada um dos elementos 

constitutivos cumpre uma função específica, será o paradigma desse tipo de Arquitetura e 

Urbanismo – de onde a imagem da “casa como máquina de morar”. Essas idéias vão sendo 

paulatinamente desenvolvidas desde o final do século XIX; porém, será nas primeiras 

décadas do século XX, que encontraremos sua plena formulação em “sistemas claros, 

indiscutíveis e até mesmo fulminantes...” – como pretendia Le Corbusier 2. Este último e os 

arquitetos (europeus, em sua esmagadora maioria), reunidos nos Congrès Internationaux 

d´Architecture Moderne – CIAM, entre 1928 e 1959, tiveram papel central na divulgação 

desse ideário na escala mundial; do congresso de 1933, realizado al mare, em um cruzeiro 

entre Marseille e Atenas, surgirá um documento essencial na defesa dos princípios da 

“Cidade Funcional” - a chamada Carta de Atenas -, onde se definiam as quatro funções 

essenciais da cidade, cada uma exigindo espaços próprios e exclusivos: habitar, trabalhar, 

recrear-se e circular. Desestruturado durante a segunda guerra mundial, tentou-se então, 

sem sucesso, a reorganização do CIAM nos EUA, país para onde emigraram vários de seus 

líderes e participantes europeus. A reconstrução européia será a grande oportunidade para 
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se colocar em prática os princípios da Carta de Atenas. Na realidade, esse conflito mundial 

foi o marco divisor que leva o CIAM (e o ideário defendido pelo seu main-stream) da 

situação de vanguarda, que ocupara no pré-guerra, à condição de  Establishment
3, 

fornecendo o corpo de idéias que embasou a reconstrução e a expansão urbana que se lhe 

seguiu. 

Ainda que esses mesmos princípios tenham norteado criações onde confluem 

qualidade projetual, apuro estético, esmero construtivo e preocupação social – como o caso 

de muitos conjuntos habitacionais -, a aplicação generalizada, e quase sempre empobrecida 

e burocratizada, desses princípios, mundo afora, entre o final  dos anos 40 e os anos 60, 

gerou uma violenta crítica a eles.  

Num processo contestatório que se iniciara dentro do próprio CIAM, a Arquitetura e 

o Urbanismo modernos serão responsabilizados pela destruição da cidade e do “sentido de 

comunidade” que elas teriam possuído no passado; pela homogeneização da paisagem 

urbana e do território; pela excessiva separação das funções no espaço  e pelos danos 

sociais e ambientais daí decorrentes; pela destruição dos valores culturais locais, ao 

pretenderem soluções universais para os problemas  do habitat humano e da cidade; e, 

enfim, pela destruição das tradições da própria disciplina. Essa contestação ao Movimento 

Moderno  ganha corpo a partir dos anos 60, alimentando-se, em graus e formas variadas, 

das lições da história e de reflexões sobre a cultura. A perspectiva modernista do  

planejamento global da cidade cede então lugar a preocupações contextuais, à padronização 

substitui-se a diversidade, e a multifuncionalidade característica das cidades do passado 

torna-se a solução para os problemas acarretados pelo zoneamento mono-funcional 

defendido pela Carta de Atenas4. 

Contra o universalismo defendido pelo Movimento Moderno, serão várias as 

vertentes que, de dentro da área,  tematizarão, de alguma maneira, a questão da cultura,  

entendida num largo espectro: das culturas tradicionais à cultura de massas. Esse amplo 

movimento de contestação vai se interessar tanto pelas especificidades dos estilos regionais 

e históricos, pela defesa do respeito à diversidade das sub-culturas urbanas e  pelo desejo 

em distinguir os monumentos públicos da arquitetura doméstica, quanto pela defesa das 
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lições que a cultura de massas e a pop-art poderiam dar à Arquitetura e ao Urbanismo. Não 

é o caso de aprofundarmos aqui todas essas vertentes que se desenvolveram tanto na 

Europa quanto nos EUA, com desdobramentos pelo mundo inteiro, até mesmo porque elas 

se superpõem algumas vezes. Para dar apenas uma idéia da amplitude do espectro em que a 

cultura e a história foram tematizadas, bastaria citar o neo-racionalismo italiano, com sua 

proposta de substituir o modelo dos modernos, com pretensão universalizante, pelo tipo, 

inspirado nas tradições construtivas locais e aberto a variações e adequações; o towncape 

movement (cuja referência à palavra landscape aponta para a compreensão da cidade 

enquanto paisagem - física e, ao mesmo tempo, cultural);  os diferentes regionalismos, com 

os seus correspondentes vernacular designs, em busca do revigoramento de  estilos que 

contribuíssem para  criar um sentido de lugar em contraposição  ao desenraizamento do 

desenho urbano do pós-guerra; o  “contextualismo populista”
5
 de Robert Venturi (Learning 

from Las Vegas, 1972), inspirado na pop-art e nas commercial strips dos subúrbios 

americanos, com sua proposta de “construir para as pessoas e não para um homem ideal”; 

e, finalmente, o new urbanism , vertente camaleônica, com particular fôlego nos dias atuais, 

forte carga de ecletismo historicista e pretensão de reconstruir a cidade tradicional como 

condição para realimentar a sociabilidade urbana perdida. 

É interessante “cortar” este relato neste ponto e tentar ver, muito rapidamente, em 

que medida essas discussões retomavam as tradições da disciplina ou dela se afastavam.  

A arquitetura como cosa mentale, como elaboração do espírito que dissocia o pensar 

(o desígnio, o desenho, o projeto) do fazer e da obra realizada, surge no Renascimento, 

referenciada à herança greco-romana. Durante séculos, o pleno conhecimento dessa cultura 

artística e arquitetônica, materializada em diversos tratados, “caucionava” o que seria a  

arquitetura virtuosa - a cultura é aqui tematizada como herança  apropriável (ou seja, ela é 

conhecimento e norma). A partir da Revolução Francesa e, de uma maneira ainda mais 

nítida, a partir dos efeitos da industrialização européia, no século XIX, numa preocupação 

crescente que chega até a contemporaneidade, a cultura passa a ser  tematizada como 

herança e como valor a serem preservados (ou seja, cultura aqui é patrimônio histórico a ser 

protegido). 
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É fácil imaginar a destruição e os transtornos traumáticos que a industrialização 

gerou sobre a cidade tradicional e, consequentemente, sobre o pensamento dos estudiosos 

da arquitetura e da cultura. No século XIX, John Ruskin (As 7 Lâmpadas da Arquitetura; 

As Pedras de Veneza), é uma referência fundamental para entendermos a “invenção” da 

idéia de patrimônio histórico e, principalmente, a idéia da cidade como documento de 

cultura. Essa concepção da cidade como obra de cultura e documento de história, como  

ville d’art, enfim,  foi longamente preparada por gerações de viajantes, sábios e estetas, que 

contribuíram para  uma espécie de “projeto de  museificação” da cidade antiga.6 

Nas primeiras décadas do século XX, essa percepção da cidade enquanto cultura 

adquire uma dimensão etnológica, por ocasião da experiência colonial inglesa na Índia e 

francesa  no Magreb. Como lembra Choay, “este partido traduz(ia) a vontade de preservar, 

com seu suporte espacial original, modos de vida e uma visão do mundo diferentes e 

julgados incompatíveis com a urbanização de tipo ocidental”7. Interessante observar que, 

na seqüência, urbanistas como Prost, Forestier e Danger, que haviam sido formados por 

Liautey8, buscam apropriar-se das lições dessa experiência etnológica de uma outra 

realidade urbana em proposições urbanísticas para cidades européias.  

Na virada do século XIX para o século XX, uma questão central colocada pelo  

nascente Urbanismo situava-se na tensão entre herança cultural e imposições da 

racionalidade técnica. Vários foram os arquitetos e pensadores da Arquitetura e do 

Urbanismo que se debruçaram sobre isto: o arquiteto austríaco Camillo Sitte (A construção 

das cidades segundo seus princípios artísticos, 1889) é, com certeza, um dos exemplos 

mais esclarecedores neste sentido. Sem negar a realidade da cidade contemporânea, ele se 

oporá à tirania da técnica e defenderá a utilização, “de forma racional”, dos princípios 

artísticos que, no passado, inspiraram arquitetos e construtores. 

O escocês Patrick Geddes (City development, 1904; Cities in evolution, 1915) 

inaugura uma nova relação dos urbanistas com a cultura e com história, defendendo a idéia 

de que todo projeto de intervenção exige uma exaustiva enquête prévia (survey) sobre  o 

passado e sobre o presente da cidade. Biólogo de formação, ele parte da  noção de um meio 

ambiente físico e acaba  chegando  àquela de um meio ambiente que é também cultural e 

                                                           
6 Françoise Choay, L´allégorie du patrimoine. Paris: Seuil, 1992. 
7 Id. 
8 Ver Jean-Pierre Gaudin, Desseins de villes; “art urbain” et urbanisme; anthologie. Paris, 1991, bem como 
Fr. Choay, op. cit. 



histórico. A relação à história que ele propõe não passa pela busca de um mimetismo 

formal com as cidades do passado, mas tenta encontrar na história um caminho para 

compreender o presente, fazer previsões e intervir na cidade. Seu discípulo e continuador, o 

norte-americano Lewis Mumford, autor de uma vasta obra, onde se destacam The culture of 

cities (1938) e The city in history (1961), foi mais longe do que o mestre. Mumford insere a 

cidade contemporânea em toda sua dimensão cultural e histórica, criticando tanto o 

planejamento regido exclusivamente pela técnica, quanto os clichês românticos do passado. 

Ele vê a desintegração social e cívica que isto acarretou e a contrapõe à cidade que, no 

passado, fora depositária de valores culturais fortes, que lhe eram próprios e intrínsecos, e 

que se romperam com  o estilhaçamento da cidade moderna. O desafio para Mumford era  

recuperar esses valores, porém de uma forma atualizada.  

Estabelecer um método sobre a evolução das cidades - sem, contudo, perder de vista 

a possibilidade de suas aplicações urbanísticas -, foi o objetivo central do francês Marcel 

Poëte  em sua obra Introduction à l´urbanisme (1929). Em sua primeira parte, de cunho 

teórico, Poëte busca  entender os princípios da “ciência das cidades”. Para ele, a cidade está 

enraizada no tempo; sua  forma  inscreve-se na continuidade e, mais ainda, no longo tempo.  

Ela seria a expressão de um certo estado de civilização, e de civilização já avançada, onde 

tout tient à tout; daí a necessidade de uma abordagem a partir de dados procedentes de 

diversas disciplinas, capazes de reconstituir a rede das relações que moldam a forma e 

“caráter” de uma cidade.  

Construção da cidade no tempo e pelo tempo, transformações que se acumulam ao 

longo da história, desafios impostos pela contemporaneidade, conservação e modernização: 

temas caros a Poëte, eles demarcam questões às quais também se consagrou o italiano 

Gustavo Giovannoni. Com a dupla formação de engenheiro civil e de historiador da arte, 

para ele existia uma questão central: as relações entre conservação e modernização da 

cidade antiga. Considerava que, além de uma cidade histórica constituir um monumento de 

cultura  em si, ela é, ao mesmo tempo, um tecido vivo: é a partir desse duplo postulado que 

ele funda sua teoria dell’accordo ou, para usar uma expressão que lhe era cara, dell’innesto 

del nuovo sull’antico, ou seja, da inserção do novo no antigo, contemplando conservazione 

e modernizzazione. Giovannoni defendia intervenções pontuais na cidade antiga, 

cuidadosas, onde se elimina algo, mas se mantém sua configuração geral, de modo a 



assegurar a manutenção de seu caráter de arte e de ambiente9. Convenientemente tratados, 

esses tecidos urbanos antigos poderiam, segundo Giovannoni, ter  seu valor de uso 

combinado com dois privilégios: além de serem portadores de valores de arte, de cultura  e 

de história, eles  poderiam tornar-se catalisadores para a invenção de novas configurações 

espaciais10. 

Com o espaço crescente ocupado pelas vanguardas  e com a ascensão do  

Movimento Moderno, perde-se boa parte deste legado, embora as relações entre esse 

(multifacetado) “movimento” e as heranças da disciplina constituam-se ainda em questão a 

merecer maior  aprofundamento por parte de historiadores e críticos.  

As críticas pós-modernas a que já fizemos referências mais atrás representarão, 

assim, a retomada de um olhar histórico sobre a Arquitetura, o resgate de algumas tradições 

da própria disciplina e uma maior sensibilidade ao contexto cultural sobre o qual se 

intervem. Em suas manifestações mais superficiais, elas representarão uma espécie de 

remake eclético-historicista que transforma o passado em um “empório” de formas para os 

arquitetos de plantão... Inserido nesse amplo processo de revisão do lugar da história e da 

cultura na cidade contemporânea, generaliza-se a preocupação com a preservação urbana (o 

que não assegura necessariamente sua vitória nos embates com a especulação imobiliária 

predatória) e redefinem-se formas de intervenção, com a ultrapassagem da antiga dicotomia 

entre projeto urbano e preservação, desenvolvida desde o final do século XIX e a primeira 

metade do século XX11.  

Porém, se, de um lado, as preocupações atuais com a cultura e a história 

correspondem ao esgotamento do ideário do Movimento Moderno, e  “reatam”, em certo 

sentido, com uma pauta própria da disciplina, de outro, elas respondem a profundas 

mudanças no papel econômico das cidades, decorrentes da aceleração do processo de 
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globalização e do lugar designado à Arquitetura e ao Urbanismo nesse quadro de grandes 

mudanças12.  

Uma vasta literatura vem analisando, desde os anos 80, as mudanças recentes no 

papel econômico das cidades, relacionando-as a um novo estágio do desenvolvimento do 

capitalismo, caracterizado pela transnacionalização das empresas, por uma nova divisão 

internacional do trabalho, pela dinâmica vertiginosa de transações bancárias internacionais 

e das bolsas de valores, por novas formas de inter-relacionamento das mídias, pela fuga da 

produção para áreas desenvolvidas do Terceiro Mundo etc. Na discussão sobre as relações 

entre reestruturação produtiva, globalização e reestruturação urbana, combinam-se análises 

das mudanças estruturais a estudos de caso sobre cidades específicas, problematizando-se o 

interesse pela “regeneração” das cidades, o desenvolvimento da competitividade entre elas 

e os impactos desta forma de política urbana sobre as comunidades das áreas urbanas. 

Parece consensual a idéia de que uma fase inteiramente nova e distinta da política urbana 

emerge no início dos anos 90 13. 

Place marketing passa a ser uma estratégia fundamental na concorrência entre 

cidades e na construção da “coesão interna” que assegurará a “governabilidade” das 

mesmas. Os principais métodos do place marketing são bem conhecidos: publicidade e 

propaganda, festivais e outros grandes eventos (comerciais, culturais, esportivos) e... 

desenho urbano14. Neste último aspecto, têm papel central os flagships developments, 

projetos-âncora de alto nível - a exemplo de megainstituições culturais com arquitetura “de 

grife” ou recuperação de áreas antigas - chamados a desempenhar um papel catalizador no 

processo de recuperação urbana, cujos altos custos tornar-se-iam justificáveis por sua 

capacidade (real ou suposta) de atrair novos investimentos15. Nessa promoção marketeira 

da cidade, redefinem-se, portanto, as relações da cidade com a  cultura16. 
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Na esteira dessas articulações, vários autores exploraram os nexos entre políticas 

culturais e políticas urbanas, chamando a atenção para a progressiva importância e 

“politização” das políticas culturais a partir dos anos 1970, o aumento de sua dimensão 

econômica nos anos 80 e, nos anos mais recentes,  o seu papel nas estratégias de 

regeneração urbana e de redefinição da imagem das cidades17.  

 “Menos planejamento e mais requalificação” é uma postura que parece reunir 

importante consenso; a  ênfase das intervenções deixa de ser técnica e torna-se “cultural” e 

as cidades passam a ser  arenas privilegiadas de novas estratégias a um tempo políticas e 

culturais - a articulação entre políticas urbanas e políticas culturais torna-se clara18. O atual 

interesse pelos museus não é senão a ponta deste iceberg, sobre o qual é possível 

multiplicar exemplos, que vão do arquilembrado Museu Guggenheim, de Bilbao, obra do 

festejado Franck Gehry, às caudalosas discussões a propósito da concepção do Musée du 

Quai Branly (obra do também festejado Jean Nouvel), em Paris, passando pela disputa 

entre cidades brasileiras pela “franquia” de um Guggenheim, a polêmica baiana em torno 

do Museu Rodin e,  agora, o megaprojeto de construção do “Louvre do Golfe”, em Abou 

Dhabi19. 

A associação entre cenário urbano “histórico”, consumo “cultural”, entretenimento e 

turismo passa a ser diretamente priorizada nesses novos “parques temáticos” dentro da 

cidade. Os cenários de inspiração histórica saem dos parques de diversão e dos malls 

temáticos – de que os Estados Unidos fornecem excelentes ilustrações, porque sempre 

hiperbólicas, como Las Vegas -  e transformam-se em cenário histórico “real”: o 

“spontaneus mall”, isto é, a cidade antiga transformada em mall para o consumo 

(principalmente) de turistas. Talvez alguns ainda se lembrem, em Salvador, das 

                                                                                                                                                                                 
the entire city  for certain activities and in some cases to ‘sell’ parts of the city for living, consuming and 

productive activities” (p. 2).  
16 Sobre este assunto ver Gerry KEARNS; Chris PHILO, eds. Selling places; the city as cultural capital, past 

and present. Oxford. New York: Pergamon Press, 1993. Trata-se de uma coletânea de  artigos sobre as 
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 Apesar de publicado já há alguns anos, o livro de F. BIANCHINI e M. PARKINSON, M. (eds.), Culture 

policy and urban regeneration; The West European experience. Manchester; New York: Manchester 
University Press, 1993, traz um bom balanço neste sentido, a partir da análise dos casos de cidades que 
buscaram redefinir o lugar da cultura em sua vida econômica e social, como Glasgow, Rotterdam, Bilbao, 
Bologna, Hamburg, Montpellier, Liverpool e Rennes. Também é interessante a contribuição de D. J. 
GRANGE; D. POULOT  (orgs.). L’esprit des lieux; le patrimoine et la cité. Grenoble: Presses Universitaires 
de Grenoble, 1997, com destaque para a análise de projetos culturais com finalidade econômica na Itália, 
entre os anos 80 e 90.  
18

 Sobre isto,  ver Otília Arantes, op. cit. 
19 Sobre este último projeto, ver Le Monde, 08/03/2007. 



propagandas que, há mais de dez anos, cruzavam suas referências, divulgando o Pelourinho 

recém-“restaurado” como um “shopping a céu aberto”, ao mesmo tempo em que um dos 

maiores shoppings locais, festejando seu aniversário, proclamava-se o verdadeiro “centro 

histórico” da cidade... 

Na prática urbanística contemporânea, as preocupações com a cultura e  a história 

parecem combinar-se  de três formas.  A primeira delas, a mais tradicional, diz respeito à 

conservação e reutilização de conjuntos antigos, à qual, muitas vezes, não falta uma boa 

dose de “reinvenção” da história. Aos conjuntos monumentais e de moradia, que, em alguns 

países, se constituem em objeto de proteção há décadas, vieram juntar-se recentemente 

instalações fabris, ferroviárias, portuárias e comerciais (como antigos mercados), que o 

avanço tecnológico e/ou a reestruturação produtiva das últimas décadas  relegaram  ao 

abandono. Reciclados e transformados em âncora de “planejamento estratégico”, esses 

antigos espaços reemergem como elementos centrais de novas estratégias urbanas, 

comumente associadas ao desenvolvimento dos serviços e, em especial, daqueles voltados 

às atividades turísticas e de lazer.  É principalmente a propósito da importância da 

preservação desses conjuntos na prática urbanística contemporânea que falávamos há pouco 

da ultrapassagem da antiga dicotomia entre projeto urbano e preservação. 

A segunda forma  diferencia-se da primeira por seu total descompromisso com a 

presença de quaisquer traços remanescentes do passado. Em outras palavras, trata-se da 

idealização pura e simples do passado através da criação de simulacros e de “cenários 

históricos”, de que os parques temáticos podem ser considerados o paradigma. Na prática, 

esta forma vem “contaminando” as demais e tornando fluidas as fronteiras entre elas. 

Finalmente, a terceira forma relaciona-se à tentativa de recuperação do desenho 

urbano tradicional e sua utilização na projetação de cidades e bairros novos ou no 

redesenho de áreas já ocupadas.  O New Urbanism (ou New Traditionalism) americano é 

um bom exemplo disto. Buscando estabelecer laços com os movimentos City Beautiful e 

Garden City, do início do século XX, ele se desenvolve como uma reação ao planejamento 

convencional de subúrbios americanos, tal qual ele foi praticado desde os anos 1940. Essa 

crítica ao “urbanismo convencional americano” começa a se desenvolver desde o início da 

década de 80, a partir de propostas de um  Neotraditional Planning ou de um  Traditional 

Neighborhood Development (TND), tendo em comum o retorno a princípios tradicionais do 



urbanismo americano, com o já citado objetivo de buscar um “sentido de comunidade” para 

a cidade contemporânea20. 

 A preocupação com a cultura e a história dentro da perspectiva do consumo, a 

repetição das mesmas fórmulas testadas e consagradas através do mundo, com a inevitável 

conjugação entre atividades culturais / patrimônio histórico / consumo / entretenimento /  

turismo “homogeneiza” espaços  a que, justamente, a cultura e a história deveriam  

assegurar a singularidade, transformando-os assim, de certa forma, em “não-lugares”.  

Se o global estimula as manifestações “locais”, e se estas, para sobreviverem, 

necessitam explicitar diferenças e peculiaridades,  o que se vê é  um “local” vu et corrigé 

pelo “global”. Em centenas de exemplos que podemos observar em todo o mundo, cultura é 

objeto de consumo de luxo: centros históricos gentrificados, franchises de grandes museus, 

museus que se bastam enquanto  arquitetura “de grife” e prescindem de acervo, “lojinhas de 

souvenirs” que viraram verdadeiros shopping-centers, mega-exposições que circulam pelo 

mundo etc.    E a história, quanto a ela, deixa de ser memória coletiva da vida social num 

determinado espaço, para  se transformar em simulacro, entretenimento, “lazer cultural”, 

âncora para o discurso ideológico. Exotismo do tempo e exotismo do espaço: àquele que 

remete ao passado soma-se o das culturas distantes.  

Vista deste ângulo, boa parte da discussão atual sobre a cultura e a história no 

campo da Arquitetura e do Urbanismo parece ter chegado ao seu  limite, tendo perdido a 

força, a densidade  e o caráter transgressor que ela já teve em décadas passadas. De uma 

pauta contestária, que nos anos 60 associara a defesa das diferenças e a defesa da cidade 

antiga “ao direito à cidade”, segundo a bela expressão de Henri Lefebvre, chega-se hoje  à 

sensação de um esgotamento dessa discussão no interior do campo da Arquitetura e do 

Urbanismo, em completo comprometimento com o Establishment. Se existe alguma 

sinalização de  algo novo para a Arquitetura e o Urbanismo  hoje, isto, definitivamente 

deve ser procurado fora desse circuito dos regionalismos cenográficos, das paisagens 

tematizadas, das invenções das tradições e do patrimônio, da espetacularização e do 

consumo. 

                                                           
20 Sobre o assunto ver, por exemplo, William FULTON, The New Urbanism; hope or hype for American 

communities? Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy, 1996. Para uma visão mais atual e que 
demonstra o alastramento mundial dessas idéias, ver a síntese realizada por Cynthia Ghorra-Gobin, em La 

théorie du New Urbanism. Paris: Direction générale de l´Urbanisme, de l´Habitat et de la Construction, 1996, 
bem como Stéphane Degoutin, Prisonniers volontaires du revê américan. Paris: Éditions de la Villette, 2006.  



Claro que é importante entender a maneira como um pensamento de resistência e 

crítica ao modernismo via contexto e história transforma-se em seu contrário; alguns 

autores já colocaram direta ou indiretamente esta questão, propondo respostas ou “pistas” 

para o seu entendimento21. Porém, isto não basta. É necessário repensar o papel crítico, 

questionador, criativo que a preocupação com a cultura e a história já teve no debate sobre 

a Arquitetura, o Urbanismo e a cidade. Não que, no passado, essa preocupação tenha 

sempre tido esse papel. Se os adeptos do ecletismo interpelavam a história essencialmente 

como forma, houve também aqueles que a interrogaram, e à cultura, enquanto 

possibilidades de entendimento e de intervenção sobre o presente. O pós-modernismo 

formalista, dos simulacros, retoma essa primeira vertente, ao reduzir a história a um 

empório de formas. Seria interessante, portanto, revisitar a inquietação daqueles que, no 

passado, viram  na cultura e na  história a possibilidade de compreender e de criar em 

debate com os desafios urbanos que lhes eram contemporâneos. Relê-los hoje talvez seja 

um exercício inspirador, se tivermos em mente, claro, as profundas diferenças que separam 

o mundo sobre o qual refletiram e o nosso. Da mesma forma, refletir sobre experiências 

inspiradoras de algumas décadas atrás, que buscaram associar o pensamento crítico, a  

defesa da cidade entendida enquanto obra coletiva de cultura e o direito à cidade, talvez 

seja uma saudável forma de resgatar uma dimensão essencial do debate no campo da 

Arquitetura e do Urbanismo.  

Na realidade, todas estas questões fazem parte dos dilemas atuais da disciplina e 

poderiam ser sintetizadas numa única pergunta: como podem  a cultura e a história ajudar  a 

repensar hoje a Arquitetura e o Urbanismo?  

                                                           
21 Para Otília Arantes, a “culturalização” geral da vida social em função de mudanças no próprio capitalismo 
esvaziou o pensamento contextualista de seu conteúdo contestador. 


