
inscr!ta na topografia e arquitetura da cidade. O renque de palmeiras da Praça 
da Uberdade, desembocando no palácio do mesmo nome, lembra o antigo 
caminho de procissão egípcio, sacralizando o poder panóptico do Estado. 
Entretanto, esse pretenso equi líbrio entre harmonia das formas e divisão física 
do espaço, não apaga as diferenças, antagonismos e contradições na tessitura 
de interesses sociais. Mas, Riccardo Campa49 registra que "a cidade é uma 
utopia viva". Assinala que "ela constitui muito mais uma categoria mental que 
uma real idade"; donde a utopia "tem direito de cidadania". Quem sabe a antiga 
comunidade de iguais, inaugurada pela poli s grega, seria capaz de fecundar 
novas possibilidades utópicas? Possibilidades estas centradas no respeito à 
diferença? 

49 Cf. Riccardo Campa. A Reta e a Curva - r 11 xões sobre nosso tempo com Oscar Niemeyor, Mórlo 
Schemberg e Celso Furtado, São Paulo. d. Max Lmon d. 1986. p. 67 . 
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Cidade e Memória 

R EGINA HELENA ALVES DA SILVA 
Prof' do Oepto de 1-/ístória/FAF/CH-UFMG 

Pensar o espaço urbano como coletivo é consi
derá-/o não apenas como um lugar onde as pessoas 
moram, trabalham e se locomovem, mas também 
como um lugar onde se relacionam, desenvolvem 
afetividades, geram expectativas e sonhos. 

Desvendar os sinais que a cidade nos oferece 
requer a formação de uma nova sensibilidade. A 
busca de conceitos adequados para que possamos 
decifrar o texto que a cidade apresenta e a recons
trução das experiências coletivas são elementos pri
mordiais na construção da cidadania. 

O que significa viver em uma cidade hoje? A cidade é um espaço coletivo? 
Pensar o espaço urbano como coletivo é considerá-lo não apenas como um 
lugar onde as pessoas moram, trabalham e se locomovem, mas também como 
um lugar onde se relacionam, desenvolvem afetividades, geram expectativas e 
sonhos. 

Não é diflcil reconhecer que os moradores da c idade pertencem ao espaço 
que habitam. Mas existe a percepção de que podem influir nas decisões que 
transformam e moldam este espaço? A quem pertence a cidade, di reito a cidade, 
etc., são temas que vêem acompanhando há muito tempo as discussões sobre 
o espaço urbano. As cidades hoje, principalmente no Brasi l, são vistas apenas 
do ângulo de seus problemas, defeitos e necessidades. Não são pensadas 
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como um todo e nem enquanto um espaço de viver que é coletivo. Isto não 
significa que a população das Cidades não se manifestem com relação àquilo 
que julga ser o seu direito. No entanto, as necessidades quase sempre são 
localizadas e imediatas. Os habitantes da cidade se organizam em movimentos 
reivindicatórios para a resolução de problemas pontuais mas já perderam 
totalmente a percepção do que é a cidade. As questões levantadas por estes 
movimentos são, geralmente, com relação a transportes, hospitais e postos de 
saúde, mais escolas, saneamento básico de áreas principalmente da periferia, 
a habitação. Ou ainda problemas mais amplos, que afetam a cidade como um 
todo, oomo a questão do meio ambiente. Esta é uma das formas de atuação no 
espaço urbano. A população se organiza na busca de soluções para os 
problemas que a afetam no dia-a-dia. Existem movimentos que se organizam 
buscando discutir melhor propostas feitas pelos administradores da c1dade. A 
população procura mostrar aos governantes que ela deve ser a interlocutora 
principal das propostas de intervenção no espaço urbano. 

Um exemplo de mobilização da população com relação ao direito que têm 
a cidade é a gerada pela proposta do Prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, de 
fazer o ''Bulevar Faria Lima''. Para Maluf, os problemas que as cidades enfrentam 
atualmente se resumem basicamente na necessidade de mais obras de grande 
porte: viadutos, túneis, imensas avenidas, etc. Nos dias atuais o prefeito ainda 
consegue incorporar um arrem do do espirito do Barão de Haussrnann. Este, 
pelo menos, quando rasgou a cidade de Paris com imensos bulevares em pleno 
século XIX não queria só resolver roblemas de trênsito ou "valorizar" mais uma 
determinada área da cidade. A discussão em torno do "bulevar maluf" é 
interessante quando escutamos as voz s daqueles que brigam em torno da 
proposta. 

As primeiras vozes são de dois arquitetos envolvidos diretamente com o 
problema: Júlio Neves (autor do proJeto e ligado ao prefeito) e Siegbert Zanettini 
(morador de uma vila a ser desapropriada para dar passagem a nova avenida). 
Segundo Júlio Neves.: 
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"O mais 1mportante em cidades desenvolvidas de forma desordenada é 
a adequação de seu crescimento às suas reais necessidades e não a 
teorização de 'conceitos urbanfslicos'. 
O desenho urbano de São Paulo de hoje resullou da implantação de um 
modelo radioconcêntrico, consagrado no Plano das Grandes Avenidas, 
elaborado em 1930 pelo engenheiro Prestes Maia. Expandindo-se a partir 
da década de 50 com o surgimento dos pólos comerciais e de serviços 
das avenidas Paulista, Faria Lima e Berrini/Marginal, e ainda a partir de 
72 com a promulgação das leis de zoneamento que induziram a verlica
lização de diversos bairros da cidade e da zona sul (Jardins, Pinheiros, 

ltaim Moema, Brooklin e outros). 
~ evfdente que tais ilhas de adensamento tinham de ser interligadas de 
forma conveniente, através de um sistema viário racional, composto não 
só de avenida principal como também de vias auxiliares que permitam a 
adequada circulação de ver cu/os, em especial os destinados a transporte 
coletivo e abastecimento local. 
A implantação de tal sistema, viário resulta na criação de novas quadras, 
onde, em função da adequação de serviços urbanos, devem ser estabe
lecidos novos fndices de uso, ocupação e aproveitamento do solo, de 
forma a maximizar a utilização da infra-estrutura executada.·~ 

Temos ai uma linguagem absolutamente técnica, que considera a cidade 
apenas como um equipamento que deve, sempre que crescer. sofrer alguns 
reparos. t. uma cidade vazia, os habitantes não aparecem nela. As "reais 
necessidades", para este arquiteto, são consideradas como problemas de 
trânsito na região da Av. Faria Lima que faz a interligação de bairros populosos 
da cidade. A cidade, para ele, aparece como um desenho riscado em pranche
tas. A cidade são vários raios que têm que se encontrar. Segundo Júlio Neves, 
a implantação de um sistema perfeito leva a novos lndices de ocupação, uso e 
aproveitamento do solo. O planejador pensa a cidade em termos .de soluções 
que geram crescimento de uma região, depois s?luçôe~ de funcionamento e 
interligação desta região com as outras e por hm, a Cidade cresce e se~s 
espaços privi legiados passam a ter mais valor. Privi legiados, porque na per~tena, 
onde mora a maioria da população e os problemas são infinitamente supenores, 
não são pensadas soluções tão "gradiosas". 

Já o outro arquiteto, Zanettini, se coloca contrário a solução proposta 
argumentando: 

"Toda cidade evoluí e cresce como qualquer organismo vivo. Não se pode 
isolar um aspecto, privilegiando-se ou subestimando-o, esquecendo-se 
que a interferência localizada, descuidada ou alea.tória, pode ser d~sas
trosa para o conjunto. São Paulo é um exemplo v1vo desse descwdo: o 
minhocão a canalização do Tamanduatei, o 'urbanismo da drenagem e 
das avenfdas de fundo de vale' que, junto com a impermeabilização 
forçada pela ocupação desordenada, transforma a cidade num dra_ma 
viário e de conseqüências lmprevisfveis face à essa contínua agressao à 
natureza. A cidade, assim como o homem é algo muito mais que um 
sistema vitlrio. O mais importante de uma cidade são os seus habitantes. 

1 Folha de São Paulo, 21/02/93. p. 4·3 
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Ela nada mais é que o palco onde se realizam as diversas atividades 
humanas. f necessário repensar-se a execução de obras como sintJnimo 
de progresso e que rege a postura da quase totalidade das administra
ções. lnteNenções desse vulto não podem mais uma vez privilegiar o 
sistema viário em detrimento de tudo, ainda mais incentivando a lógica 
peNersa do transporte individual em detrimento do coletivo'12 

Aqui já aparece outra cidade. Não é mais vazia, já possui habitantes que 
devem ser levados em conta. Zanettini tenta levar em consideração a cidade em 
seu conjunto. Critica a vi ão que pensa apenas aspectos isolados dos proble
mas urbanos. Mostra a cidade como "palco das atividades humanas'' . Tenta 
levantar a questão do privilégio das soluções individuais ao contrário das que 
pensam o coleti1VO. 

As intervenções propostas pelos dois arquitetos diferem na forma mas não 
muito no conteúdo. Para os dois são os planejadores que têm a solução ideal 
para os problemas da cidade 

Em toda esta discussão ainda aparecem as posições do prefeito, de seus 
secretários (principalmente de Reinaldo de Barros), de alguns politicos. Estes 
buscam a implementação do projeto argumentando que administrar é fazer 
grandes obras porque além de solucionarem "problemas" de infra-estrutura 
urbana geram mais empregos e principalmente, vão gerar uma maior valoriza
ção das áreas atingidas. O tom dado a ste argumento é sempre eleitoreiro. 
Assumem compromissos com empre1te1ros, construtores, especula dores imobi
liários e dizem a população que é tudo fe1to para a cidade e seus habitantes. E 
desta maneira que, atualmente, grande parte dos pollticos/administradores das 
cidades brasileiras intervêm no espaço urbano. 

Estas propostas de intervenção urbana demonstram uma desconsideração 
à vivência e principalmente à experiência que os habitantes vão acumulando 
enquanto ocupantes do espaço da cidade. Esta aparente tensão entre planeja
dor/administrador/politico e a população anOnima não acontece só nos tempos 
atuais 

O urban1smo enquanto a disciplina que estuda e planeja a cidade nasce 
em fins do século XIX e inicio do XX. Quando as cidades começaram a se 
modificar soc1al e economicamente de maneira veloz tornou-se necessário 
enfrentar a desestruturação que as ameaçava. Existem, a grosso modo, duas 
tendências básicas dentro do urbanismo: uma, que tenta "reformar" a cidade 
em termos estruturais com soluções rigorosas e, outra, que vê a cidade em 
termos quantitativos e propOe soluções de compromisso Pode-se fazer ai uma 

2 Idem 
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distinção entre o primeiro, o planejador/urbanista preocupado com os proble~as 
da cidade e o segundo, o administrador/politico preocupado com o retorno em 
votos" e oom os acordos com os espcculadores imobiliários. Estas duas formas 
de pensar o urbano podem ser percebidas ~o mesmo. autor-~rbanista . . 

Acompanhando as tendências do urban1smo, as d1scussoes sobre a ~Idade 
de São Paulo e as propostas às vezes descabidas aparecem desde f1ns do 
século XIX. O privilégio é sempre dado ao planejar, ao pensar o futuro, . ao 
acompanhar o progresso das cidades mais desenvolvidas ~o mundo. No f~nal 
do século XIX e parte do XX os modelos brasileiros são as mtervenções te1tas 

nas cidades européias. 
Jorge Americano escreve um pequeno texto em 1908 intitulado Utopias 

onde vai descrevendo algumas modificaçces como alargamento e cnação de 
ruas que estavam sendo feitas na cidade. Analisando as obras já em andamento 
um personagem conclui: "Esta prefeitura não prevê o futuro" ... Para? perso.na
gem as ruas estavam sendo pouco alargadas e que deveriam ser fe1tas mu~tas 
outras já pensando no futuro da cidade. O a~~r ~ermi~a o texto com a segumte 
observação a respeito de seu personagem: Nao ad1anta conversar com el~ . 
Quando se entusiasma pelo progresso, enlouquece" .3 O personagem exemph
tica o homem que pensa o futuro enquanto uma grande explosão de progresso. 
0 desastre que pode ser acarretado pelas demolições não o incomodan:. Para 
ele apenas o futuro conta. E futuro é progresso. E progresso é o ~resc1mento 
veloz e desmesurado da cidade. Não importa o que se pode destruir há q~e se 
alargar as ruas até os limites do imposslvel. Só assim alca.nçaremos a u~op1a de 
sermos metrópole igual ao outro mundo, a Europa, esta s1m, desenvolvida. 

o personagem expressa um desejo de destruição d~ tudo aquilo_q~e para 
ele significa barreiras para o progresso. Mas é um d~eJ? de destrutçao que, 
segundo Wille Bolle quando nos fala sobre Walter Bentamn 

"( .. .) Visa um mundo caduco onde as coisas estão deformadas e fora ~e 
lugar. ( .. .) Tal tipo de destruição me parece ser parente. da destrwçao 
lúdica que obsetVamos nas brincadeiras da criança. A cnança sente. u'}'l 
forte prazer de destruir o que ela própria construiu. ( .. .) rç;ra, tal deslrwçao 
não é uma [J'nalidade em si. A criança destrói para se libertar de alguma 
maneira daquilo que já foi feito, das amarras de coisas que ela já sabe. 
Ela quer transpor os limites já alcançados, então ela destrói 'numa boa', 
destrói para construir de novo. ·~ 

3 AM RICANO, Jorge. Silo Paulo Naquele Tempo São Pau l~: Saraiva. 1957. p. 102(3 

4 BOLLE, Willi. ·cu/Jura. parrimOnio e preservaçílo Texto 1 In: ARANTES. AntOmo A Produzindo o 
Passado. o Paulo: Br siHense, 1984. p. 20 
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O alucinado pelo progresso, o urbanista/administrador destros para cons
truir de novo. Busca o novo, o moderno. 

A cidade do planejador, a cidade do governante, a cidade funcional .. . Em 
que sentido pode se dizer hoje em dia que a cidade gera no morador um sentido 
de pertencimento? Esta é uma outra questão: como recuperar a cidade para 
a.lé~. do discurso oficial das soluções, das mobi lizações pontuais? o que 
s1gn1f1ca resgatar a percepção do que é a cidade? E, principalmente, para que? 

Res~atar as imagens, as memórias, os "sonhos feliz de cidade" parece 
necessáno nos tempos atuais. Que impressões ão pas adas por uma cidade 
como São Paulo? A grande metrópole, a cidade do trabalho onde a pessoas não 
param, não se conhecem, não constituem uma "comunidade/solidariedade" 
urbana. Que tipo de cidade os habitantes d São Paulo vêem quando saem as 
ruas? Que cidade ainda permanece nos seus sonhos? Como ir buscar a cidade 
sonhada pelos seus habitantes? Como fazer um planejador/executor de polfticas 
urbanas entender que a cidade é o espaço da cidadania e por conseguinte de 
seus moradores? 

Maria Stela B1esciani nos P!OpOe portas de entrada conceituais para que 
pensemos as c1dades. Uma sena o desvendamento da cidade enquanto uma 
questão. técn1c~; outra a da questão social que parte da problematização 
económ1co-polft1ca da pobreza, uma terceira seria pensar a cidade como 
espaço de formação de novas identidades sociais; e, a que dá "acesso à cidade 
conceitual, sinónimo de progresso, o lugar da história, e designa seus habitan
tes como agentes/sujeitos históricos." A que escolhemos para nos aproximar de 
respostas às perguntas que levantamos até agora é a porta 

"( .. .) que diz respeito a educaçso dos sentidos na sociedade moderna. A 
cidade aparece como o lugar d emissão de sinais que pedem a forma
ção de uma nova sensibilidade para serem desvendados. O olhar aos 
poucos vai se armando com conceitos adequados para classificar em 
quadr?s ~ompreensivos tudo o que vê. ~ o lugar onde a perda da 
expenênc1a se dá em favor da vivência, que faz do homem um ser cujo 
comportamento expressa a condição de au!c'Jmato. •5 

Esta porta é aberta por Walter Benjamin. Para Benjamin, estamos ficando 
privados da faculdade de intercâmbio de experiências e vemos o enfraqueci
~ent? da experiência coletiva no mundo do capitalismo moderno. Esta expe
nêncla é o oposto do grande acontecimento, é aquilo que podemos nem ter 

5 BAESCIANI. Mana Slella_ "Cidades: spaço e Memória ". In: O Direito a Memória. São Paulo: SMC/DPH, 
1992. p . 162. 
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notado, mas que, por alguma razão, sempre volta à nossa memória, são coisas 
que não estão perdidas. Ela só é acessfvel através da memória involuntária. No 
lugar de coletiva a experiência se torna vivida mas particular e privada, carac
terísticas do individuo solitário, daquele que pelo ritmo do mundo moderno, 
capitalista já não para mais para ouvir e recontar o que foi ouvido. O resgate da 
centelha do passado, para que possamos acordar os mortos e juntar os frag
mentos, as rufnas, passa por uma reconstrução da experiência coletiva. sta 
reconstrução deve ser acompanhada de uma nova narratividade.6 Essa narra
tividade, como em Proust, vai buscar o acontecimento lembrado que é sem 
limites, "porque ó apenas uma chave pra tudo o que veio antes e depois" .1 

"( .. .) só perde o sentido aquilo que no presente não é percebido como 
visado pelo passado. O que não foi não é coisa revista por nosso olhar, 
nem é uma idéia inspecionada por nosso espfríto - é alargamento das 
fronteiras do presente, lembrança de promessas não cumpridas. Eis 
porque, recuperando a figura do cronista contra a do cientista da história, 
Benjamin afirma que o segundo é uma voz despencando no vazio, 
enquanto o primeiro crê que tudo é importante, conta e merece ser 
contado, pois todo dia é o último dia. E o último dia é hoje". a 

E, para Benjamin, é necessário resgatar do esquecimento aquilo que 
poderia fazer de nossa história, uma outra história. t: necessário que tomemos 
a memória e o que foi esquecido como armas na luta para tirar do silêncio um 
passado que a história "oficial" enterrou, faz questão de escamotear. Esta história 
celebra os triunfos, os grandes homens, grandes feitos, é a vitória do vencedor 
sobre a tradição dos vencidos. 

A centelha que procuramos captar é o olhar daque!e que vê a cidade, ti rar 
o silêncio uma imagem da cidade. O poeta f/~neurpasseia pela cidade e traduz 
o que vê. Os anónimos traduzem-na para a reali ade cotidiana. Uma cidade 
nova é posslvel , verossfmil e culturalmente aceitável ao fl~neur que lança seu 
olhar anónimo que vão vai ser reconhecido por aquele que é observado. Esse 
olhar não supõe comunicação com o outro. O fl~neuré o observador curioso do 
espetáculo, está submerso na cena urbana. t: o poeta quem vai resgatar a beleza 
da cidade. As ruas, os passantes, as casas, os prédios, as praças. 

Recuperar as inúmeras formas de apropriação do espaço urbano no 
cotidiano do viver em cidade rompe aom a sensação do imposto, do espetáculo 
exterior a nós, das regras planejadas do viver coletivamente. Se a cidade 

6 BENJAMIN, Walter. Magia c Técnica, Arte e Polltlca Sêo Paulo: Brasiliense, 1987. p. 11 
7 Idem, p. 37 
8 BOSI, Eclóla. Momórla e Sociedade: lembranças do Velhos. S o P ulo T.A. QUEIROZ EDUSP, 1987.S 
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moderna transforma tudo em espetáculo não aparecemos nele como habitan
tes/cidadãos e muito menos como sujeitos. Somos os expectadores modernos, 
aqueles que não participam mais da cena, a sistindo tudo em silêncio? 

Quais soluçôes podiam surgir da discussão da "grande metrópole moder
na" na qual se transformou a cidade de São Paulo? Como descobrir pistas dos 
habitantes desta cidade? 

A São Paulo do século XX vai perdendo suas caracterlsticas do XIX, de 
cidade quase rural repleta de chácaras com usos e costumes ainda coloniais. 
As ruas eram estreitas, os espaços públicos poucos e sujos, a iluminação 
precária, as casas desalinhadas e cada qual de um jeito, de um tamanho. Estas 
criticas a cidade eram feitas pelos cronistas, pelos jornalistas, etc. Reclamavam 
dos poderes públicos que não conseguiam acompanhar o crescimento da 
cidade. Ao mesmo tempo são os literatos, os pintores, os fotógrafos quem vão 
gravando em imagens a cidade que despercebidamente os envolvia. A cidade 
das festas, das lfnguas diferentes, das feiras, dos cafés, dos parques , dos 
passeios, do centro velho, dos rios, dos bairros ... 

São mensagen dos incluldos/exclufdos do urbano, existem várias outras. 
Benjamin mostra quanto é importante a preservação da memória principalmente 
nos momentos de perigo. 

"( .. .)A lembrança surge no momento de perigo, e o sujeito da preservação 
deve conhecer esse perigo, deve compreender o presente para com
preender o passado. (. . .) Qu m preserva não é de modo algum um 
memorialista confortavelmente reclinado na pollrona da contemplação, 
nem um arquiva dor qve pud sse se contentar com a computação mectl
nica dos dados, ali1da que livesse à sua disposição um sofisticado 
equipamento de gravar, ,., gistrar e armazenar. Não o autor da preserva
ção é sujeito histórico, quer d1zer, um indivfduo exposto e vulnerável, mas 
também capaz de agir. Preservar pressupõe um projeto de construção do 
presenle. ·9 

Preservar a memória da cidade tentando decifrar sua escrita. Escrita en
quanto um conjunto de textos que reg m a vida do cidadão e influem em nossa 
cultura letrada. Escrita enquanto a propaganda urbana como os outdoors os 
luminosos das casas comerciais, as faixas, etc. Enquanto as placas de tran~ito, 
as bancas de jornais, os relógios digitais ... Além disto, os textos administrativos, 
burocráticos, as posturas municipais, os decretos e as leis. 

9 Bolle, Idem, p. 12113 
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"(. . .)Manifestando-se por meio de uma infinidade de lextos(. . .), a escrita 
da cidade se apresenta como investida de um poder máximo só compa
rável à autoridade antiga da Sagrada Escritura. E essa autoridade antiga 
que a escrita profana da cidade pretende usurpar. '10 

Para Willi Baile, da nossa capacidade de decifrar o texto que a cidade 
apresenta depende a qualidade de nossa cidadania. 

Preservar a memória da cidade tentando resgatá-la enquanto imagem. Mas 
não só a imagem enquanto tudo aquilo que se mostra. Além disto, é preciso 
pensar no que fica invislvel, naquilo que por não ser evidente não pode ser 
representado, aquilo que brota da imagem, no que está presente no interior da 
imagem e emerge da maneira de ver e ler a imagem. 

Hoje podemos ver a construção de várias imagens de cidade. A cidade 
como um cenário vazio de etnias, religiões, culturas, interesses econômicos e 
pollticos, formas de vida, crenças ou concepções de um mundo heterogêneo 
ou confl itantes. 

Pode aparecer a metrópole moderna definida pelo espaço simbólico das 
arquiteturas dos arranha-céus, parecendo sfmbolos de uma ordem transcenden
te, que não tem limite conhecido. 

Ou, a cidade industrial e a administrativa modernas que misturam lfnguas, 
estilos, onde as vidas humanas, as arquiteturas, os símbolos de culturas diferen
tes se justapõem e se sobrepõem em infinitas contradições. 

A cidade romântica com paisagens arquitetônicas imensas e espaços 
infinitos que celebram o magnífico, o sublime e, ao mesmo tempo, o racional 
poder da civilização. Aqui também aparece o dilaceramento e a tensão espiritual 
existentes na relação entre o homem moderno e a cidade. 

Assim, sucessivamente, vão surgindo várias cidades. Hoje, a imagem da 
cidade, com seus elementos casuais, suas diferenças, suas perspectivas con
flitantes, contêm também outros signos de civilização susceptíveis de várias 
leituras. Para quem pensa o seu tempo ou para o simples passeante solitário, a 
cidade moderna se desdobra em uma paisagem interior das vicissitudes da 
existência, dos desdobramentos e feridas da alma moderna e em uma paisagem 
exterior da grandeza e da monstruosidade do poder e da civilização. 

Preservar a memória da cidade vendo-a como uma obra de artes mas 
entendendo que ela não é 

"(. . .) Apenas um traçado regular dentro de um espaço, uma distribuição 
ordenada de funções públicas e privadas, um conjunlo de ediffcios 

10 00 . Wllli. 'A cidade como scrlrs • ln: O Direito a Memória. Sllo Paulo: SMC/DPH, 1992. p. 137/143 
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representativos e utilitários. Tanto quanto o espaço arquitetônico, com o 
qual de resto se identifica, o espaço urbano tem seus interiores. São 
espaço urbano o pórtico da basflica, o pátio e as galerias do palácio 
público, o interior da igreja. Também são espaço urbano os ambientes 
das casas particulares; e o retábulo sobre o a/lar da igreja, a decoração 
do quarto de dormir ou da sala de jantar, até o tipo de roupa e de adornos 
com que as pessoas andam, representam seu papel na dimensão cênica 
da cidade. Também são espaço urbano, e não menos visual por serem 
mnemônico-imaginárias, as extensões da influência da cidade além dos 
seus limites: a zona rural, de onde chegam os citadino tem suas casas e 
suas propriedades, os bosquos onde ele va1 caçar. o lago ou os rios onde 
vai pescar; e onde os religiosos t~m seus mosteiros, e os militares suas 
guarnições. O espaço figuralivo, como demonstrou muito bem Francas/e!, 
não é feito apenas daquilo qu se ve, mas de mfínitas coisas que se 
sabem e se lembram, de noticias. ,, 

Para Argan, a cidade é um produto artfslico e pode ser concebtda enquanto 
uma obra de arte que teve durant sua existência várias modificações, altera
ções, acréscimos e às vezes passou or crises de destruição. Para ele, a cidade 
não é Gestalt e sim Gesta/lung. O ve-s levar em conta que a cidade é uma 
construção e seu ponto de part1da é a construtibilidade, é preciso considerá-la 
em relação aos procedim nto à técnicas do projeto antes de considerá-la 
em relação as categorias st llcas. 12 _I mbra que "existe sempre uma cidade 
ideal dentro ou sob a cidade real, di linta desta como o mundo do pensamento 
e é o mundo dos fatos." 13 

A cidade real e a ideal de Argan s aproxima da cidade real e a do sonho 
de Benjamin. Para Rouanet, a cidade de Pans na qual o fl~neur mergulha é a 
cidade de sonho e não a Paris dos arquitetos e urbanistas. Os homens habitam 
a cidade enquanto esta é um objeto real, concreto, com raças, ruas, edifícios 
e casas, automóveis. Os homens não habitam a cidade do sonho porque ela 
está sujeita aos "dinamismos do incensei nte reside no inconsciente." Aqui, é 
a cidade que habita o homem. 

"(. . .) Montar na cidade empfrica a cidade sonhada, para obter uma cidade 
messitlnica, isto é, humana - é exatamente o que Benjamin entende por 
despertar. o despertar do alegorista no reino de Deus, no reino dos 
homens, na Jerusalém verdadeira.'14 

11 ARGAN, Giulio Carlo. História da Arto como História da Cidade. S o Paulo: Martins Fonles, 1992, p. 43 
12 ARGAN. Idem, p. 75 
13 ARGAN, Idem, p . 73 
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Uma cidade que recupere o que é digno de memória. A memória nos traz 
cantos da cidade que são absolutamente banais. A cidade que não percebemos 
se vinga na memória trazendo a tona uma cidade para qual não ligamos porque 
estamos sempre preocupados com as pessoas e os encontros. Aqui nos 
preocupamos não apenas com o resgate da história dos vencidos. da historio
grafia dos excluídos, mas também com o fazer com que o conhecimento da 
estética nã.o seja privilégto de poucos. Quem configura a cidade? Quem tem o 
poder de dar feiçt3es a cidade? Resgatar as estéticas exclufdas, anônimas para 
além dos grandes pfanejadores, das grandes propostas estéticas de cidade. 

A busca de uma apropriação/ocupação do espaço urbano por seus habi
tantes passa não só pelo resgate da memória, da história, da estética mas 
também por uma intervenção atuante. Uma intervenção que muda, que trans
forma a cidade social e politicamente. Uma intervenção que mude os papéis do 
espetáculo que se convencionou chamar de cidade, que misture palco/pla
téia/di reter /autor. 

14 ROUANET, Sérgio Paulo. "E a cidade que habita os homens ou silo eles que moram nela?" ln: Revista 
USP. Dossiê Walter Benjamin. S o Paulo: dusp. 1992. p. 50{72 
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