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a linha da costura e a 
          reconciliação metálica da cidadeABERTURA E 

DEDICATÓRIA
Enxergo esse momento do curso como uma linha de costura a coser os retalhos 
de tecido de materialidades tão distintas. Todas as atividades que desenvolvi ao 
longo desses anos puderam finalmente ser dispostas lado a lado, como pedaços 
de pano a serem alinhavados numa colcha repleta de cores, padrões e texturas. A 
passagem da linha pelos tecidos se dá de maneira delicada e pontual através de 
uma agulha. A precisão cirúrgica do ato tem poder terapêutico, como a acupun-
tura.
 
Aqui sinto que consegui unir um pouco da urbanista que tanto se interessa pela 
infraestrutura urbana com a menina que há tantos anos fotografa, com a tal 
moça que sempre gostou de ler e escrever, ao lado da arquiteta que estuda e se 
apaixona pelos detalhes construtivos das tantas obras que visita, com a designer 
gráfica que ajudou a fundar uma nova publicação estudantil na FAU, com a ciclis-
ta que entende a cidade como um campo infinito de caminhos possíveis e a fem-
inista, que sabe que todo dia é dia de luta e questionamento. De tantos retalhos, 
uma única colcha.

Aqui sinto também conseguir unir um pouco de tantas diferentes São Paulos es-
tudadas. Mas o ato de coser uma cidade de tantos retalhos de tecido desconjun-
tado parece não fazer tanto sentido. São Paulo, em vias de se tornar parte de uma 
megalópole, não prescinde de união espacial entre as partes, mas de uma maior 
atenção a essas tentativas de reconexão. Parte desse sentimento talvez se dê por 
reconhecer que os rios por si só deveriam ser a costura de São Paulo, ou talvez as 
pontes, que, ao unir as duas margens do rio, reconectam a cidade cindida em 
duas pelo rio-barreira.
 
Mas, ao admitir a ruptura do tecido urbano, ao aceitar que a cidade não está bem 
costurada, o que proponho com esse trabalho seria algo mais próximo da técnica 
japonesa Kintsugi, a milenar arte de restaurar vasos de cerâmica quebrados 
usando ouro ou outro metal precioso nessa recomposição, de forma não a 
esconder a ruptura, mas de agregar valor e visibilidade a essa nova junção. Não 
venho com um novo estudo para solucionar um problema diagnosticado, senão 
com uma reflexão que proponha um novo olhar para o futuro. Darei por missão 
cumprida se conseguir dar visibilidade à necessidade dessa reconexão, se 
conseguir ser o metal que reluz sobre as rachaduras de uma cidade em crise. De 
tantos cacos, um único vaso.

Com a costura eu procuro evidenciar o caráter dos tecidos justapostos, dando 
ênfase a eles enquanto conjunto e dando serventia ao que era antes vários pedaços 
sem uso. Com o reparo da cerâmica eu me atenho mais ao elemento de união, 
agregando uma nova camada de informação a esse objeto que, com a ruptura, 
havia perdido seu sentido de existir.
 
Sejam tecidos a serem costurados como numa colcha, a pele humana a ser 
atravessada em processos terapêuticos ou um vaso quebrado a ser restaurado 
para posterior uso, meu trabalho pretende ser, portanto, o começo de uma 
reconciliação. Minha e da cidade em que nasci.



RIO, POLÍTICA E CIDADE

9

E esse ato, tão ínfimo, tão pontual e tão simbólico, eu dedico... 

... ao meu orientador Luís Antônio Jorge, pelas pacientes conversas e por todas as 
referências trazidas.

... ao professor Alexandre Delijaicov, que me orientou ao longo de toda a graduação — no 
campo da arquitetura, do urbanismo e, principalmente, da ética.

... às professoras mulheres da FAUUSP, por incentivarem suas alunas e se unirem à elas.

...aos que tanto me ensinaram sobre arquitetura e urbanismo no Grupo Metrópole 
Fluvial, nas três equipes da prefeitura — APAF, Território CEU e Deurb — e ao Fulvio.

... ao meu pai, ao meu avô Felino e à minha avó Pepita — por me acompanharem sempre, 
onde quer que estejam, onde quer que eu esteja.

... à minha mãe e aos meus irmãos André e Marcos.

... ao Miguel, por tanta música, tanto desenho e tanta poesia.

... aos queridos e queridas da Revista Contraste, por concretizarem tantas coisas bonitas 
e impossíveis juntos. 

... à todas as mulheres fortes e guerreiras que o feminismo me aproximou, e em especial: 
Rita, Bia, Julia, Yasmin, Mayte, Dea e Olívia.

... às preciosas Verônica, Carina Caiê, Thais, Adriana, Paola e Mahyra, por fazerem da 
palavra casa um lar e por deixarem nela acontecer tanta bruxaria.

... aos vizinhos que trouxeram um novo significado à palavra família: Zé, Mario, Yuri, 
Natália, Rita, Giovana, Luana, Mayara, Verena e tantos outros que por lá passaram.

... aos que me acompanharam nos últimos vinte anos de aventuras: Caroline, Mariana e 
Oliver.

... aos que cresceram juntos e às vezes distantes: Ana Celina, Matheus, Pedro, Violeta, 
Giuliana, Mateus, Gabriel, Grabriel, Alex, Caetano, Fábio, Izabella, Renata, Renata, 
Renata, Camila, Camila, Ana Paula, Beatriz, Beatriz, Beatriz, Juliana, Carolina, Felipe, 
Gustavo, Tomás.

... aos de Delft e do mundo: Luiza, Kim, Gustavo, Priscila, Javier, Bernardo, Pavel, Rita, 
Joana, Karen, Cristina, Simon, Jiri, Willem e Kito.

... aos que me ajudaram nessa jornada: Rafael, Lucas, Marcos, Juan Ignacio, Facundo, 
Martin, Diego, Ruth, Nathália, Mayara, Ana Clara, Gustavo, Maria Júlia, Gabriela, Bruna, 
Thomás, Iago, Nuria, Amina, Stephan, João, Clara, Anita e Uraci, e a tantos outros e tantas 
outras.



o monstro tal 
   qual ele éPRÓLOGO

Meu fascínio a respeito do tema data dos primeiros anos de faculdade, quando, 
por vezes, na impaciência da espera pelo ônibus que não vinha, no ímpeto da ne-
cessidade de movimento, num misto entre um ato de resistência e uma sede por 
desafio, eu decidia ir à pé para a FAU.

O caminho era árido e ingrato. Exceto pela declividade à favor do meu corpo, todo 
o resto da paisagem me questionava passo após passo se era por ali mesmo que eu 
queria seguir. 

Se por todo o trajeto eu me deixava cair, havia um ponto, um trecho, um momen-
to em que eu precisava subir. Era sempre o ápice, o ponto alto do caminho. A 
vista lá de cima marejava os olhos e compensava a secura do entorno.

Eis que daquele ponto eu o via.

Por vezes se encontrava no mesmo lugar, manso, em sono profundo, respirando 
lentamente. Algumas vezes eu via sua cara, outras vezes ele se escondia. O olhar 
lânguido e a pele mal cuidada causavam em mim curiosidade e repugnância.

Poucos eram os que, como eu, se detinham por mais de um momento nessa mira-
da. Todos pareciam passar apressados, desviando o olhar, como alguém que evi-
ta olhar um cadáver. Mas ele estava vivo. E nós dois sabíamos disso.

Dia após dia, fui estreitando os laços com aquele sonolento monstro. Encontro 
após encontro eu mirava refletido nele meu espanto e alegria ao vê-lo. Aos poucos 
criamos uma relação de cumplicidade velada: não conversávamos, mas tínhamos 
um ao outro para nos consolar.

Certo dia percebi que ele vivia amarrado. Não se viam as correntes que prendiam 
seu corpo, mas era certo que de lá ele não poderia escapar. Não havia meios. Sua 
mansidão era, na verdade, uma súplica por liberdade. Ele, como um animal de 
circo que depois de tanto trabalho jaz no canto do picadeiro, aguardava a morte a 
passos lentos. Apesar de nunca ter visto uma criatura de tal magnitude, contam 
que ela vive por todos os cantos da cidade. A verdade é que, por vezes, costumam 
enterrá-la ainda com vida ou escondem-na dentro de uma caixa, onde acaba 
morrendo sufocada.

Antes que definhe por completo, gostaria de tirá-lo da jaula, abrir as cortinas do 
palco, mostrar o monstro tal qual ele é. Não é bonito, não está em sua melhor 
forma, nem tampouco sabe se portar em público. Por enquanto, pouco importa. 
Quero que as crianças o acariciem, quero que os adultos o dêem de comer. Que os 
veterinários voltem suas pesquisas para o tema e que políticos brandem discur-
sos em seu nome. Antes que definhe por completo.

Sonho em um dia poder refazer o meu trajeto para a faculdade que me tornou 
arquiteta e urbanista e olhar do alto da ponte aquele animal enorme e radiante. 
Sonho um dia poder chamá-lo pelo nome para que me responda cheio de vida: 
“Rio!”



ponte eusébio matoso

mar.16, thais viyuela
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o espaço
  APRESENTAÇÃO 

DO TRABALHO
Como a maior parte dos trabalhos de conclusão de curso, a proposta que desenvol-
vo aqui vem como resposta a um anseio pessoal. Ao longo da graduação, acompan-
hei o grupo de pesquisa em projeto em infraestruturas urbanas, tendo tido como 
ponto de partida a participação na montagem da exposição do Anel Hidroviário 
Metropolitano para São Paulo no salão caramelo, em 2012.
 
A beleza daquele projeto, para mim, residia na magnitude de sua intervenção, que 
se fazia justificável através da sua escala mais humana, como uma lição constante 
de que a cidade é feita para o pedestre, na altura do olho humano. Nesse ponto, não 
posso deixar de lembrar do TFG do arquiteto Danilo Zamboni, capaz de descrever 
com desenhos minuciosos um dia de um morador da cidade canal. Através de aulas, 
palestras e conversas com o professor Alexandre Delijaicov, desenvolvi um imag-
inário de cidade fluvial que veio a se concretizar durante o meu intercâmbio em 
Delft, na Holanda, em 2014. E foi ao assistir uma ponte se elevar para dar passagem 
a uma embarcação que eu chorei por arquitetura pela primeira vez.
 
Foi ali que me senti na escala humana do Hidroanel e compreendi algo que, por 
alguns anos, defendi sem conhecer. A partir daquele ponto entendi que, para além 
de todos os estudos feitos por arquitetos, engenheiros, urbanistas, paisagistas e 
economistas, para além de toda a carga acadêmica que eu carregava a respeito 
do tema, era necessário estar em contato com o que é proposto para que só assim 
pudéssemos acessar o lado emocional da paisagem. Se eu, com todo o poder de 
abstração de alguém que projeta algo porvir, assimilei toda a beleza do projeto 
apenas quando o vivenciei, percebi que poderia usar dessa capacidade propositiva 
para trazer a imaginação à tona dos que ainda não tiveram contato com o tema 
das infraestruturas urbanas fluviais por interesse próprio. E se política é, de certa 
forma, feita através da paixão pelas ideias, seria munida com a imaginação de uma 
cidade diferente que a população poderia, por fim, intervir no futuro do espaço que 
é construído para ela.
 
A primeira etapa do trabalho pretende desenvolver uma instrumentação para o 
que será apresentado depois. As perspectivas que abordo nessa instrumentação 
partem de três perguntas-chave: “onde?” “quem?” e “como?”. Essas perguntas 
darão origem aos capítulos Cidade e Arquitetura, Gênero e Arquitetura e Política 
e Arquitetura - títulos que me ajudam a olhar os dias de hoje através de lentes dis-
tintas, mas não opostas, conectadas, mas não complementares.

Em resposta à primeira pergunta, o onde, configuro uma leitura de cenário da 
cidade atual. Não quero, através dessa leitura, fazer uma recapitulação do que con-
hecemos como urbanistas a respeito de São Paulo, nem tampouco mapear os prob-
lemas cartesianamente: me atenho a questões mais subjetivas da construção do 
imaginário do cidadão e aos debates atuais de cidade.

À partir de alguns temas levantados, encaminho a questão do quem. Aqui me re-
firo a quem projeta o meio urbano: os arquitetos e urbanistas. Ou ainda, para uma 
resposta mais fiel: me refiro aos interesses privados e às lógicas excludentes da 
organização da urbe.
E para entender por que a função do arquiteto está sendo deixada de lado no modo 

 
do entre
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de fazer a cidade, é necessário analisar a forma como ele se coloca e como é vis-
to pela população em geral: com postura viril, heróica e erudita, a profissão tra-
veste-se de homem, gerando uma imagem impositiva e opressora, transparecendo 
que tem muito a dizer e pouco a ouvir. Esse caráter másculo é muito prejudicial às 
96.570 arquitetas em exercício da profissão no Brasil — 62,6% do total, segundo o 
levantamento de 2018 feito pelo CAU/BR.

É inegável então abordar um assunto que ainda carece de muito aprofundamen-
to no debate brasileiro de arquitetura: o machismo e a misoginia, tanto na con-
strução da imagem do profissional, quanto dentro da universidade, no ambiente de 
trabalho, na obra e na forma de pensar, debater, propor e homenagear os expoentes 
da profissão.

Tendo feito uma leitura da cidade de São Paulo e contextualizado o espaço de ação 
do arquiteto nessa cidade, parto para a terceira pergunta, o como.  Através de uma 
análise da relação entre o governo — o agente que administra — e a população — o 
agente que usa —, levanto alguns fatos recentes do contexto político brasileiro, 
para indicar algumas possibilidades de ação. 

A segunda parte do trabalho consiste em responder outra pergunta-chave: “por 
quê?”. Ao respondê-la, começo a tecer o projeto do monstro, uma estrutura metálica 
de dois quilômetros sobre o Rio Pinheiros em sua região mais abastada, numa 
tentativa constante de dar contorno às críticas e dar forma aos encaminhamentos 
possíveis. O percurso consiste num jogo de perguntas em caráter acadêmico e 
respostas em caráter literário como duas linhas complementares que tecem uma 
trama. 

Trata-se, ao final, não de um projeto definido por certezas, mas por questiona-
mentos. Ele se encaixa no espaço entre o hoje e o amanhã, entre o que discutimos 
e o que de fato será construído, entre o que olhamos e aquilo que preferimos não 
ver. E por ocupar o espaço do entre, prescinde da permanência física. E por ocupar 
o espaço do entre, se justifica em sua paisagem mais desumana, mais inabitável, 
mais estrategicamente esquecida e mais estruturadora da metrópole. Por ocupar 
o espaço do entre, permito-me questionar o também estratégico esquecimento do 
trabalho feminino na profissão em que me formo.

Um pouco por me sentir marginal como profissional, um pouco por me sentir mar-
ginal como cidadã, busco uma arquitetura e uma cidade que me façam sentido por 
agora.
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Antes de discutir escolhas urbanísticas, é necessário entender o que estamos 
pedindo das nossas cidades: pedimos por locais de encontro e convívio, onde 
o ritmo lento dê espaço ao ócio, à imaginação e ao lazer ou pedimos por locais 
de fluxo rápido, pelo encurtamento absoluto das distâncias, pela resposta 
imediata, própria do ritmo dos meios digitais? Na verdade, pedimos pelas duas 
coisas e a simultaneidade dos dois ritmos é incompatível entre si. Por sorte, é 
diante dessas cisões absolutas que as novas propostas surgem, como aconte-
ceu na organização urbana do mundo antigo: a dissolução radical das antigas 
formas deu vida ao novo espaço urbano europeu de caráter continental, regido 
por instituições que ultrapassavam as fronteiras dos Estados1.

A despeito do título do seu livro A Cidade, Massimo Cacciari afirma que os 
limites das cidades já são desconhecidos e não representam qualquer senti-
do geográfico, simbólico ou político2. “Quem esteve em Tóquio, São Paulo ou 
Xangai sabe que não faz qualquer sentido falar de cidade. São territórios, e 
nós moramos em territórios cuja métrica já não tem qualquer sentido espacial, 
mas quando muito unicamente temporal. (...) O espaço tornou-se apenas um 
obstáculo”3.

A desindustrialização da cidade levou à disseminação da produção e dos 
espaços de troca no meio urbano. O problema para os arquitetos e urbanistas 
parece residir na dificuldade da programação desses espaços: a volatilidade 
com que o câmbio das funções se dá segue a imprevisível vontade dos inter-
esses privados. O sistema centro-periferia parece ter deixado de ser pre-
visível, visto que todas as atividades podem estar em qualquer sítio. 

A velocidade do automóvel se dá de maneira muito mais rápida do que o olho 
humano consegue apreender — o que o arquiteto finlandês Juhani Pallasmaa 
chamaria de cidade dos olhos4 —, impedindo-nos de perceber o espaço com os 
outros sentidos, de forma mais íntima. O passageiro é colocado frente à janela 
do automóvel da mesma maneira que o espectador é colocado frente à tele-
visão, reagindo de maneira passiva e anestesiada a tudo que assiste. A noção 
de distância espacial se perde e, na era das mensagens instantâneas, viven-
ciamos o espaço urbano esperando dele a mesma rapidez de interação que 
rapidez das mensagens. Em última instância, como lembra Cacciari, temos 
corpos e, portanto, somos feitos de espaço - dissolver os espaços físicos da 
cidade culminaria na nossa própria dissolução5. Seria nossa alma composta 
de informação passível de transmissão? Estaríamos em constante trânsito? 
Precisariam as almas descansar ou serem recarregadas? Qual seria a razão do 
corpo, então?

Além disso, Cacciari afirma que uma cidade só pode ser habitada se ela dis-
pus1er de lugares de pausa6 — lugares de recolhimento em oposição aos lug-
ares de trânsito — o que parece não ocorrer no território pós-metropolitano. 
Pallasmaa, por sua vez, coloca que esse seria o grande erro do homo faber: a 
convicção de que um homem pode existir sem um domicílio fixo, um espaço 
em que construa sua identidade e suas raízes, deixando de vivenciar a cidade 
por meio das emoções7.

DEPOIS DA METRÓPOLE

1 CACCIARI, Massimo. A Cidade. São Paulo: 

Gustavo Gilli, 2009. p27

2  Ibid.p.52

3  bid.p.56

4  PALLASMAA, Juhani. Habitar. São Paulo: Gustavo 

Gilli, 2017. p.47

5  CACCIARI, Massimo. A Cidade. São Paulo: 

Gustavo Gilli, 2009. p.45 

6 Ibid.p.35

7  PALLASMAA, Juhani. Habitar. São Paulo: Gustavo 

Gilli, 2017. p.13

CONTEXTUALIZAÇÃO

o “onde?” 
cidade e arquitetura
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Por analogia, podemos pensar que a internet e a globalização atuam sobre o homem 
pós-moderno na mesma intensidade que a vida na metrópole, o carro, o metrô e o 
capitalismo atuaram sobre o homem metropolitano. Em 1902, Georg Simmel8 defendia 
que a vida psíquica era dividida em duas camadas: uma mais inconsciente, responsável 
pelos sentimentos e pelas emoções, e uma mais superficial, responsável pelo intelecto 
e por absorver os constantes impactos que a vida na metrópole causava no indivíduo. 
Segundo ele, na velocidade da vida urbana, não há espaço para as emoções, “ele reage 
com a cabeça, ao invés de com o coração”9. O dinheiro se torna a moeda de troca uni-
versal, tanto para as coisas quanto para as relações, fazendo-nos mais calculistas e 
frios. O tempo passa ser o do relógio de bolso, a despeito do ritmo natural e “as longas 
distâncias fariam de toda a espera e os compromissos rompidos resultassem numa 
perda de tempo de consequências altamente nocivas”10. O que Simmel chama de ati-
tude blasé seria, portanto, um fenômeno psíquico de agitação dos nervos a tal ponto 
que eles se anestesiariam, sobrevivendo à vida nervosa da cidade.

A rapidez da transformação que acomete os meios digitais também se transplanta para 
o meio urbano da pós-metrópole, de forma que seja difícil reter memórias do passa-
do no espaço. A constante transformação cria espaços homogêneos e indiferentes. Os 
espaços indiferentes não guardam memórias, simbologias ou identidade. Estes, para 
o antropólogo francês Marc Augé, seriam definidos como não-lugares11. Tais espaços 
pressupõem que o indivíduo interaja apenas com textos escritos por “pessoas morais” 
ou instituições e definem as relações de maneira prescritiva, proibitiva ou informativa, 
através de sinais, placas e cartazes universalmente compreendidos - como ocorre nos 
aeroportos, centros comerciais,  hotéis, hospitais, rodovias e edifícios administrativos. 

As mensagens e os signos dispostos nos ditos não-lugares caracterizam a linguagem 
simbólica através da qual o homem médio usufrui desses espaços: se na rodovia entra 
apenas o proprietário de um veículo veloz, no centro comercial entra quem dispõe de 
cartões, identificação, crédito e estacionamento. Os sistemas de controle invadem o 
espaço público e ditam a maneira com que esse espaço se configura: as calçadas amp-
las, que parecem públicas, são na verdade extensões dos domínios do espaço privado, 
ainda que a aparência diga o contrário.

O usuário de um não-lugar tem com ele uma relação contratual12. Semelhante aos 
demais e identificável o tempo todo pelas suas credenciais, o indivíduo deve primeiro 
se provar inocente para que conquiste então o anonimato e a liberdade dentro desse 
espaço controlado, assinando os termos do contrato. Augé afirma que o não-lugar 
cria, entre os usuários que obedecem aos mesmos códigos e respondem às mesmas 
mensagens, uma sensação de solidão e similitude, aniquilando por completo a ideia de 
identidade e de relação social. 

No trânsito, a organização da cidade se dá através do automóvel, a célula básica do fun-
cionamento desse organismo que, de maneira individualista, competitiva e violenta, de-
fine as poucas interações que ocorrem no espaço. Parte-se do pressuposto de que nem 
todos podem ter acesso ao carro para que ele se mantenha como um privilégio sobre os 
outros modais. Além disso, coloca os outros motoristas, pedestres, ciclistas e usuários 
do transporte público como obstáculos ao direito inalienável de movimento, fazendo da 
rua um campo de batalha, onde apenas o veículo individual motorizado vence. 

8  CACCIARI, Massimo. A Cidade. São Paulo: 

Gustavo Gilli, 2009. p27

9  Ibid.p.52

10  bid.p.56

11  PALLASMAA, Juhani. Habitar. São Paulo: 

Gustavo Gilli, 2017. p.47

12  CACCIARI, Massimo. A Cidade. São Paulo: 

Gustavo Gilli, 2009. p.45
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Símbolo de virilidade, autonomia, liberdade, status e maturidade, seria difícil con-
ceber uma máquina capaz de tantas representações da masculinidade se ela já não 
existisse sob a lataria de um automóvel. Como veremos adiante, cidades rodoviaristas 
são cidades pensadas para o usufruto dos homens.

 

No contrafluxo das cidades construídas para os carros, nas últimas décadas tem-se 
desenhado projetos que priorizem o andar do pedestre. Muitos desses projetos trazem 
consigo um jargão que, de tão romântico e genérico, é de difícil refutação: o tal con-
ceito de “cidade para pessoas”. 

Num contexto de constante elaboração e assimilação do discurso feminista, repensar 
o desenho da cidade é necessariamente repensar a inserção da mulher no meio públi-
co. Historicamente privada do seu usufruto, a mulher se limitou à lógica reprodutiva 
do ambiente privado, deixando de exercer seu posicionamento político nas decisões 
públicas do espaço urbano. Com o surgimento do automóvel, objeto categoricamente 
destinado ao consumo masculino, as cidades privilegiaram os leitos carroçáveis em 
detrimento das calçadas e a mulher se viu duplamente marginalizada: os estudos 
de planejamento urbano e transporte passaram a priorizar os trajetos pendulares 
“casa-trabalho” — próprio do cotidiano masculino — e os trajetos complexos e mais 
imprevisíveis da dona de casa e mãe foram deixados no segundo plano, delegados às 
calçadas sem planejamento algum, muitas vezes intransitáveis ou inexistentes.
 
Não deixa de ser irônico, portanto, que o maior porta-voz de cidades mais democráti-
cas aos pedestres seja um homem branco, com mais de 80 anos, nascido num país 
nórdico — Jan Gehl. Em sua palestra em São Paulo em 2016, o dinamarquês chegou a 
sugerir que um bom urbanismo permite ocasiões onde os homens sentem e admirem 
as mulheres passarem (informação verbal)13. A visão romântica do assédio é ainda con-
firmada em duas fotos utilizadas no livro Cidades Para Pessoas, que ilustram homens 
observando sem pudor algum os corpos de duas pedestres mulheres14. Depois de tan-
tos anos de luta do feminismo, é inadmissível que o discurso de um urbanista tão con-
hecido ainda reforça que o corpo de uma mulher no espaço público não é de posse dela, 
mas sim de todos os homens que nele se encontrarem. A fala de Gehl em sua palestra 
e seu protagonismo num discurso humanista de cidades-não-só-para-homens - e co-
incidentemente baseado nas ideias da urbanista mulher, Jane Jacobs, escritas há mais 
de 50 anos - nos mostra que ainda temos um trabalho muito mais profundo do que o 
campo do urbanismo pode abarcar.

É interessante notar ainda que no livro que fez de Jan Gehl uma figura conhecida por 
todo o mundo, a esmagadora maioria das fotografias que ilustram cidades saudáveis 
à vida urbana foram tiradas em cidades europeias ou norte-americanas. Os cenários 
das metrópoles de países emergentes aparecem quase exclusivamente para ilustrar os 
maus exemplos. Ainda que a realidade desses países seja explicada no texto, é visível 
o eurocentrismo em que baseiam-se tais ideias. Talvez seja difícil para quem sem-
pre viveu nas cidades formais conseguir ler a agitação da cidade informal em toda a 
sua complexidade - e, por exemplo, a vivacidade de uma banca de bolos e café coado 
próximo às estações de trem da Marginal Pinheiros, montadas nas primeiras horas 
da manhã. Precisamos de discursos que sejam sensíveis para ler e compreender a in-
formalidade e precisamos de projetos que criem espaço para ela ao invés de evitá-la e 
invisibilizá-la, num neocolonialismo ideológico.

Deve-se quebrar com a dicotomia do discurso que coloca como bom exemplo cidades 
construídas há mais de 400 anos e começar a enxergar com uma visão menos impos-
itiva e mais atenciosa as cidades que negam a presença do arquiteto e do urbanista 

CIDADES PARA 
HOMENS NÓRDICOS

13  Palestra de Jan Gehl na conferência 

internacional Fronteiras do Pensamento, em São 

Paulo, em novembro de 2016.
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no seu desenvolvimento e que, muitas vezes, acabam sendo as mais hostis aos seus 
habitantes. 

Por esse motivo, é necessário olhar com parcimônia todos os ímpetos conservadores 
de retomar a função da ágora — a dita cidade do encontro —, própria do mundo antigo, 
ou as cidades futurísticas – o que quer que isso signifique – que pretendam extrair da 
tecnologia o máximo do aproveitamento, da racionalização e do controle do espaço. 

A lógica da “cidade para pessoas” gera espaços mais agradáveis e dinâmicos e aumenta 
a qualidade de vida de quem lá mora, gerando uma realocação das pessoas na cidade 
e uma posterior gentrificação. Segundo o urbanista americano Jeff Speck, Portland - 
assim como já aconteceu com Seattle e São Francisco - é um dos locais para onde os 
jovens criativos da geração Y têm se dirigido em números consideráveis: “Uma nova 
imagem urbana dos Estados Unidos está em formação. O que costumava ser a ‘fuga dos 
brancos’ está se transformando em fuga dos brilhantes (bright flight) para cidades que se 
transformaram em imãs para jovens adultos, que conseguem ver como elementos de atração 
o acesso a empregos na área de tecnologia, transporte público e um novo ambiente urba-
no”15.

Algumas pesquisas dos Estados Unidos tentam mensurar alguns valores inerentes 
a essas transformações. Uma pesquisa em Atlanta, por exemplo, aferiu que dos que 
responderam que querem viver em um bairro caminhável da cidade, apenas 35% são 
capazes de encontrar e têm condições financeiras para tal16.

A ideia da cidade caminhável parece funcionar de forma rentável e, mais uma vez, 
excludente. Os efeitos econômicos dessas melhorias urbanísticas para o mercado 
imobiliário têm sido acompanhados há alguns anos através do Walk Score (Índice de 
Caminhabilidade). Os economistas estadunidenses criaram um método de avaliar o 
valor dos imóveis de acordo com uma pontuação no Índice de Caminhabilidade: cada 
ponto no placar equivaleria a um valor entre quinhentos e três mil dólares no preço 
do imóvel. Na cidade de Charlotte, na Carolina do Norte, por exemplo, foi constatado 
uma melhoria urbanística que elevou a pontuação da cidade no placar de 54 (um pouco 
caminhável) para 71 (muito caminhável), elevando o valor de uma casa de 280 mil para 
314 mil dólares, uma média de 2 mil dólares por ponto. Num país como os Estados Uni-
dos, onde grande parte das moradias são casas distantes do centro urbano, a demanda 
por um urbanismo caminhável só tende a aumentar, e a oferta, ainda escassa, tenderá 
a uma valorização proibitiva no valor dos imóveis17 — pelo menos a curto prazo.

O panóptico18 de Jeremy Bentham, que data do final do século XVIII, ilustra muito bem 
a relação do poder com a forma arquitetônica: segundo ele, o controle medieval opres-
sivo, pesado e labiríntico se transformou no controle onipresente baseado na visão, 
na luz, no vazio e na posição elevada. Essas características conduziriam o desenho 
de muitos edifícios penitenciários, hospitais, aeroportos, rodoviárias, manicômios e 
quartéis que usam do controle como lógica básica de seu funcionamento. Essa lógica 
foi também transplantada para o meio urbano através dos eixos de ruas e avenidas 
radiais, que evidenciava o caráter controlador do centro.

Neil Leach, por sua vez, ainda que não acreditasse que a forma de um espaço tinha o 
poder de ditar funções, como dizia Bentham, faz claras analogias à arquitetura e aos 
sistemas autoritários, numa relação simbiótica em que um se alimenta do outro. “O 
tema mais espinhoso, portanto, não é como a arquitetura pode ser apropriada e explorada 
por distintos regimes fascistas, senão como a cultura arquitetônica pode conter em si mesma 
certos impulsos fascistas”19, em tradução livre.

15  YEN, Hope. Suburbs Lose Young Whites to 

Cities. Washington: Associated Press, 10 mai 2010. 

Disponível em: <www.indianapolisrecorder.com/

news/features/article_81a3bf7b-cbdd-5fae-8e90-

d057fc152e2a.html> . Acesso em: 15 jan 2019 

16  LEIBERGER, Christopher B. The Option of 

Urbanism: Investing in a New American Dream. 

Washington: Island Press, 2008. p91, p.8-9.

17   NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS. 

The Community Press Survey: What Americans are 

Looking When Deciding Where to Live, Russonello & 

Stewart Research and Communications, 2011. p.2.

18  BENTHAM, Jeremy. Ponopticon; or, the 

Inspection House. Londres: T. Payne, 1791. Foi 

Michel Foucault que recuperou o panóptico de 

Bentham no capítulo “O Panoptismo”, em Surveiller 
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Para ele, o fascismo nasce através da estetização da política e da guerra, onde a arquite-
tura se transforma na “palavra construída”, como um discurso estético do que se impõe. 
Mais polêmica ainda é a comparação que faz entre a guerra e a arquitetura, dizendo que 
ambas prescindem de um cenário de destruição para que possam se concretizar. O ar-
quiteto que se debruça sobre uma maquete tem a mesma frieza para agir no espaço que 
um piloto de guerra que, do alto da sua solidão, sozinho com o seu Deus, decide estampar 
sua assinatura ao decidir que ali naquela vizinhança não crescerá mais mato.

A cidade-território transforma os meios de controle da vigilância física em aparatos tec-
nológicos que inibem ou impedem o acesso e o usufruto dos espaços por aqueles que 
não são autorizados. Os guardas civis e seguranças são substituídos pelas câmeras, as 
fronteiras dos países são controladas por uma sequência de protocolos muitas vezes 
invasivos, as informações são transmitidas por alto-falantes, as placas nas ruas e nos 
espaços fechados prescrevem a forma correta de atuar naquele ambiente. Ciente des-
sa dissolução do interlocutor, o arquiteto deve entender o poder que o espaço que ele 
propõe tem para contrariar esse invasivo controle, como Montaner e Muxí explicitam:

“Todo arquiteto que hoje projeta um edifício de uso público – um aeroporto, um 
museu ou um shopping center – deve saber que os espaços e meios de controle são 
tão importantes que influem no projeto de maneira muito diferente de como faziam 
até poucas décadas atrás, especialmente em seus acessos e vestíbulos. As questões da 
segurança e do controle ocuparam um lugar prioritário, e seria hipócrita continuar 
a projetar sem querer reconhecê-lo. Consequentemente, os elementos de controle são 
um equipamento a mais nos edifícios de uso público, tal como o são um elevador ou 
as instalações, e os técnicos devem encará-los como um tema a mais de projeto, a 
fim de tentar resolvê-lo da maneira mais honesta e eficaz possível.” (MONTANER; 
MUXÍ. 2015, p.39)

Ao dizer que os espaços públicos são controlados, é importante levar em consideração 
que parte da linguagem que os regula não é explícita ou direta, senão feita através de 
credenciais silenciosas às quais, muitas vezes, os próprios arquitetos estão acostuma-
dos. Da mesma maneira, quando falamos da cidade do encontro, devemos nos atentar 
que parte da gramática desses encontros é dada de maneira virtual, através de an-
teparos tecnológicos — os mesmos que controlam o espaço.

Para Cacciari, pela medida temporal em que a cidade muda, as funções que nela residem 
passam a ter o caráter de acontecimento. Por isso, é necessário ultrapassar a mono-
funcionalidade e pensar edifícios polivalentes, que sejam capazes de abrigar diferentes 
ritmos e diferentes propostas com integridade, sem com isso suprimir os limites de cada 
espaço — sob a pena de também se anular. Não podemos mais continuar a projetar hos-
pitais, escolas, universidades e museus como compartimentos estanques, “não é possível 
construir lugares que tenham valência simbólica num espaço pós-metropolitano. É preciso, 
talvez, começar a projetar em voz baixa, modestamente, renunciar às grandes pretensões sim-
bólicas, que ameaçam a cada instante cair no ridículo.”20

É necessário sublinhar a integridade com que tais espaços devem ser projetados. O que 
se vê hoje são edifícios sem identidade, com o uso cada vez mais recorrente do vidro 
espelhado, que devolve o que reflete, contribuindo com a sensação de uma cidade sem 
profundidade, sem emoção. “A opacidade e o segredo alimentam a imaginação e fazem que 
sonhemos com a vida além dos muros da cidade. A cidade obsessivamente funcionalizada se 
transformou em algo facilmente legível, evidente em demasia, que não deixa espaço para o 
sonho e o mistério”21.
Durante o período da industrialização, a lógica do sistema produtivo adentrou as ca-
sas, mudando a dinâmica do que lá ocorria. Entre o fim do século XVIII e meados do 
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21  PALLASMAA, Juhani. Habitar. São Paulo: 
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século XIX, algumas atividades outras foram retiradas do lar em nome do maior con-
trole social e da higiene — como o nascimento, a morte, a educação e o trabalho — en-
quanto outras permaneceram sob o âmbito privado - como a produção de alimentos e 
os cuidados com as roupas22. 

O processo de industrialização das tarefas domésticas foi muito mais lento do que o 
processo de industrialização da produção do mercado, de forma que, dentro do lar, 
muitas tarefas permaneceram sendo feitas sem uma linha de montagem, de forma 
individual e muito laboriosa. Apesar da demorada introdução das tecnologias da in-
dústria dentro da casa — como o gás e a eletricidade — a mulher continuou sendo vista 
como a guardiã da pureza do ambiente privado, anacronicamente ao que acontecia 
nas ruas e nas fábricas. Nesse contexto, a  família como base funcional mononucleada 
continuou seguindo as mesmas lógicas de produção e reprodução, sendo lida como a 
célula indivisível do sistema capitalista reprodutora da força de trabalho.

Com a abolição da escravidão, o consequente abandono da mulher de classe média 
frente à uma casa de tamanho inadequado com tarefas domésticas excessivas e a in-
serção das mulheres da classe operária numa dinâmica de dupla jornada, houve uma 
maior pressão por parte das mulheres para que esses trabalhos dentro do lar se tor-
nassem mais eficientes, através de formas simples, usos flexíveis e linhas de monta-
gem. Essa teria sido a primeira onda do feminismo, que também lutava pelo direito ao 
voto, mas ainda não apontava para uma emancipação feminina dentro do ambiente 
doméstico.

Teve início uma busca por conhecimento científico sobre as tarefas domésticas. En-
cabeçadas por mulheres, as pesquisas traziam soluções procedentes das indústrias, 
como a produção taylorista baseada na linha de montagem formada por uma única 
operária, onde as distâncias, as alturas, os posicionamentos dos objetos influíam para 
uma maior eficiência no trabalho, como num laboratório. Com essa nova organização, 
as mulheres eram impelidas a se sentirem satisfeitas e orgulhosas com as conquistas 
desse espaço, ainda que sem o devido reconhecimento pelo trabalho realizado nele.

Não só a inserção da mulher no espaço privado é problemático. Beatriz Preciado anal-
isa minuciosamente o fenômeno da revista Playboy na arquitetura e na construção 
da imagem de um homem bon vivant que consumia artigos domésticos, mas que em 
nada se relacionava com as tarefas da casa. Nascida na década de 50, a revista vinha 
com a missão de transformar radicalmente os significados do espaço doméstico du-
rante a Guerra Fria. No auge da produção taylorista, a Playboy era uma interface que 
estabeleceria uma nova nova forma de consumo materializada dentro do processo de 
comunicação. 

Não seria uma coincidência então a imagem de Hugh Hefner, o fundador da Playboy, 
posando ao lado de uma maquete de um edifício moderno em 1962. Na pose, ele usava 
um objeto alongado para apontar um detalhe da construção do prédio: não uma caneta 
ou uma lapiseira, mas um charuto — teria ele se inspirado em Le Corbusier?23

A influência de Hefner na escala doméstica foi gigantesca. Era necessário trazer o 
homem de volta ao lar sem que isso significasse dar a ele as tarefas da casa. A tripla 
figura feminina — da mãe, esposa e dona de casa — seria eliminada de seu entorno, 
fazendo com que a casa finalmente pudesse refletir os gostos desse novo homem. A 
revista Playboy era responsável por induzir a um novo tipo de consumo masculino, 
intercalando as páginas com fotos de mulheres nuas com a publicidade de bebidas al-
coólicas, roupas e móveis. O desafio parecia residir em criar essa figura masculina sem 
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ferir a moral cristã: os gostos domésticos não fariam dele um homossexual e o habitat 
do núcleo da família americana tradicional não seria desmanchado pelo desejo sexual 
incentivado pela revista. 

A partir daí nasceria a “garota-da-porta-ao-lado”24, ou seja, a sexualização de uma 
figura inocente, presente no dia-dia desse homem — muitas vezes a secretária, a viz-
inha ou a moça com quem ele cruzara no elevador. A figura do coelho seria uma in-
fantilização dessa inocência e a mulher parecia se tornar, então, parte do consumo 
doméstico do homem. De maneira indireta, a revista Playboy seria capaz de dissolver 
as paredes em volta da mulher, sexualizando essa intimidade inocente e cotidiana.

Em tradução livre:
“Na verdade, pornografia não era tanto sobre desnudar o corpo, mas sobre 
a construção de uma ficção visual que possibilitaria o leitor a erotizar a ar-
quitetura do dia-dia: ver o que estaria acontecendo através da janela de uma 
desconhecida, ver através de paredes opacas, adentrar os interiores escon-
didos. A pornografia da Guerra Fria era o desdobramento de uma cuidado-
sa domesticidade construída — o corpo feminino era um objeto constituinte 
desse interior doméstico” (PRECIADO, 2014, p.68)

Algumas tarefas nunca saíram do ambiente privado: a produção de alimentos e 
a limpeza das roupas ainda hoje são feitas de maneira pouco comunitária, so-
brecarregando a jornada das mulheres que, a partir da década de 70, se inseriram 
de vez no mercado de trabalho.

Nas últimas décadas, com a intensificação da vida psíquica através do surgimento 
do automóvel, da televisão e da internet, a classe média foi procurar descanso 
e reclusão nos condomínios fechados, como o modelo americano ditava. Esses 
condomínios, ainda que signifiquem uma proteção ao que é diferente e fisica-
mente indesejável, são permeáveis às formas de controle digitais, que tornam o 
indivíduo acessível em tempo integral ao trabalho, ao consumo e às interações 
sociais.

Os arquitetos precisam estar, portanto, conscientes dessas constantes invasões e 
deformações da vida doméstica para que possamos agir com propósito sobre essa 
nova reclusão que se instaura. Não se trata apenas de projetar barreiras físicas, 
senão projetar também um lugar que reflita sobre o processo de desenraizamen-
to e a perda de identidade próprio do indivíduo e que ajude a propor, em algum 
nível, uma reversão da opressão gerada dentro do ambiente doméstico.

Para Pallasmaa, o arquiteto está muito mais preocupado em projetar edificações 
como manifestações filosóficas do espaço, estrutura e ordem do que lidar com 
aspectos mais sutis e emocionais do espaço. Na universidade, somos incentivados 
a projetar casas, não lares. Os títulos dos livros de arquitetura usam invariavel-
mente a noção de casa, enquanto que as revistas de decoração de interiores pref-
erem o conceito de lar. “Não é preciso dizer que os arquitetos que se consideram sérios 
consideram esse último tipo de publicação como sendo um entretenimento sentimental 
e kitsch”25. 

Em última instância, vale lembrar de um famoso caso judicial entre o arquiteto 
Mies van der Rohe e sua cliente, Edith Farnsworth, que o processou por perdas e 
danos por considerar que uma das casas mais importantes para a arquitetura do 
século XX, a casa Farnsworth, era insatisfatória para morar. O tribunal decidiu a 
favor de Mies, e o que poderia ter sido um lembrete aos arquitetos sobre como o 
projeto influi na vida de quem nele mora, acabou caindo no esquecimento.

24  Ibid. p.53
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Como afirma Massimo Cacciari: “É melhor fazer projetos de arquitetura e urbanística 
que ponham em evidência, para o público, o caráter contraditório típico da pergunta que o 
mesmo público levanta, sem esconder e mistificar essa situação, sem julgar conseguir ultra-
passá-la com a fuga para a frente ou regressando ao passado de Atenas. Nunca mais existirá 
agorá.”26

Como já foi visto, Massimo Cacciari defende cidades como São Paulo, Tóquio e Xangai 
são, na verdade, cidades-território. A forma de se relacionar com o meio urbano é, todo 
o tempo, controlada por credenciais silenciosas. Para o indivíduo pós-metropolitano 
médio, com acesso à um smartphone e à internet móvel, parte da vivência se dá através 
dos meios virtuais. Eventos organizados através do Facebook, carros particulares so-
licitados através de aplicativos como o Uber, diárias em apartamentos padrão através 
da plataforma Airbnb, pedidos de entrega de refeições através do iFood ou do Rappi, 
trajetos calculados a partir das informações em tempo real de outros motoristas at-
ravés do Waze, destravamento de bicicletas, patinetes e carros elétricos compartilha-
dos através de aplicativos como o Yellow Bike, o Bike Itaú e o Urbano LDSharing, busca 
de restaurantes e locais turísticos baseados na opinião e outros visitantes através do 
Foursquare ou do Google, além de uma série de QR Codes e anúncios pela cidade que 
incitam o usuário a sacar o celular do bolso e utilizá-lo naquele mesmo instante, como 
uma continuação da interação com o espaço físico.

Recentemente, essa associação entre a realidade física e a realidade virtual chegou a 
um novo patamar de proximidade através do jogo de realidade aumentada PokémonGo. 
Visto com certa incredulidade entre os mais velhos, o aplicativo, de maneira ainda bem 
simplificada, se mostrou capaz de dar novos significados a espaços invisíveis e ratifi-
car a discrepância social entre os diversos bairros da cidade — quase como uma união 
entre um guia turístico e um índice urbanístico.

Os tais pokémons, que podiam ser procurados pela cidade através de um mapa na tela 
do celular, acabavam por se concentrar exclusivamente nas áreas mais caminháveis e 
centrais. Além disso, algumas ferramentas do jogo induziam o usuário a reparar em 
espaços e grafites pela cidade, como que se mapeasse os locais que ainda possuíam 
traços culturais e simbólicos, se destacando do entorno cinza. É importante lembrar 
também que o jogo pareceu conseguir trazer novo sentido na vivência do espaço públi-
co para pessoas com autismo, depressão ou fobias sociais, algo nunca antes imaginado. 

Um dos cenários mais emblemáticos da época auge do jogo pareceu ser a Avenida Pau-
lista: repleta de galerias, restaurantes, centros comerciais, lojas e, mais recentemente, 
alguns centros culturais, eram as esquinas da Rua da Consolação e do Parque Tri-
anon que concentravam uma quantidade intrigante de pessoas. A despeito das qual-
idades urbanísticas da avenida, o que atraía esses grupos eram as supostas estações 
PokéStops, que concentravam em seu entorno um maior número de criaturinhas a 
serem capturadas27. Dessa maneira, criava-se uma nova camada de interação, signifi-
cação e vivência da cidade, dada de forma virtual e bastante desvinculada das carac-
terísticas físicas do espaço — algo que os arquitetos brasileiros ainda vão demorar 
para se debruçar e discutir.

Sejam através de bicicletas compartilhadas ou jogos de realidade aumentada, em São 
Paulo, o ativismo por uma cidade mais amigável à bicicleta e ao pedestre reivindica 
uma constante melhoria do meio urbano para o usufruto desses grupos.

Assim como os índices do Walk Score nos Estados Unidos, o cenário do mercado imo-
biliário de São Paulo também explicita uma incompatibilidade entre o discurso de 
cidade democrática e a gentrificação dos novos bairros caminháveis. A construtora 
Idea!Zarvos é a prova concreta que o “novo” custa caro — e está obrigatoriamente 

SÃO PAULO COMO 
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localizado na zona oeste da cidade. Um apartamento à venda no Alto da Lapa custa 
a partir de R$11.900/m², acima da média já alta de R$9.470/m² da região (pelo índice 
Fipe/Zap. Otávio Zarvos, o fundador, lamenta: “Um professor de arquitetura não tem ren-
da para comprar um apartamento nosso”28.

Não dá para negar, porém, que São Paulo é o centro dos ativismos urbanos do país. É 
aqui que se vê uma maior pressão pela legitimação dos LGBTQI, pela legalização da 
maconha, pela legalização do aborto e pelo cicloativismo. O ativismo parece partir 
sempre dos grupos paulistanos majoritariamente brancos e privilegiados, como um 
reflexo do maior acesso à educação de qualidade, uma visão mais crítica da política e 
um espaço social para que esse questionamento se dê sem que a repressão governa-
mental seja necessariamente violenta. O cicloativismo, por exemplo, parte de grupos 
que já entenderam que a vida pública da cidade é um direito de quem nela vive e, por-
tanto, reivindicam e pressionam o governo segundo seus próprios interesses.

Em maio de 2016, um circuito nacional e cicloativista de palestras, debates e oficinas 
chamado Bicicultura foi sediado em diversos auditórios e salas de edifícios na região 
central de São Paulo. Apesar da bicicleta estar presente há anos no cotidiano periférico 
da cidade — muito por conta da precariedade do transporte público intra-bairro —, 
apenas uma das mais de cinquenta atividades trazia como tema Bicicleta e Periferia, 
o que tornava gritante a excessiva presença de palestrantes internacionais. Uma das 
convidadas, a cearense Raquel Santos, negra e periférica, deu então seu depoimento 
em meio à uma plateia quase exclusivamente branca29.

Para ela, da mesma maneira que a plateia ali presente — dona de bicicletas caras e 
passíveis de roubo estacionadas nos paraciclos — não compareceria ao evento caso ele 
fosse feito na periferia, o contrário seria verdadeiro. Os jovens negros e periféricos, a 
quem aqueles debates talvez fossem de muito interesse, seriam impedidos de chegar 
ao centro da cidade — região comumente tida como democrática devido ao acesso fácil 
à toda a metrópole — por um fator de nosso desconhecimento. Pelo depoimento da 
debatedora, o jovem negro, ao atravessar uma das pontes que conectam a periferia 
ao centro em cima de sua bicicleta, seria detido pela blitz policial que ocorre frequen-
temente nesses locais. Não importaria se a bicicleta fosse realmente sua, ela seria ti-
rada dele sob a alegação policial de provável roubo. A ponte é portanto uma “catraca” 
invisível da cidade, a qual nós, frequentadores e moradores do centro de São Paulo, 
dificilmente vemos como um obstáculo à livre circulação. 

De maneira parecida e muito mais óbvia, temos o shopping Cidade Jardim, cuja entra-
da se dá exclusivamente via estacionamento. O acesso de pedestres ao ponto de ônibus 
próximo é feito através de uma pequena porta no canto do edifício, como um lembrete 
humilhante de que, sem as devidas credenciais para adentrar o edifício — o veículo 
individual motorizado e a conta bancária necessária para pagar pelo estacionamento 
desse veículo —, seu papel como pedestre, ciclista e usuário de transporte público lá 
dentro seria o de servir aos que chegam pela porta de entrada principal. 

Do ponto de vista do desenho arquitetônico, nos dias de hoje, a gestão do espaço não é 
levada em consideração durante a elaboração do desenho. O projeto do Praça das Artes 
é um claro exemplo desse cenário: em pleno centro de São Paulo, o edifício se abre para 
a rua, criando um miolo de quadra que seria redundante aos espaços públicos de qual-
idade da região, não fosse o que aquele edifício representa simbolicamente: sede de 
muitos ensaios dos grupos e orquestras que se apresentam no Teatro Municipal, nas 
salas do Praça das Artes transita um público culturalmente poderoso, que ocupa o es-
paço térreo aberto e que, ainda que aberto, é visivelmente protegido pelos seguranças 
que se prostram nas entradas. A presença simbólica da opressão é suficiente para afu-
gentar os moradores de rua e a população pobre que frequenta o edifício ao lado, sede 
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da Central da Habitação, mantendo-o seguro para a erudição que por lá transita30.

Outro exemplo de projeto que não segue o discurso que elucubra é o Instituto Moreira 
Salles, na Avenida Paulista. O desenho, vencedor do concurso, propunha um térreo 
livre e uma praça elevada no segundo andar, onde haveria um café e uma vista mais 
alta da avenida.O térreo do prédio funciona nos mesmos padrões do vão livre do Praça 
das Artes: com câmeras e seguranças engravatados nas esquinas do lote. O “térreo 
aberto”, comumente colocado sob o discurso da gentileza urbana, pode ser consider-
ado uma “desnecessidade urbana”: em frente à uma das calçadas mais generosas, bem 
equipadas e bem mantidas da cidade e próximo à inúmeras praças, pátios e galerias, 
o vazio do térreo e as luzes de LED do projeto mais constrangem do que convidam ao 
passeio. 

A maior problemática desse projeto é a praça elevada, que de pública só tem a intenção 
do nome. Após cruzar o inóspito térreo e subir escadas rolantes, passando por um 
túnel intimidador, o transeunte que ainda se sentir confortável de chegar ao segundo 
nível, se depara com um espaço aberto, com chão de pedra portuguesa, como a antiga 
calçada da avenida que lhe dá o endereço, num misto entre nostalgia forçada e uma 
aparência kitsch. A vista elevada se destina, portanto, aos sobreviventes de tamanha 
opressão - uma opressão transparente - que podem usufruir do café aberto e da loja 
de livros caros de arte. Vale salientar que tal loja renuncia à vitrine fechada, na certeza 
de que o constrangimento gerado pelo espaço é suficiente para coagir os possíveis 
roubos.

Nesse cenário, os arquitetos paulistas reforçam a construção de lugares perenes e sim-
bólicos numa cidade que demonstra estar em outro ritmo de transformação, de ap-
ropriação do espaço e de discurso. Defende-se uma arquitetura livre e inclusiva e os 
espaços que se criam, ainda que livres de muros e divisórias físicas, se contaminam das 
mesmas câmeras de segurança e dos mesmos meios de controle que as arquiteturas 
que tanto se critica. Reproduz-se de maneira muito mais sutil e simbólica os muros 
altos e criam-se formas de impedir os usos e os transeuntes tão indesejados ao públi-
co para o qual o arquiteto trabalha. Projetam-se museus, centros culturais e escolas, 
mas faz-se pouco caso às delegacias e aos centros de apoio e assistência social. Desen-
ham-se edifícios com vontade de desenhar cidades. Os arquitetos acabam por criar 
microcosmos dos espaços aos quais que gostariam de pertencer e limitam-se a eles, 
defendendo com unhas e dentes os impactos positivos desses edifícios, como se de fato 
contribuissem em alguma escala considerável para a cidade para além dele mesmo.

Frente à realidade das cidades atuais, devemos nos posicionar de forma crítica, consci-
ente e propositiva. “A ausência de horizontes, ideais e alternativas no pensamento político 
atual é resultado do embotamento da imaginação política. À medida que nossa imaginação 
definha, somos deixados à mercê de um futuro incompreensível. Ideais são projeções de uma 
imaginação otimista - mas o colapso da imaginação está destinado a arruinar o idealismo. 
(...) Uma cultura que tenha perdido a imaginação só pode produzir visões apocaliptias como 
projeções de um subconsciente reprimido. Um mundo desprovido de alternativas, devido 
à ausência de imaginação individual ou coletiva, é o mundo dos sujeitos manipulados de 
George Orwell e de Aldous Huxley.” (PALLASMAA, 2017, p.82)

30  Certa vez, às vésperas do carnaval, vi um 

grupo de crianças que dançava frevo no vão do 

prédio e, em frente ao edifício vizinho, a tradicional 

fila matinal que se prostra à espera da abertura 

do serviço público de habitação. Naquele dia 

decidiram subir os ostensivos portões, invisíveis 

aos olhos num dia comum, mas necessários para 

separar aqueles públicos tão distintos: de um 

lado crianças brancas no centro cultural erudito, 

do outro, a população socialmente vulnerável e 

majoritariamente negra, sem lugar para morar. Ali, 

uma imagem valeria mais do que mil palavras.

O FUTURO DAS CIDADES 
E AS CIDADES DO FUTURO



PARTE I / A CONTEXTUALIZAÇÃO

24

Certa vez, Glória Maria, repórter negra da Rede Globo, respondeu à Marília Ga-
briela durante uma entrevista1 que, após ter chegado a um patamar profissional 
e intelectual onde ela deveria ser mais respeitada, o racismo não deixaria de ex-
istir, ele apenas ficava mais sutil e elaborado. De forma análoga, nos ambientes 
ditos de esquerda, onde o discurso do feminismo já está mais bem aceito e as 
problematizações mais recorrentes, a opressão não desaparece, apenas se torna 
mais elaborada.
 
Não é diferente no campo da arquitetura e do urbanismo. Ainda que o debate 
tenha ganhado visibilidade apenas nos últimos anos, já existe extenso material 
disponível em alguns países sobre a prática misógina da arquitetura. Pesquisas, 
experimentos e artigos críticos tentam dimensionar e denunciar os efeitos da 
imagem do arquiteto herói dentro do campo profissional. Pelo recente e ainda 
incipiente debate brasileiro, me pauto pelo conteúdo apresentado por Despina 
Stratigakos em seu livro Where are the Women Architects?2, algumas questões le-
vantadas em palestras e artigos recentes e, naturalmente, minha própria opin-
ião, como estudante e profissional com alguns anos de vivência no meio.
 

 
A exclusão da mulher no campo da arquitetura veio munida de argumentos bi-
ológicos, diagnosticando o corpo feminino como desprovido da força física, da 
personalidade e do modo de pensar necessário para o ofício. Faltavam-lhes a 
forte determinação de um gênio, a autoridade necessária para a supervisão da 
construção, a percepção espacial e a lógica analítica que o desenho demanda-
va. Sobravam-lhes o excesso de zelo pelo detalhe a tendência a “ouvir demais” a 
opinião do cliente.

Vários críticos fervorosos endossaram a opinião pública com artigos hediondos. 
Em 1902, o arquiteto escocês Thomas Raffles Davison, editor do British Architect, 
escreveu o artigo “May Women Practise Architecture?”3 ou “Poderiam as mulheres 
exercer a prática da arquitetura?”, em que conclui que não, e encerra o texto di-
zendo que, em tradução livre: “Podemos dizer - como um mero homem, é claro - que 
estamos contentes com isso, pois o que impede a mulher de obter grandes conquistas 
na prática da arte da arquitetura é o que faz o seu maior encanto e glória em ser uma 
mulher”.

Em 1908, o crítico de arquitetura alemão Karl Scheffler chegou a escrever que 
as mulheres que violassem suas condições biológicas naturais pagariam o preço 
com a sua feminilidade. Elas se transformariam em irritáveis criaturas herma-
froditas, adquirindo trejeitos e desejos sexuais masculinos, se tornando estéreis. 
Muitas ainda sofreriam com a prostituição e o lesbianismo, comum entre as ar-
tistas mulheres da época.4

Em 1911, o arquiteto alemão Otto Bartning, autor do artigo “Should Women Build?”5 
ou “Mulheres deveriam construir?”, escreve que mulheres produziam arquitetura 
feminina e fraca pois tinham a tendência de ouvir muito o desejo dos seus clien-
tes. As esposas dos clientes tampouco deveriam ser ouvidas, pois traziam “ideias 
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problemáticas” que afetariam a “ordem severa” do projeto, trazendo temáticas 
“marginais” que se sobrepunham as ideias “fundamentais” do desenho. Ele criti-
ca a “fraqueza da arquitetura contemporânea”, sugerindo que “a arquitetura pre-
cisa recuperar não as mulheres arquitetas, mas os homens extremamente masculinos”.
 
Ainda no mesmo ano, a arquiteta Fay Kellog, então responsável pela construção de 
um arranha-céu em Nova York, respondeu durante uma entrevista que as mulheres 
não deveriam se contentar com os pequenos pedaços de arquitetura, mas precisa-
vam de coragem para se lançar nos projetos de edifícios comerciais pois era ali que 
o dinheiro e a fama eram feitos6, Fay Kellog ficou conhecida pelo envolvimento na 
construção de seus projetos, sendo fotografada a dezenas de metros acima das ruas, 
escalando andaimes e participando ativamente do que era feito na obra.
 
A visibilidade da prática das arquitetas para além da esfera doméstica se deu pela 
concepção de estruturas para as feiras mundiais no fim do século XIX. Muitas 
dessas construções abrigavam exibições dedicadas a trabalhos de outras mul-
heres, numa tentativa de valorização das contribuições femininas para a rique-
za dos países ocidentais. O pavilhão da German Werkbund Exhibition, situado 
em Colônia e projetado por Margarete Knüppelholz-Roeser em 1914 chegou a ser 
criticado pela falta de graça feminina, como se a construção se travestisse de ar-
quitetura masculina, sendo, portanto, impróprio para um edifício de mulheres7, 
Concomitante a essas construções, mulheres arquitetas começaram a participar 
e ganhar concursos de arquitetura prestigiados, colocando em cheque dezenas 
de equipes masculinas e, ainda que exceção, abriam espaço para a visibilidade do 
seu trabalho, contrariando as ditas capacidades do seu gênero.
 
Se analisarmos os retratos dos arquitetos nos dias de hoje, perceberemos que a im-
agem continua a transparecer a mesma agressiva masculinidade: homens brancos, 
vestidos de maneira sóbria, eretos, em poses que realçam os ombros e a postura 
determinada. O contexto em que estão inseridos frequentemente sugere um alto 
nível de erudição, trazendo-lhes um semblante impositivo e genial. Com peito es-
tufado e mirando o horizonte, muitos se assemelham à figura de um super-herói 
no topo de um edifício pronto para alçar voo e salvar a cidade em chamas. Outros, 
mais contidos, porém igualmente determinados, encaram a câmera fotográfica 
com rosto fechado e sério. Abrem as pernas quando estão sentados e realçam a 
virilidade através da posição do corpo na cadeira.
 

 
Após décadas de pesquisa e publicações que encorpam o debate de gênero na ar-
quitetura, o alcance dessa produção permanece muito limitado. Isso porque essa 
literatura específica não encontra espaço nos currículos das escolas de arquite-
tura, onde a discussão sobre o tema se mostra mais do que necessário. Além dis-
so, a bibliografia de cursos e disciplinas de história e teoria da arquitetura neg-
ligenciam deliberadamente a produção feminina, sendo muitas vezes pautadas 
exclusivamente em livros, artigos, teses e dissertações produzidas por homens.

Não é de se surpreender, portanto, que a situação também seja alarmante nos 
estúdios de projeto. A falta de arquitetas professoras faz com que temas de pro-
jeto com enfoque principal em questões de gênero e vulnerabilidade sejam quase 
inexistentes, já que as poucas mulheres atuantes se sentem desconfortáveis de 
lançar temas de projeto incomuns e polêmicos.

Foi o caso recente de uma das melhores escolas dos Estados Unidos, que ofere-
ceu um estúdio cuja proposta era direcionada a uma parcela da população so-
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cialmente vulnerável: habitação para sobreviventes de violência doméstica. O 
enfoque principal dava espaço, portanto, para os alunos debaterem como criar 
ambientes que promovessem o conforto e o sentimento de segurança para seus 
moradores e suas moradoras. A banca final que analisou os projetos dos alunos 
contava apenas com uma mulher entre os cinco arquitetos convidados. Strati-
gakos conta que os membros homens da banca discutiram aspectos formais dos 
projetos, mas que não se referiram uma única vez à função dos edifícios propos-
tos. Foram abordados todos os tipos de tema — estruturas para estacionamento, 
aspectos de combate a incêndio, cafés, cinemas, lojas — mas fosse por descon-
forto, ignorância ou falta de interesse, o debate sobre pessoas vulneráveis que 
sofreram de traumas severos foi deixado de lado8. 

Para além da sala de aula, as palestras também trazem um triste diagnóstico. 
As faculdades de arquitetura frequentemente convidam apenas palestrantes 
homens, deixando claro quem julgam considerar autoridades sobre os temas de-
batidos. As mulheres, quando convidadas para falar de seu trabalho, raramente 
falam sobre a experiência feminina na arquitetura. E por que deveriam? Justa-
mente porque palestras sobre gênero na arquitetura são raramente propostas 
e, quando acontecem, encontram uma plateia esmagadoramente composta por 
mulheres. Falar sobre gênero em momentos onde o enfoque não é esse é, portan-
to, uma maneira de quebrar a bolha da discussão e levar os questionamentos para 
novos campos da prática.
 
Não são raros, ainda, os casos de assédio às alunas nas faculdades — e aqui 
acrescento especial atenção à FAU-USP. Os professores, blindados pelo escudo 
da cordialidade no meio acadêmico, usufruem de certa liberdade tanto para des-
merecer a produção feminina, seja durante apresentações das alunas, durante 
orientações individuais ou através de uma maior rigidez de avaliação, quan-
to para assediá-las fora da faculdade, através de e-mails, mensagens em redes 
sociais ou ambientes informais. O assédio, muitas vezes claro o suficiente para 
gerar incômodo e sutil o suficiente para proteger o assediador, acaba impune e 
torna-se recorrente. Alguns professores — casados ou não — acabam se tornan-
do conhecidos pelas investidas constantes contra as alunas. Para além das bar-
reiras que o meio acadêmico impõe, adiciona-se mais insegurança àquelas que, 
frequentemente assediadas, deixam de acreditar no próprio potencial criativo, 
desconfiadas de estarem sempre sendo alvo de interesses secundários – e não 
acadêmicos ou profissionais.
 
Em última instância, como é possível dizer que o papel da arquitetura é gerar 
conforto, justiça social e uma cidade mais agradável se a falta de interesse sobre 
as questões de vulnerabilidade é intrínseca à dinâmica da profissão? Como pode 
um arquiteto realizar um bom projeto, visando o conforto e a melhoria de vida 
dos envolvidos se ele mesmo é acusado de assediar moralmente e sexualmente 
suas alunas e colegas de trabalho?

 
Dentro do cenário brasileiro, em que a falta de protagonismo dos arquitetos na 
cultura e no meio urbano levam a uma constante crise dentro dos escritórios de 
arquitetura, os profissionais que lá trabalham aceitam uma baixa remuneração 
por muitas horas de trabalho e uma baixa perspectiva de crescimento na carreira. 
Nesse contexto, o que se almeja é estampar o próprio sobrenome junto ao sobre-
nome de outro colega de trabalho, seguido da palavra “Arquitetura”, “Arquitetos” 
ou ainda “Associados”. Nessa condição capengante da profissão, o brilhantismo in-
dividual e o egocentrismo exacerbado ainda encontram espaço para atuar.
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Segundo o anuário do CAU/BR realizado em 2018, são mais de 154 mil arquitetos 
pelo Brasil, o que significa um arquiteto para cada 1.346 habitantes, ou, no caso 
de São Paulo, 900hab/arq. As mulheres representam 62,6% desse contingente na-
cional, chegando a 73% do total de arquitetos em Alagoas, 74% no Rio Grande do 
Norte, 71% no Espírito Santo e 68% em Minas Gerais9. Num cenário predominan-
temente feminino, parece haver um desajuste entre a imagem do profissional e o 
que de fato ela é.

Infelizmente, o assédio e a falta de representatividade não se limitam apenas aos 
meios acadêmicos: a diferença de tratamento se dá também no meio profissional. 
É necessário observar que são poucas as informações sobre o contexto brasileiro 
que detalham as dinâmicas no exercício da profissão. As recentes pesquisas in-
ternacionais sobre a disparidade de gênero dentro da arquitetura nos dá bases e 
índices suficientes para entender o cenário global. 

Segundo a pesquisa feita pela revista inglesa Architects’ Journal em 2014, 66% 
das 700 mulheres entrevistadas dizem já ter sido questionadas sobre estarem 
menstruando, já terem ouvido ameaças sobre a possibilidade de uma gestação ou 
reconhecem que recebem muito mais funções secretariais do que seus colegas 
homens10. Importante notar que 80% dessas respostas vem de mulheres abaixo 
dos 40 anos, o que significa que a mesma discriminação escancarada do começo 
do século XX continua a assombrar as profissionais da área.

Quanto ao trabalho secretarial, o que se vê é um papel análogo ao da esposa e 
mãe no ambiente doméstico sendo reproduzido no ambiente profissional: elas 
são responsáveis, muitas vezes, pelo trabalho não reconhecido de organização da 
dinâmica do escritório, em funções como atender o telefone, fazer o café, admin-
istrar a agenda de compromissos dos arquitetos homens, além de serem incum-
bidas de tarefas muito mais detalhistas durante o projeto, enquanto seus colegas 
cuidam da visão geral da obra. Poucas são enviadas para o canteiro de obras sob 
a afirmação de que sua autoridade não é respeitada em campo. O que acontece, 
de fato, é que sua autoridade não é reconhecida nem dentro dos escritórios, onde 
a divisão de tarefas e a discrepância salarial demonstra a falta de ética dos seus 
superiores. Além de tudo, muitas das que tentaram abrir seus próprios escritóri-
os acabaram se perdendo ao longo do percurso, por perceberem que lhes falta-
vam o nível de influência e a rede de contatos necessária para o sucesso de um 
escritório.
 
A mesma pesquisa realizada em 2014 apontou ainda que 88% das arquitetas viam 
com ansiedade e pessimismo as consequências profissionais da maternidade. 
Em contraste, 62% dos homens enxergavam o papel de pai com apreensão11. Boa 
parte das mulheres que retornam da maternidade perdem o interesse e o com-
promisso com seus cargos não por conta do bebê, mas por conta da pressão dos 
chefes que acreditam que elas se tornam inaptas para assumir novamente as re-
sponsabilidades. A falta de flexibilidade nos turnos e nos esquemas de trabalho 
dessas mães desencorajam as outras arquitetas. Algumas chegam a mentir sobre 
a maternidade, colocando a família e o trabalho num eterno malabarismo.

A prática de arquitetura se apresenta de forma muito meritocrática, onde o pre-
miado talento é fruto de trabalho duro por horas a fio e noites em claro, trazendo 
visibilidade imediata. As profissionais mulheres que não tiverem uma visão fem-
inista sobre a condição que elas ocupam, tendem a se desmotivar por não verem 
esse inerente sucesso em suas vidas, depositando a culpa em seu próprio fracas-
so enquanto assistem ao discurso seguro dos colegas homens. Com base ainda 
na realidade internacional, The National Council of Architectural Registration 
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Board, responsável por administrar exames e programas de estágio nos Estados 
Unidos informou que mulheres arquitetas supervisoras de estagiários represen-
tam apenas 13% do total12. O papel da supervisora mulher pode ser essencial na 
motivação de uma aluna, mostrando-lhe que a carreira não se faz apenas com 
sacrifício e ambição, mas apresentando-lhes contatos, confiando tarefas desa-
fiadoras à estagiária e, provada sua capacidade profissional, colocando seu nome 
frente à novas oportunidades profissionais e promoções. Sheryl Sandberg, autora 
do livro “Lead In: Women, Work and the Will to Lead”observa ainda que supervi-
sores e orientadores acadêmicos tendem a escolher orientandos que se pareçam 
com eles13: arquitetos seguros de suas ideias procuram pupilos igualmente se-
guros, perpetuando o ciclo excludente.

Um projeto denominado “The Missing 32% Project” e nascido em 2013 no Amer-
ican Institute of Architects, pesquisa os motivos da dissidência de 32% das ar-
quitetas recém-graduadas. Numa pesquisa que envolveu quase 2300 profission-
ais da área nos Estados Unidos, foi possível observar que 28% das arquitetas se 
disseram satisfeitas com a carreira, enquanto esse número chega a 41% entre os 
arquitetos14. Um dos motivos mais claros para essa insatisfação diz respeito à 
diferença salarial entre os gêneros: num cenário onde as horas de trabalho são 
muitas e a compensação é pouca, essa questão parece importante. Além disso, 
a difícil perspectiva de promoção para os cargos mais altos das firmas desen-
coraja as jovens arquitetas. Uma pesquisa realizada em 2014 pelo U.S. Bureau 
of Labor Statistics descobriu que entre os profissionais em tempo integral, os 
homens ganhavam cerca de 20% mais do que as mulheres. Nesses casos, a falta 
de transparência salarial nos escritórios de arquitetura contribui para que essa 
discrepância se mantenha escondida15.
 
Por fim, o Missing 32% Project apontou que quase um terço das mulheres que aban-
donaram da carreira nos Estados Unidos responderam que a falta de figuras mod-
elo foi o fator decisivo para a desistência. Esses modelos se mostram importantes 
para quebrar possíveis estereótipos, impulsionando a autoconfiança profissional.

É importante salientar que culturas diferentes promovem cenários diferentes para 
as estatísticas. Quais aspectos culturais e sociais trazem tamanha diferença? O que 
a arquitetura pode aprender dos outros campos profissionais? Como comparar os 
estudos e estatísticas das outras profissões que melhor integram as profissionais 
mulheres? Bibliografia sobre liderança feminina está amplamente disponível, mas 
é necessária uma análise detalhada sobre quais fatores mais afetam as estatísticas 
a longo prazo na profissão. Estudos nessa escala requerem uma quantidade consid-
erável de recursos, mas os institutos e organizações ligadas à arquitetura parecem 
estar pouco dispostos a tomar a questão como uma prioridade.

Para anunciar os arquitetos ganhadores do prêmio Pritkzer, a imprensa costu-
ma utilizar palavras como “visionário”, “genial”, “arrojado”, “radical”. O que não é 
tão comum é associar a figura do arquiteto vencedor como uma pessoa “difícil” ou 
“diva”, como foi o caso de Zaha Hadid em 2004, sugerindo uma instabilidade emo-
cional feminina que afeta o campo profissional.

Stuart Jeffries, num artigo para o The Guardian16, começa seu texto dizendo 
(tradução livre):

“Zaha Hadid oferece uma mão úmida e macia para cumprimentar. Ela está com 
gripe. Isso é uma decepção. Onde está o monstro vibrante que me havia sido pro-
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metido em entrevistas passadas? Onde está a bola de demolição latindo abusos em 
árabe pelo celular enquanto entra em seu escritório ao norte de Londres em saltos 
vertiginosos, antes de desenrolar palavras desagradáveis para a sua equipe em 
um inglês terrivelmente acentuado? ‘É por causa de todos os vôos que tenho feito’, 
diz Hadid, olhando-me com olhos castanhos tristes. ‘Eu não sei o que colocam no 
ar desses aviões, mas está realmente afetando minha saúde’. Desde que ganhou 
o prêmio Pritsker no mês passado - na prática, o Prêmio Nobel da arquitetura - 
Hadid, de 53 anos, não tem parado de viajar.”

O parágrafo seguinte não começa com menos:

“Ultimamente Hadid tem precisado colocar mais coisas em sua bagagem para além 
dos trajes preto da marca Issey Miyake: ela precisa de um capacete de arquiteta, 
porque seus projetos estão sendo finalmente construídos ao redor do mundo”. 

A última frase do artigo traz ainda o gran finale: 

“Viciada em trabalho e solteira, Hadid parece estar destinada ter apenas uma 
companhia de longa data - a gripe galopante provocada pelos aviões de climas 
estrangeiros para ver os sonhos se tornarem reais.”

Enquanto Jeffries se esforça para criar uma imagem frágil, longe da implacável ima-
gem de arquiteta heroica, Hebert Muschamp, crítico de arquitetura, escreveu para o 
New York Times17 alguns dias depois o que seria uma análise sobre o que ele consid-
era ser uma entrada tardia no mundo dos grandes arquitetos. “Amada por jornalistas 
e companheiros de profissão pelo que é frequentemente descrito como uma presença de 
diva, a Sra. Hadid encontrou apenas recentemente clientes dispostos a olharem para além 
de sua reputação de temperamento difícil.” Não apenas ele tira o valor arquitetônico do 
trabalho da arquiteta como atribui a admiração de seus seguidores a fatores mera-
mente estéticos. Para completar, ainda culpa a própria arquiteta ao dizer que “Al-
guns admiradores começaram a temer que Hadid estivesse investindo mais em sua imagem 
pública do que na disciplina da prática profissional.” Muschamp deduz que para perder 
o caráter neurótico, Hadid deixou a erudição — culturalmente um atributo tido como 
masculino — para dar mais ênfase os prazeres do corpo — associado ao feminino. 
Ele descreve então uma Zaha em seus momentos de descanso na piscina, com a pele 
brilhando em óleo, dizendo que ela poderia até se passar por uma esposa britânica 
balançando seus cabelos enquanto solta uma gargalhada. Vale lembrar aqui que Zaha 
Hadid tem origem árabe: nascida no Iraque, graduada em matemática no Líbano, se 
mudou para Londres apenas em 1972, aos 32 anos, onde estudou na renomada Archi-
tecture Association.

O preconceito ocidental ainda aparece quando, para descrever o partido usado no 
projeto de Hadid em Oklahoma, ao lado de uma torre fálica desenhada por Frank 
Lloyd Wright, Muschamp afirma que Zaha estaria flertando com o edifício, e suas 
curvas sinuosas tenderiam a acentuar a verticalidade da torre. Em última instância, 
lê-se a mulher sensual do leste, seduzindo e acasalando com o gênio ocidental, viril 
e ético.
 
Um dos casos mais icônicos na arquitetura quanto ao desrespeito ao trabalho femi-
nino é, com certeza, o prêmio Pritzker de 1991, dado a Robert Venturi, excluindo sua 
esposa Denise Scott Brown, arquiteta, planejadora, escritora e com quem Venturi di-
vidiu a parceria de um escritório por décadas. Ainda que a explicação oficial para tal 
nomeação tenha sido que o prêmio só era dado para profissionais solo, havia o históri-
co da nomeação de dois arquitetos independentes que dividiram a mesma edição do 
prêmio: Oscar Niemeyer e Gordon Bunshaft - que quase reivindicou o próprio prêmio 
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— em 1988. Dez anos depois, na edição de 2001, o prêmio Pritsker pareceu ter ignora-
do seu próprio critério ao nomear a dupla Jacques Herzog e Pierre de Meuron. No tex-
to do anúncio da premiação, a esposa aparece apenas no décimo primeiro parágrafo 
- ou penúltimo -, como colaboradora na evolução da teoria arquitetônica de Venturi, 
tendo sido casada com ele por 24 anos e tendo dividido a autoria de dois livros: Learn-
ing from Las Vegas (com Steven Izenour) e A View from the Campidoglio: Selected Essays, 
1953-1984.
 
Denise Scott Brown não participou da cerimônia de premiação e seu marido, durante 
o discurso de aceitação do prêmio, declarou que o escopo do trabalho pelo qual ele es-
tava sendo premiado teria sido significativamente menor sem a crucial participação 
de Scott Brown. Ela, quando questionada sobre o fato, acusou a profissão por ser in-
segura e necessitada de figuras estrelas masculinas para liderar o caminho. Ironica-
mente, àquela altura Denise já era um nome importante na discussão de gênero na 
arquitetura.
 
Em 1974 ela palestrou na West Coast Women’s Design Conference, e em 1989 publicou um 
ensaio influente intitulado “Room at the Top? Sexism and Star System in Architecture”, 
onde dizia que os críticos de arquitetura costumavam nomear como líderes apenas 
os arquitetos pertencentes a um pequeno grupo, com os quais, de certa maneira, eles 
conseguiriam dividir a aura da fama. Em 2013, com 81 anos, Denise Scott Brown dis-
cursou falando que o Pritzker devia a ela não um prêmio, mas uma cerimônia de in-
clusão. O gesto causou rebuliço no meio arquitetônico e, apesar da petição que contou 
com assinaturas de Venturi, Rem Koolhaas e Zaha Hadid, não houve contestação.
 
O prêmio Pritzker, assimilado como o Nobel da arquitetura pela própria fundação que 
o criou, ao longo de suas 41 premiações, homenageou apenas duas mulheres: em sua 
26ª edição, a arquiteta Zaha Hadid e em sua 32ª edição, quando premiou o escritório 
japonês SANAA — Sejima and Nishizawa and Associates — onde a arquiteta Kazuyo 
Sejima divide a cofundação com seu sócio Ruye Nishizawa. Na 34ª edição seria hom-
enageado o arquiteto chinês Wang Shu, novamente sem o devido reconhecimento do 
trabalho da arquiteta e esposa Lu Wenyu, com quem fundara um escritório quinze 
anos antes e com quem ele havia construído trezes das catorze obras citadas no anún-
cio do prêmio.
 
Somando os arquitetos homenageados pelos três principais prêmios na arquitetura 
– Pritzker, RIBA Royal Gold Medal e AIA Royal Gold Medal — tem-se um total de 281 
vencedores, dos quais apenas 6, ou 2%, são mulheres.

É certo que a homenagem traga, para além do prêmio em dinheiro, um reconhecimen-
to do trabalho exercido pelo arquiteto, trazendo mais prestígio, visibilidade e opor-
tunidades futuras. Porém, a contrariedade das nomeações traz à tona um tópico ainda 
mais importante: a validade de prêmios que se dirijam a figuras individuais dentro de 
um meio profissional em que a colaboração e a criação conjunta são constantes. Ao que 
se vê, estamos construindo uma profissão baseada no empilhamento de conquistas 
pessoais num sistema internacional de julgamento, onde raramente são lembrados os 
trabalhos que demonstram avanços tecnológicos, ambientais ou sociais.
 

 
Como bem se sabe, história não é simplesmente algo meritocrático, mas sim uma 
narrativa do passado escrita e revisada — ou propositalmente esquecida — por 
pessoas com interesses, como bem aponta Stratigakos18. A participação feminina 
em diversos campos do conhecimento deixou de ser retratada durante muito tem-
po, causando o total desconhecimento das personagens e da sua influência para os 
dias atuais.
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A história da arquitetura, através do formato da monografia, instaurou uma ideia 
de genealogia, onde um arquiteto é colocado numa espécie de linhagem, com 
mestres que ele tem como referência em seu trabalho e outros profissionais im-
portantes que ele chegou a influenciar. O formato monográfico beneficiava, por-
tanto, a visão individualista de sucesso, desencorajando histórias de colaboração, 
excluindo o papel das arquitetas mulheres que chegaram a se inserir no campo.
 
Não é raro encontrar informações sobre um edifício que, por escolha do editor 
ou por ignorância quanto à equipe real que trabalhou na obra, opta por colocar 
apenas o nome masculino como autor do projeto. Quando é citado mais de um 
arquiteto, o segundo ganha uma abreviação do nome, impossibilitando o leitor 
atento de discernir se aquele personagem era um sócio ou uma sócia e, quando 
com sobrenomes idênticos, se o autor secundário era irmão do arquiteto princi-
pal ou se, na verdade, era a esposa dele.

É bem verdade que parte do sumiço das arquitetas mulheres na história acon-
tece por culpa delas mesmas. Até os dias de hoje, alunos homens não hesitam em 
preservar o legado de seus projetos, escrevendo memoriais e arquivando plan-
tas e modelos originais. Alunas mulheres, por sua vez, são ensinadas que a au-
topromoção é algo indesejável, abandonando a mesma oportunidade de deixar 
suas marcas no campo da arquitetura. Aos poucos, essa disparidade de trabalho 
documentado causa uma insegurança feminina generalizada, já que os projetos 
que elas julgam serem dignos de registro acabam representando uma quanti-
dade muito menor do que elas realmente produziram, evidenciando a diferença 
na produção.

Ainda que a quantidade de conteúdo a respeito do trabalho de arquitetas tenha 
crescido nos últimos anos, museus, livrarias e bibliotecas ainda tendem a dar 
pouca visibilidade a esse material. Para além dos meios materiais de dissemi-
nação do conhecimento, o que é tido como terceira ou, para alguns, quarta onda 
do feminismo é extremamente pautada pelo conteúdo virtual19. Isso significa 
dizer que o ativismo precisa do conhecimento disperso pela internet para que 
possa se informar. Novamente, Stratigakos conta como algumas estratégias ain-
da precisam ser melhor trabalhadas.

Segundo ela, ainda que mulheres representam metade dos leitores da Wikipedia, 
um dos websites mais visitados do mundo, a porcentagem de mulheres editoras 
alcança dramáticos 9% do total de editores segundo levantamento em 201320  de-
pois de terem alcançado a marca de 13% em 2010. Por conta dessa disparidade, é 
visível a lacuna de conteúdo deixada pelos editores homens que, seja por pouca 
familiaridade ou por falta de interesse, não cooperam para o aumento do conteú-
do feminino da enciclopédia.

O fato de existirem listas como “Escritores Americanos” e logo em seguida “Es-
critoras Mulheres Americanas”, por exemplo, mina ainda mais a visibilidade do 
trabalho feminino. Mulheres, negros e outros grupos historicamente injustiça-
dos parecem sempre carecer de uma subcategoria que os homenageie, sem nun-
ca poderem participar do ranking oficial de personagens que influenciaram a 
história da sua profissão.

Intervir na Wikipedia parece ser especialmente importante, já que o site sempre 
aparece entre as primeiras opções de pesquisa do Google. Em termos claros: se 
não é googlável, não existe.

Em 2013, numa tentativa de incluir a segunda mulher formada em arquitetura 
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na Alemanha nas entradas da Wikipedia alemã — Thekla Schild, que abriu um 
programa de inclusão de mulheres na faculdade e possui inúmeros manuscritos 
sobre a educação na arquitetura durante época em que viveu — a autora viu seu 
artigo ser deletado em 13 minutos pelo editor Der Krommodore, alegando que 
Schild não era suficientemente significante para entrar na enciclopédia e ques-
tionando, inclusive, a existência de tal personagem, já que provavelmente ela não 
era googlável.

Almejando uma maior visibilidade, foi proposto em 8 de março de 2015, no Dia In-
ternacional da Mulher, o WikiD (Wikipedia Women Design) um encontro mundial 
para a edição de conteúdos relacionados à mulheres na Wikipedia — conhecidos 
como edit-a-thon ou maratona de edição. Foram ministradas oficinas de edição 
de conteúdo em países como Estados Unidos, Austrália, Alemanha, Canadá, Ir-
landa, Espanha e Portugal, onde mais de 70 entradas foram criadas. As autoras 
das novas entradas puderam assistir seus textos serem deletados em questão de 
minutos por editores homens, sem nenhum aviso prévio. Depois de muitos ras-
cunhos terem sido deletados, algumas páginas finalmente foram publicadas com 
o aviso de que o tema estava sendo tratado de maneira subjetiva, sem comunicar 
informações reais.

Dois meses depois desse encontro, com a atenção da mídia para o debate, a Wiki-
media Foundation reconheceu o esforço do encontro, firmando com os organiza-
dores do WikiD uma parceria a longo prazo com o intuito de dar mais visibilidade 
às mulheres arquitetas e de incentivar mais mulheres ativas entre os editores da 
Wikipedia.
 

 
Em 2002, a Mattel lançou uma votação pública para determinar qual seria a próx-
ima carreira da boneca da série “Barbie I Can Be...” ou “Barbie eu posso ser...”. 
Dentre as opções havia: bibliotecária, oficial da polícia e arquiteta, sendo a última 
a vencedora da votação. Julia Jensen, a porta-voz da Mattel explicou que a boneca 
não seria de fato fabricada, visto que as meninas não conseguiriam entender os 
termos profissionais complexos de suas mães arquitetas. Segundo ela, na per-
spectiva de uma criança, a assimilação se limitaria a “ela bebe café” e “ela está 
sempre conversando pelo telefone”. Ser uma arquiteta não estava no campo do 
entendimento de uma menina. Em fevereiro de 2010, porém, Mattel mostrou ter 
repensado seus termos ao propor outra votação para eleger a temática do 125º 
aniversário da boneca e, mais uma vez, a vitória foi da arquiteta.

Despina Stratigakos e Kelly Hayes McAlonie, ambas arquitetas pela Universidade 
de Buffalo, foram então convidadas a desenvolver o conceito da boneca. Cientes 
das críticas ao redor da Barbie, ambas aceitaram o convite por verem ali a pos-
sibilidade de debater a imagem da arquiteta mulher e criar no imaginário das 
meninas uma possibilidade de carreira nunca antes assimilada.

Stratigakos e McAlonie logo entenderam que o projeto da Barbie não significava 
a miniaturização da vida adulta, mas sim a tradução para termos que as crianças 
entendessem. Não bastaria vestir a arquiteta de preto, pois no imaginário infan-
til, preto é a cor destinada aos vilões e vampiros. Era necessário encontrar um 
denominador comum entre a realidade da profissão, a complexidade da fabri-
cação dos itens que a vestiriam e o significado da Barbie para as meninas.

Dentre uma lista de 25 itens propostos pelas duas arquiteta, a Mattel escolheu 
três: um capacete de obra, um tubo de desenhos rosa e um óculos preto. Por conta 
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do formato do pé da boneca, o uso de sapatos sem salto tornava-se impossível, 
fazendo com que a Barbie arquiteta tivesse que usar botas pretas. No que diz 
respeito às roupas, foi acordado que seria um vestido, visto que cem anos antes 
as mulheres haviam sido banidas do canteiro de obras justamente pelas vesti-
mentas que usavam. Manter o conceito da Barbie feminina, nesse caso, foi mais 
um ato de resistência e de proposição de uma nova imagem menos masculinizada 
da carreira.

O lançamento da Barbie arquiteta gerou um rebuliço mundial dentro e fora do 
campo da arquitetura. O que foi mais surpreendente, segundo Despina, foi a 
tensão na argumentação entre as diversas gerações de mulheres. Algumas fi-
cavam indignadas por trazerem de volta signos femininos - no caso, a própria 
boneca - que o feminismo havia levado tanto tempo para desconstruir. Outras 
rebatiam o questionamento das primeiras, criticando a masculinização das ves-
timentas que as faziam serem lidas como pseudo-intelectuais, sendo esse o único 
código visual possível para serem levadas a sério na profissão. Outras ainda suge-
riam que a temática da mulher arquiteta fosse levada não às bonecas Barbie, mas 
a outros brinquedos como o Lego.

Ao fim, Despina assume ter sido uma experiência muito rica e surpreendente, 
principalmente por conta das oficinas ministradas, onde meninas pequenas 
aprendiam mais sobre a profissão e podiam, ao final, projetar a casa dos sonhos. 
Uma das crianças, por exemplo, propôs uma solução capaz de resolver o problema 
de muitas crianças da sua idade: um cômodo para os monstros, permitindo que o 
resto da casa ficasse livre deles e ela pudesse descansar tranquila.

Em última instância, pode-se dizer que Barbie permanece como um símbolo 
muito forte entre algumas meninas. As bonecas, ainda que com a ressalva do 
sexismo que as construiu, possuem um potencial veiculador de novas ideias ca-
paz de introduzir outras perspectivas da vida adulta que tem surgido nos últimos 
anos, como uma profissão tão fundamentalmente masculina.
 

 
Raquel Preto, advogada, professora, conselheira de administração e conselhei-
ra fiscal de diversas empresas, nos traz importantes ferramentas para avaliar a 
implantação de ações afirmativas — leia-se cotas para gênero — em ambientes 
profissionais. Raquel defende a representação feminina nos cargos de decisão do 
setor público e privado e o combate à violência contra a mulher e apresentou o 
tema “Vamos falar de Meritocracia e Preconceito?”21 no TEDx São Paulo em 2016.
 
Em 1980 — há apenas 39 anos —, depois de muita pressão por parte da sociedade 
civil, o sistema do Tribunal de Justiça de São Paulo passou a admitir a candida-
tura de mulheres nos concursos para magistratura no Brasil. Isso parece não ter 
sido suficiente, já que depois da mudança, a porcentagem de vagas ocupadas por 
mulheres se limitava a 12 ou 15% do total. Em 1996, o Tribunal de Justiça de São 
Paulo ficaria impedido de mostrar o gênero dos candidatos, ao passo que a iden-
tificação se daria através de um número, sem nome. 

No primeiro concurso realizado depois da implantação da mudança no sistema 
de identificação, a participação feminina saltou para 40%. Situação semelhante 
ocorreu em algumas orquestras estadunidenses, que passaram a fazer audição 
às cegas para a contratação de seus musicistas. O salto, nesse caso, foi de 6% para 
21% na participação das mulheres. O que tais números nos deixam claro é que 
as mulheres não precisam enfrentar apenas os obstáculos ligados àquela deter-

AÇÕES AFIRMATIVAS  
PARA A PROSPERIDADE 
DA PROFISSÃO

21  PRETO, Raquel. Palestra proferida no TEDx 
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minada atividade profissional, mas vários outros obstáculos culturais também, 
muito mais difíceis de combater.
 
A advogada defende a implementação de ações afirmativas para corrigir essa 
desigualdade tanto no ponto de partida das mulheres dentro do meio quanto na 
sua posterior caminhada ao longo do percurso profissional. A “correção” inicial 
do sistema de identificação do concurso do Tribunal de Justiça não foi suficiente 
para mudar todo o cenário da magistratura, e a falta da continuidade dessa cor-
reção nos cargos mais altos faz com que ainda não existam mulheres na cúpula 
do legislativo e do judiciário no Brasil. Em última instância, não temos mulheres 
defendendo as leis que mudarão o futuro das outras mulheres brasileiras. O que 
se defende é que o gênero deixe de ser um fator limitante na escolha dos mel-
hores profissionais para realizar determinadas tarefas, de forma que as tarefas 
sejam melhor feitas e, consequentemente, os resultados tragam mais benefícios 
para o sistema parlamentar e para a população. O impacto dessa mudança vem 
sendo medido através de diversos índices econômicos e sociais nos países que já 
implementaram ações afirmativas para a maior participação das mulheres nos 
diversos cenários profissionais. Pelo que Raquel conta, já foi comprovado, por 
exemplo, que as ações das empresas cujas cúpulas administrativas contam com 
a participação de mulheres são mais valiosas do que as ações das empresas sem 
mulheres em sua cúpula.

O 3% Movement1, um movimento estadunidense, aferiu que em 2014 o total de 
diretoras criativas mulheres era de apenas 3%. Num mundo onde elas influen-
ciam 80% dos gastos dos consumidores e 60% do que é compartilhado nas redes 
sociais, essa falta de representatividade não faz sentido. Na arquitetura, o artigo 
de 2017 da revista Dezeen2 nos conta que, da lista dos 100 maiores escritórios de 
arquitetura do mundo, apenas três são liderados por mulheres — são eles os es-
candinavos Tengbom, White Arkitekter e Henning Larsen — e apenas 10% deles 
têm mulheres em posições de alta liderança. O escritório que ocupa a 14ª posição 
da lista, Foster + Partners, tem 10 sócios executivos seniores, todos homens,e, dos 
outros 18 sócios seniores, apenas um é mulher.

No campo da arquitetura e do urbanismo, pela histórica invisibilização das nos-
sas funções, passamos a ter que trabalhar de um modo mais horizontal, coletivo 
e anônimo. Excluir parte da potência produtiva da profissão significa manter op-
erante e perpetuar o já demonstrado fracassado modo individualista, egocên-
trico, elitista, antiecológico e misógino de produzir arquitetura. Dar abertura à 
participação feminina parece induzir necessariamente a uma revisão da forma 
como a dinâmica no meio arquitetônico tem se dado - e o resultado disso é ainda 
desconhecido.

Buscar a igualdade de gêneros dentro da profissão, ao contrário do que se ima-
gina, não significa necessariamente aumentar a oferta, diminuindo a já escassa 
demanda. Incluir-nos nos postos altos significa dar a oportunidade às empresas 
e às instituições públicas de terem as melhores profissionais selecionadas para 
a execução das tarefas que lhes cabem, gerando benefícios para toda a cadeia 
que se desenvolve abaixo dela. Enquanto a inserção das mulheres nesse meio for 
definida apenas por homens, devemos buscar abrir espaços e lutar pela continui-
dade dessa abertura nos degraus acima. Como diria Stratigakos, para as que en-
tendem a urgência da reversão desse cenário na dinâmica da profissão, “peço para 
que sejam voz e façam barulho”3.

22  THE 3% MOVEMENT. 3 Percent Movement. 

Disponível em: <www.3percentmovement.com/>. 

Acesso em: 15 jan 2019.

23  FAIRS, Marcus. Survey of top architecture firms 

reveals “quite shocking” lack of gender diversity at 

senior levels. Dezeen: 16 nov 2017. Disponível em: 

<www.dezeen.com/2017/11/16/survey-leading-

architecture-firms-reveals-shocking-lack-gender-

diversity-senior-levels/>. Acesso em: 15 jan 2019.
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“No início do século XXI, nesse contexto de monopólio do poder econômico, a 
função do arquiteto tornou mais ambígua e ambivalente. Ele tendeu a se trans-
formar em um servente dos interesses do poder privado e da ideologia do poder 
público, o que anula intrinsecamente as possibilidades de desenvolvimento de 
uma cultura crítica, pois, se o faz no contexto da sociedade neoliberal, arrisca-se 
a ficar sem sua fonte de trabalho. Embora o arquiteto continue a defender seu 
papel cultural e social, há, na verdade, certo tipo de prática da profissão que se 
tornou incompatível com o exercício da crítica. (MONTANER; MUXÍ, 2014, p.38)

A arquitetura tem uma estreita relação com tudo que é humano de maneira tão 
próxima que chega a ser óbvio e redundante. Por isso, muitas vezes, acaba sendo 
difícil atualizar tais relações de forma constante e sistêmica. A citação de Josep 
Montaner e Zaida Muxí introduz de maneira sucinta o que chamamos de “atual 
crise da arquitetura”: nos sentimos cindidos entre o discurso e a prática e esque-
cidos enquanto profissionais.

Durante as primeiras décadas do século XX, especialmente no entre guerras, 
surgiu o compromisso político e social da esquerda europeia. E foi depois da Se-
gunda Guerra Mundial, a partir do movimento moderno, que brotou na esquerda 
uma dualidade no campo da arquitetura1: de um lado aqueles que acreditavam 
que o arquiteto deveria ser um técnico a serviço da sociedade, através do tra-
balho coletivo e da produção em série - entre eles Ernst May e Walter Gropius - e 
de outro, como reflexo da sociedade liberal, aqueles que performavam a figura 
do arquiteto como criador de obras singulares e pensamento original, imagem 
que melhor se adequa à figura tradicional do “arquiteto do príncipe” e ao funcio-
namento do capitalismo - entre eles Le Corbusier e Ludwig Mies van der Rohe. 
Trazendo para o contexto brasileiro da época, mesmo Oscar Niemeyer, que mili-
tou no Partido Comunista, teve ele mesmo muito contato com o poder através da 
produção de obras tidas como geniais, com traços de sua linguagem exclusiva e 
marcante. Brasília é, por si só, a maior “obra ao príncipe” projetada nesse perío-
do.

A arquitetura moderna se tornou então, contraditória: por um lado, acompanha-
va os discursos da esquerda, com caráter político e social, produzindo moradias 
econômicas através do trabalho coletivo, e, por outro lado, buscava a todo custo 
a extraordinariedade do trabalho individual, único e autoral, onde o reconheci-
mento se sobrepunha ao fim social. A posterior regulamentação da exclusividade 
das atividades técnicas do arquiteto acabou por eliminar do sistema os profis-
sionais autodidatas e os artistas interdisciplinares, valorizando o papel do ar-
quiteto liberal com conhecimento técnico e contratado num sistema corporativo. 

Em última instância, chegamos aos dias de hoje, onde alguns nomes trabalham 
na lógica empresarial - que mais se assemelham a grifes reconhecidas interna-
cionalmente - sediados em diversos países, produzindo uma arquitetura desliga-
da das discussões das universidades e das especificidades políticas e culturais de 
cada país, favorecidos por ligações com grandes corporações e pelos meios de co-
municação - entre os nomes estão Jean Nouvel, Norman Foster, Richard Rogers, 
Santiago Calatrava, Rem Koolhaas, Herzog & de Meuron, Zaha Hadid e Toyo Ito.
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O QUE A ELEIÇÃO DE 
BOLSONARO DIZ SOBRE 
O PAPEL POLÍTICO DOS 
ARQUITETOS

A universidade, onde deveria se produzir conhecimento político e incentivar o de-
bate, caiu num sistema reprodutivista de conhecimento, quase para justificar a re-
alidade aparente como única possível. A produção acadêmica deixou de ser compro-
metida, crítica e propositiva num sistema carreirista de formação técnica. A falsa 
pertença a um grupo de excelência faz dos profissionais lá formados servidores dos 
setores mais favorecidos, e, quando em atuação para os menos favorecidos, o fazem 
de maneira assistencialista, mediados sempre por instâncias superiores.

Cada vez se mostra mais urgente uma total revisão do sistema produtivo, essencial-
mente depredatório e destrutivo, baseado na especulação financeira e imobiliária. 
Nesse contexto desprovido de humanidade, avança-se muito tecnologicamente e 
pouco do ponto de vista social, mantendo sem responsabilidades os agentes cau-
sadores das contínuas catástrofes.

“Junho de 2013 rompeu as fronteiras da política (ou da linguagem meramente 
política) para configurar um acontecimento que se impôs no campo da cultura, 
com potencial de transformar também a cultura política.” (BUCCI, 2016, p.18)

Nos últimos anos, uma série de eventos políticos têm quebrado sistematicamente um 
período de estabilidade mais ou menos constante que durou alguns anos no Brasil. 
Essas quebras indicam que estamos passando por importantes mudanças dentro do 
campo político e fora dele, e buscar compreender parte desses processos enquanto 
eles ainda estão em curso nos ajudarão num posicionamento mais preciso e em ações 
mais efetivas como cidadãos e como profissionais.

A população brasileira, pouco articulada e com pouca consciência política em sua 
maioria, tem experimentado lugares decisivos de legitimação ou oposição aos repre-
sentantes e às suas formas de ação e governo. Esse poder recém experimentado tem 
encontrado potência e reverberação nas redes sociais e, por exemplo, se de um lado 
temos a dita quarta onda do feminismo2, que se articula de modo mais horizontal 
e homogêneo graças ao maior alcance das informações e dos debates virtuais, por 
outro lado temos a disseminação das fake news de forma a dissolver a participação e 
opinião crítica de parcelas específicas da população. O fator “internet” e o fator “redes 
sociais” opera tanto na articulação quanto na desarticulação política da população e, 
por isso, como percebemos nas eleições presidenciais de 2018, não podem ter seu peso 
decisório negligenciado.

Diante da eleição de Jair Bolsonaro, ainda que precisemos de uma certa decantação 
para melhor refletir os significados dos acontecimentos recentes, algumas con-
statações já se fazem possíveis. 

Quando analisamos o discurso dos candidatos ao segundo turno em 2018, temos Fer-
nando Haddad, que em falas públicas chegou a usar citações em latim, demonstrando 
seu alto grau de escolaridade e seus conhecimentos na área de Direito, e Jair Bolson-
aro, que usou de uma linguagem informal, pouco elaborada, tida como espontânea e 
sincera, outorgando a ele o perfil de alguém com concepções políticas novas. Ainda 
que o primeiro candidato tenha apresentado um plano de governo completo, com 
propostas coerentes e dispostas a dialogar com todas as camadas da hierarquia so-
cial, o segundo candidato ganhou mais confiança da população, muito também por 
não apresentar o caráter elitista dos acadêmicos e o discurso pronto e bem articulado 
de quem parece ter muito a dizer e pouco a ouvir. Eliane Brum3 defende que a desar-
ticulação das ideias no discurso de Bolsonaro pode significar não um despreparo, 
mas uma maior abertura ao acolhimento das mazelas do povo que busca mudanças 

2  COCHRANE, Kira. The Fourth Wave of Feminism: 
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drásticas em seu dia-dia. Como Mano Brown criticou ao microfone do palanque pe-
tista às vésperas do segundo turno: “Se o pessoal daqui falhou, agora vai pagar o 
preço. Porque a comunicação é alma, e, se não está falando a língua do povo, vai 
perder mesmo, certo?”4.

O cenário político atual demonstra que a direita brasileira entendeu a necessidade de 
proximidade entre fala e a prática da política para com a sua população. Já a esquerda, 
encontra dificuldades em mudar a entonação tradicional do seu discurso, maquian-
do-o e distanciando suas ideias de quem será afetado por elas.

E se nós, arquitetos e urbanistas residentes em São Paulo, nos identificamos a grosso 
modo com as ações do governo municipal de Haddad, nos cabe refletir sobre o resul-
tado trágico das eleições municipais de 2016, com a eleição inesperada de João Dória 
– também sob um discurso que negava o formato tradicional de fazer política – e as 
eleições nacionais de 2018 como um diagnóstico de algo que não está indo tão bem 
quanto imaginávamos. Repensar o cenário político nacional também parece passar, 
então, pela revisão do nosso posicionamento político como profissional. 

E ao falar em política, fala-se de um amplo espectro de relações de domínio social, 
cultural, sexual e econômico, que se relacionam e se permeiam, formando tramas de 
difícil identificação, mas que moldam as relações espaciais, a organização urbana e a 
forma de usufruir do meio público dos cidadãos. Se, assim como o feminismo prega, 
todas as ações pessoais têm caráter político, projetar os espaços em que essas ações 
se dão é projetar também a forma como a política se desenvolve.

Não só não podemos nos isentar do nosso peso político, como precisamos entender 
que “agora não se trata só de ‘mudar o mundo’, mas de que o mundo muda, gostemos 
ou não, e que e preciso entender as dinâmicas dessa mudança, (...)”5

Ao que a eleição de Bolsonaro e a crescente abstenção nas urnas eletrônicas indica no 
Brasil, a população não se sente representada e pede por uma participação política mais 
direta. Nada mais justo. A vivência empírica da realidade traz consigo um maior poten-
cial reivindicativo e criativo de propor alternativas e criar redes. Trata-se da política 
como capacidade das pessoas de se unir e intervir.

Alguns grupos que já desenvolveram vivência política, entendem seu papel articulador 
de mudanças e se organizam constantemente para novos debates e reivindicações. Out-
ros grupos ainda não experimentaram esse lugar de fala, posicionamento e articulação, 
sendo necessário a eles mais tempo e espaço para que essa educação política se desen-
volva.

Quanto aos grupos politicamente organizados, ganharam maior protagonismo nas úl-
timas décadas do século XX os movimentos por moradia, movimentos de bairros, mov-
imentos contra as desigualdades de gênero, raça e orientação sexual, organizações não 
governamentais, práticas criativas que promovem projetos artísticos no espaço social e 
pesquisas universitárias que sistematizam e analisam questões do meio urbano, cada 
qual com sua metodologia, seu cronograma de atividades e seu ritmo propositivo. 

Em São Paulo, destacam-se os movimentos por moradia, que se articulam tanto na ocu-
pação de edificações ociosas no centro da cidade como na periferia. Por entender que o 
direito à moradia é algo básico e inalienável à vida na cidade, esses movimentos já atuam 
há décadas. Nos falta agora convidar a população a olhar o direito à infraestrutura urba-
na e a equipamentos públicos de qualidade também como direitos básicos do cidadão e 
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que, entendendo a dinâmica desses temas, é possível cobrar ações e pensar alternativas 
conjuntamente, para uma melhoria no espaço coletivo. Algo que já vislumbramos em 
2013, com os debates acerca do aumento da tarifa do transporte público em São Paulo.

O fator central para que esse convite gere frutos é entender que o posicionamento 
político deve deixar de ser algo oneroso no cotidiano de um paulistano, se limitando às 
eventuais manifestações e às discussões políticas a cada dois anos na eleição de repre-
sentantes, e passar a ser algo constante, leve e lúdico, presente no dia-dia de todos que 
usam a cidade. 

De forma análoga, essa permeabilidade política no cotidiano é um tópico de constante 
debate nas greves estudantis: os alunos universitários da rede pública, acostumados a 
propor greve sempre que um aspecto político da universidade demanda urgência de res-
olução, são incapazes de trazer esses mesmos temas de debate para o cotidiano das au-
las, numa possível tentativa de entrelaçamento entre a formação acadêmica e a formação 
política, ao invés de serem motivos de competição na demanda de tempo e disponibili-
dade emocional do estudante. Quando entendermos como reivindicar e manter o debate 
constante dentro da universidade sem parar o cotidiano dos estudos e do trabalho, sa-
beremos com que leveza devemos levar isso à população também – já que a participação 
na greve estudantil não deixa de ser, em alguns casos, um privilégio. A vivência deve ser 
política, sejam quais sejam as circunstâncias, sejam quais sejam os temas de discussão, 
seja dentro ou fora da universidade.

Quando ajudarmos a construir essa consciência política, acabaremos também por en-
tender como colaborar com as reivindicações que surgirem dela. Nesse momento esta-
remos construindo uma nova prática da arquitetura: ativista, imaginativa, crítica, cole-
tiva e sem nomes próprios.

E para essa nova prática serão necessárias outras metodologias e estratégias de abord-
agem, análise, cartografia e representação, próprias de um modo de conceber o mundo 
mais plural e atencioso, como também já assinala a crítica feminista. É necessário ques-
tionar as ferramentas hoje utilizadas, que mascaram a diversidade de cada situação e 
cada contexto, criando soluções homogeneizantes e problemáticas.

Os próprios representantes hoje eleitos e as instâncias administrativas da cidade, como 
secretarias municipais de cultura, educação, esportes e lazer, meio ambiente e direitos 
humanos e cidadania tem o poder de estimular essas iniciativas criativas e participati-
vas, patrocinando e dando visibilidade aos laboratórios políticos que se instalarem no 
meio urbano.

Ao deixarmos de lado o modelo administrativo que se baseia no paternalismo e no mes-
sianismo iluminador - e aqui não podemos deixar de lembrar de Lula e do sepultamento 
da sua figura pública de líder nas últimas eleições, depois de forte rechaço pela direita 
e por parte da própria esquerda -, passaremos a ouvir as maiorias silenciosas, como 
define Denise Scott Brown. Esse declínio e esse consequente espaço em aberto pedem 
para que levemos em consideração de forma contundente e definitiva as crises ecológi-
cas, a inadiável igualdade de gêneros, as sociedades pós-coloniais atomizadas, as dívi-
das históricas das desigualdades raciais, as populações envelhecidas e os problemas de 
grande escala, como as catástrofes ambientais e os conflitos criados pelo crime organi-
zado, que ultrapassam as fronteiras.

Com isso, retomo algumas das questões que Josep Montaner e Zaida Muxí levantam no 
livro Arquitetura e Política, para nortear as reflexões que daqui surgirão:

“Portanto, a construção dessa cultura crítica é um objetivo prioritário. Qual pode 
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ser o papel crítico de todas aquelas pessoas – escritores, professores, técnicos, artis-
tas, artesãos etc. – que tem acesso às esferas do poder democrático e representativo 
e percebem a desconexão entre estas instituições e a experiência da sociedade real, 
(...)? É possível que esse papel seja desempenhado por quem goza de certa confiança 
de algumas instituições ou que tem possibilidades de intervenção na opinião pública 
e, ao mesmo tempo, é capaz de defender honestamente as aspirações dos cidadãos, de 
adotar uma atitude ética e justa perante os conflitos, defendendo o fraco e reclamando 
justiça? Quais são as margens para realizar uma tarefa pedagógica em prol dos ci-
dadãos a partir de seus conhecimentos técnicos e de projeto? Como abrir espaços além 
da marginalidade, do voluntarismo e do testemunhalismo? Todas essas perguntas são 
cruciais para uma arquitetura com vontade ética, pois a essência da arquitetura é a 
mediação, o projeto de futuro que concilie os objetivos e as possibilidades das admin-
istrações com as necessidades e aspirações da sociedade.” (MONTANER; MUXÍ, 2014, 
p.233).

Em busca de formas efetivas de agir politicamente na cidade, podemos analisar as 
experiências recentes da população brasileira no meio urbano – e aqui pontuo que 
as experiências não foram apenas de esquerda ou apenas de direita, mas operaram 
muito mais na oposição entre o tempo do funcionamento da sociedade e o tempo 
do funcionamento do Estado. Entender esse descompasso de tempos é a chave para 
entender como se colocar mediador e alternativa entre as partes, até porque elas 
não são mais definíveis com posicionamentos políticos claros e opostos.

Ao dizer que Lula, Dilma Rousseff e Fernando Haddad não foram capazes de mudar 
o tom do discurso, é preciso reconhecer também que uma parcela dos brasileiros 
já colocou em prática novas linguagens de expressão, reivindicação e ocupação do 
espaço, assim como usaram de novos meios e anteparos de comunicação para orga-
nizá-los e registrá-los: jornalistas e fotógrafos independentes fizeram a cobertura 
de algo que a mídia tradicional televisiva não foi capaz de acompanhar e a velocidade 
dos celulares pessoais levou a articulação, a informação e a representação do que 
acontecia na cidade em tempo real aos espectadores. Ao buscar linguagens e meios 
de comunicação próprios do seu próprio tempo, as manifestações, independente-
mente do resultado alcançado, cumpriram um papel O Movimento Passe-Livre, re-
sponsável pelo alvoroço inicial nas manifestações em junho de paradigmático para 
o que viria depois. 

O Movimento Passe-Livre, responsável pelo alvoroço inicial nas manifestações em 
junho de 2013, operou de maneira muito mais anônima e horizontal do que os tradi-
cionais movimentos aliados a partidos políticos ao trazer a população para as ruas. 
Ao mesmo tempo em que fomentava ações virtuais, também inflamava a discussão 
sobre a administração dos transportes da capital paulista e operava em tempo real 
nas ruas, coordenando os movimentos da multidão. Ao permanecerem majoritar-
iamente no anonimato e agirem como um coletivo, sem um rosto representativo, 
o grupo deu voz e força para os que com ele concordavam, promovendo pressão 
política de massa. Ainda que o movimento tenha tido um núcleo que articulou o 
pensamento que seria defendido nas ruas, o ingrediente principal desse endossa-
mento do coro foi a noção de pertencimento no debate e a horizontalidade na ação.

Essa análise se faz pertinente quando retomamos as ideias de Guy Debord, de 1957, 
que defende que “as melhores pesquisas revolucionárias na cultura tentaram romper 
com a identificação psicológica do espectador com o herói, a fim de estimular esse especta-
dor a agir, instigando suas capacidades para mudar a própria vida”6 De certa maneira, 
o parcial sucesso das manifestações de 2013 se deu pela atualização no modo de 

EXPERIÊNCIAS 
POLÍTICAS ESTÉTICAS
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performar o posicionamento político, quebrando com a figura do líder ou herói e 
instigando o manifestante a se posicionar de igual para igual com todos os outros. 

Em seu livro A Forma Bruta dos Protestos: das manifestações de junho de 2013 à queda de 
Dilma Rousseff em 2016, Eugênio Bucci analisa com minúcia o caráter estético das man-
ifestações de 2013. Logo no início, rememora uma conversa telefônica grampeada de um 
casal integrante do movimento black bloc, em que o rapaz, se referindo ao ato de atirar 
pedras em policiais fardados, dizia à namorada “foi muito lindo, amor”. Por mais simples 
que a frase pareça, Bucci analisa que “haveria uma violência performática que evolui como 
linguagem visual no teatro das ruas”7. 

Ao pontuar que parte da experiência política de 2013 se desenvolveu no pla-
no da estética, conseguimos entender que, se por um lado a movimentação políti-
ca articulada pelo MPL quebrou com a noção individual de líder político, por 
outro lado o que foi vivenciado teve o caráter teatral de espetáculo, colocan-
do os manifestantes como espectadores em deleite. Essa oposição pode ser tan-
to paralisante quanto propositiva, basta saber destrinchar os dois lados da moeda. 

Bucci ressalta que a performance da manifestação no espaço urbano traz consigo a von-
tade de ir contra a linguagem cristalizada dos monumentos, catedrais e das placas de 
trânsito8. Essa ordem da urbe segue protocolos linguísticos bem estabelecidos, com-
preendidos em todo o mundo. O êxito dos manifestantes, para o autor, se dá no momento 
em que compreendem a gramática da cidade e agem na chave do contradiscurso. Ao 
ocupar as ruas e provocar uma disfunção na ordem da cidade, os manifestantes atraem 
a atenção e assim tornam visível a dissidência. E apenas quando são vistos é que podem 
usar da contralinguagem para posicionarem-se, como uma relação de dependência.

A velocidade com que os fatos se desenvolveram naquele mês de junho diz muito sobre o 
descompasso entre o que acontecia e o tempo de resposta da mídia e das governanças. 
Assim como a linguagem ordenadora da urbe, o arsenal midiático opera segundo sua 
própria gramática. Os manifestantes demonstram proficiência em tal gramática, sa-
bendo administrar a própria imagem ao gravar, editar e veicular em tempo real as 
obstruções das veias urbanas. E isso não se dá ao acaso: ao beber das referências do 
conteúdo das histórias em quadrinhos, dos filmes de ação e dos jogos, os manifestan-
tes entendem e reproduzem a linguagem performática e violenta que conhecem, es-
tabelecendo o vínculo comunicacional com os espectadores do outro lado da tela, que 
reconhecem e dão audiência ao assunto, num ciclo de produção e reprodução de conteú-
do entendido por todos. O protesto sabe que é, para além de um fato, uma representação, 
e segue o protocolo para que se estabeleça como uma9.

Trazendo para o campo da arquitetura, deve-se ter em mente que a experiência espa-
cial não pode ser apenas formal, vazia de discurso, mas é importante que se coloque 
através da estética. Ao assumir a importância política dos que vivem a realidade urbana 
no dia-dia, é preciso fazer com que eles, de fato, vivenciem essa realidade para então 
poder propor. Para isso, a ludicidade arquitetônica vem como uma linguagem visual de 
quebra – quase subversiva – do funcionamento habitual da cidade, da gramática orde-
nadora estabelecida da urbe, provocando a imaginação e desarmando o espectador dos 
conceitos de cidade que povoam sua memória. Essas noções de espetáculo e quebra de 
ordem serviriam então para o convite inicial à experiência. 

Além disso, cientes da importância e da velocidade de operação das redes sociais, é 
necessário saber estabelecer o impacto dessa arquitetura segundo as noções de evento 
arquitetônico (vou ter que sacar melhor isso aqui). É necessário inseri-los no meio exis-
tente e a forma em que essa inserção se dá é o que guiará as ações e reações deles ao que 
lá avistarem, incitando a organização e a transformação política.

6   DEBORD, Guy. Relatório sobre a construção de 

situações e sobre as condições de organização e de 

ação da tendência situacionaista internacional. São 

Paulo: Farandôla, 1999. p.43

7 BUCCI, Eugênio. A forma Bruta dos Protestos: das 

manifestações de junho de 2013 à queda de Dilma 

Rousseff em 2016. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2016. p.28

8 Ibdi.p.112

9  Ibdi.p.112
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o monstro 

Os prédios na paisagem costumavam conformar uma tentativa de cidade, ainda 
hermética, ainda separada de seu rio, mas repleta de janelinhas, repleta de es-
pectadores. Os edifícios envidraçados de escritórios se misturavam às paredes 
beges dos prédios neoclássicos e, fossem moradores de coberturas triplex, fos-
sem executivos engravatados, eram todos obrigados a encarar o fedor de um rio 
putrefato.
 
Naquela tarde de quinta-feira, atravessando a pé a ponte Eusébio Matoso, me de-
parei com uma novidade. Ou, na verdade, um velho conhecido – o tal do monstro.
 
Estava diferente. Parecia ter se erguido do sono profundo e não se enxergava a 
mansidão costumeira. Ele estava, de fato, com vida. A criatura se erguia do leito 
do rio, mostrando-se imensa para todos os que passavam pelas vias expressas da 
Marginal Pinheiros. A força daquele animal desafiava o gabarito dos prédios do 
entorno, incomodando-os.
 
Sua coluna vertebral era formada por uma estrutura metálica gigantesca. Sua 
boca lançava uma língua que alcançava a ponte, convidando o pedestre a passear 
pelas entranhas do bicho, num caminho que se estendia até o olhar se perder na 
paisagem de janelinhas.
 
Não deu tempo nem de conferir o tamanho dos dentes. Curiosa, mergulhei na 
garganta do monstro – a deglutição foi instantânea.

 

metálicoO INÍCIO DO
PASSEIO



RIO, POLÍTICA E CIDADE

43



PARTE I / A CONTEXTUALIZAÇÃO

44

https://drive.google.com/file/d/1OZJITv8i8h9X8SEhh_bI3aXyX5IX7Ah7/view?usp=drive_web https://drive.google.com/file/d/1OZJITv8i8h9X8SEhh_bI3aXyX5IX7Ah7/view?usp=drive_web

o mirante 

Primeiramente uma torre, como um farol. O farol, que tradicionalmente sinali-
za a chegada dos barcos à terra firme, aqui sinalizava a chegada dos pedestres à 
terra flutuante. Abandonei a certeza do solo para para embarcar no incerteza do 
que flutua.

Dali, pisando a língua do animal e adentrando sua garganta, podia seguir por 
três caminhos. Decidi subir rumo aos seus olhos, para ver o que de lá de cima 
ele via. Lembro de vencer vários lances antes de chegar finalmente a um espaço 
aberto. 

Lá de cima, meu primeiro espanto: era lindo, verdadeiramente violento e lindo. 
Não era apenas uma expansão do espaço da ponte, era como uma expansão do 
tempo da ponte: ali eu tinha o tempo necessário para contemplar.

A cidade se estendia em todas as direções, como retalhos de tecidos justapostos, 
cada qual com sua própria padronagem. Não era só o monstro que parecia vivo, a 
cidade também pulsava, como uma máquina em eterno funcionamento. Os frag-
mentos de cidade seguiam ritmos diferentes, mas se conectavam nas ruas, como 
veias a pulsar sangue para as artérias – as avenidas marginais. Mesmo nascida 
em São Paulo, foi a primeira vez que me senti pertencente ao funcionamento do 
que aqui ocorre, me senti parte do sangue que aqui corre. 

Vi uma família também maravilhada. As duas mães com os filhos pequenos tira-
vam selfies, enquadrando a vista ao fundo. Não soube decidir quem demonstrava 
mais euforia: as adultas ou as crianças. Uma delas falava, animada: “Lucas, vem 
cá, olha esse prédio!”, ao que o pequeno respondia “Que estranho, mamãe, parece 
um robô. Olha aquela árvore, ela é torta!”, o dedo gorducho se estendendo para a 
paisagem.
Talvez tenha sido a brisa do alto da torre, talvez tenha sido essa nova sensação de 
pertencimento ou a percepção da escala monstruosa dessa cidade, mas senti um 
arrepio na nuca que se estendeu por todo o corpo e preferi descer. 

Sobre as patas do monstro havia pousado um café com uma vista incrível, como 
aqueles pássaros que pousam nas costas duras dos jacarés e lá ficam, com a cer-
teza de estarem em um lugar seguro e estável — o monstro o protegia. De lá sentia 
que eu mesma estava quase submersa na água, como se boiasse por conta própria 
ali.

Comi alguma coisinha, tomei um suco e subi as escadas de volta à garganta 
do animal, para seguir caminho pelo que parecia ser seu esôfago. A estrutura 
metálica quilométrica se deitava à frente e, por entre os tubos de aço que susten-
tavam aquela carcaça, era possível ver pessoinhas percorrendo suas passarelas, 
subindo, descendo, correndo, nadando, tirando fotos, comentando, apontando, 
explorando um espaço inóspito nunca antes visitado. A antecipação do trajeto me 
deixou ainda mais ansiosa: o caminho era longo, mas cheio de possibilidades.

farolO PRIMEIRO 
PAVILHÃO
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fonte de água em dubrovinik, croácia

thais viyuela / jul.15
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Em 600 a.C., o filósofo Thales já havia afirmado que “o universo é feito de água”. 
A ausência ou má qualidade da água induziriam esse mesmo universo ao fim ou 
à morte, como ele chegou a observar nos cadáveres e nos períodos de estiagem. 
A importância do elemento água para a criação da vida é algo que as pesquisas 
científicas vieram a comprovar, sendo, por exemplo, a busca por seres extrater-
restres baseada na presença de água líquida: a vida tal qual conhecemos se desen-
volveu num ambiente aquoso, onde diversas reações químicas transcorreram para 
que surgissem as primeiras células que podiam se autoduplicar.
 
Nas religiões que nasceram nos desertos do Oriente Médio, como o Judaísmo, o 
Cristianismo e o Islã, a escassez de água fez com que surgissem diversos significa-
dos importantes ao redor dos rios e dos mares. Na Bíblia, a história conta que Adão 
foi feito a partir do pó misturado à água, o barro. O dilúvio seria a forma de limpe-
za de todo o mal que havia assolado a humanidade, sendo Noé o responsável pela 
construção de uma arca que salvaria a si e aos seus. Entre os judeus, é comum o 
Mikvá, a imersão em águas naturais para a purificação da mulher após a menstru-
ação, assim como àqueles que desejam se converter ao judaísmo. No islamismo, a 
preparação para a oração começa com a limpeza do rosto, mãos e antebraços. Sim-
bolicamente temos a água como matéria de criação, purificação e transformação.

Ainda que menos conhecidas para nós, ocidentais, as religiões orientais também 
usam a água pelo mesmo significado. No xintoísmo, os templos são construídos 
num entorno natural, com diversas pontes sobre cursos d’água, e a passagem por 
elas são uma eficaz barreira contra toda impureza. No hinduísmo, os templos são 
construídos próximos às margens dos rios e os crentes que lá forem devem se ban-
har antes do ritual religioso. No budismo, água é empregada nos funerais. Nas re-
ligiões africanas e indígenas, veneram-se deuses e espíritos das águas, por recon-
hecerem a importância natural desse elemento no planeta.

De maneira análoga, o surgimento das primeiras civilizações também contou com 
a água como aspecto fundamental para o assentamento dos primeiros grupos de 
pessoas. Os egípcios habitavam as margens do rio Nilo, os babilônicos, os rios Tigre 
e Eufrates, os chineses, o Rio Amarelo, e os Harappeanos, o Vale do Indo, onde hoje 
se localiza a Índia e o Paquistão. A água passava a ser essencial para o transporte, 
para o comércio e para a irrigação na produção de alimentos nas regiões áridas.

Na fotossíntese, as moléculas de água são quebradas pela ação da luz solar e se 
recombinam com o gás carbônico para formar a glicose, composto rico em energia 
para a planta. No corpo humano, que é constituído em média por 60% de massa em 
água, a substância está presente no interior das células e em volta delas, mediando 
as reações bioquímicas. No planeta Terra, mais de 70% da superfície é coberta por 
água. 

É através da água, juntamente com nutrientes, hormônios e anticorpos - mistura 
conhecida por líquido amniótico -, que o bebê é gestado na barriga da mãe. Esse 
líquido é responsável pela proteção à choques térmicos e mecânicos que a mãe 

A ARCHÉ: 
A ÁGUA COMO COMEÇO

A ÁGUA COMO MEIO

a água
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A ÁGUA COMO FIM

venha a sofrer, assim como nutrí-lo e ajudá-lo no desenvolvimento dos órgãos. 
A água é, portanto, o ambiente primeiro de diversos animais - alguns répteis, 
algumas aves e alguns mamíferos -, símbolo da mãe que nutre, protege e gesta 
dentro de si.

Própria dos processos de purificação, regeneração e nutrição, a água é ainda 
associada aos sentimentos, à sensibilidade, aos sonhos e à imaginação, segundo 
Gaston Bachelard em seu livro As Águas e os Sonhos. No capítulo A Água Mater-
nal, Bachelard afirma que o amor de mãe é o primeiro propulsor da imaginação 
material, que gera os outros amores e os outros sonhos. Analogamente, o leite 
materno também o é. 

Pelo viés psicanalítico, pode-se dizer que toda água é um leite, ou ainda, que 
toda bebida feliz é o leite materno. De certa forma, o que difere um do out-
ro é apenas o adjetivo da cor, que designa uma variedade diferente do mesmo 
líquido. Para o autor, “o sonhador toma primeiro o leite, seu olho sonolento vê 
depois, às vezes, à sua brancura”, já que o imaginário não encontra suas raízes 
mais profundas nas imagens, mas procura imediatamente a qualidade substan-
cial do que vê. “O leite é então, na ordem da expressão das realidades líquidas, 
o primeiro substantivo, ou, mais precisamente, o primeiro substantivo bucal.” 
O caráter nutritivo da água e do leite, em seus sentidos simbólicos e literais, 
seria portanto o que nos aproximaria do feminino materno, dos sentimentos, 
dos sonhos e da imaginação.

O ocidente sempre reverenciou o caráter do fogo em sua capacidade de forjar 
ouro, dominar o escuro e o desconhecido, massacrar impérios, conquistar ter-
ritórios e queimar bruxas. Símbolo das emoções, em contraposição das ações e 
do domínio, o cuidado com as águas foi negligenciado.  

Durante o último século, o consumo de água aumentou mais de seis vezes, 
enquanto a população cresceu apenas quatro vezes. A crescente demanda por 
água no desenvolvimento da indústria e da agropecuária e seu posterior des-
carte sem o devido tratamento compromete todo o ecossistema que dela de-
pende. As usinas que usam o potencial gravitacional da água para produção de 
energia são as encarregadas por quase um quinto da energia elétrica total do 
planeta, sendo elas também responsáveis por grandes desequilíbrios ambien-
tais ao longo dos rios em que são construídas. Mudanças climáticas ao redor de 
todo o globo transformaram a água em uma ferramenta política e econômica, 
sendo realizadas diversas reuniões com líderes internacionais para a discussão 
do gerenciamento e uso desse recurso.
 
A água, pode se dizer, é ainda um aglutinador cultural. Segundo a tese do urban-
ista holandês Hooimeijer (2001), The Tradition of Making Polder Cities, a cultu-
ra holandesa seguiu muito forte ao longo dos séculos, a despeito do tamanho do 
país e do seu contingente populacional, graças a imagem da água como inimigo 
comum do país. Enquanto tantos povos se envolveram diretamente em guerras, 
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o inimigo iminente holandês era o nível oceânico, fazendo com que o domínio 
sobre as águas fosse um aspecto fundamental de sobrevivência nacional. Com 
costumes e tradições bem marcantes, a Holanda é, ainda hoje, uma referência 
mundial de estudos, projetos e experimentações na área.

Ela é ainda associada, muitas vezes, a rituais de purificação, como os banhos, 
as saunas e os balneários. Os banhos turcos, tradicionais desde a Grécia An-
tiga, funcionam como saunas à vapor, onde uma grande quantidade de água é 
mantida em temperatura de ebulição. As saunas finlandesas, por sua vez, são 
saunas secas, muitas vezes aquecidas pela fumaça da lenha. No Brasil, as estân-
cias hidrominerais ao sul de Minas Gerais ficaram conhecidas como Circuito 
de Águas e englobam um total de onze cidades, onde alguns balneários foram 
construídos na década de 70, dando forma moderna a um tipo de turismo que 
deu identidade própria à região.
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o banho 
rioO SEGUNDO 

PAVILHÃO
Segui uma excursão de velhinhos, daqueles grupos que se equipam com rádios e 
microfones para uma visita guiada cheia de comentários e perguntas. Eles para-
vam em todos os pontos de mirada e acompanhavam as informações do guia, 
aprendendo ou redescobrindo fatos e curiosidades sobre a São Paulo que há tan-
to eles conheciam. Acompanhei-os até me deparar com algo totalmente absurdo: 
apoiadas na estrutura metálica, pairavam piscinas suspensas, como se voassem 
sobre o leito do rio. Eram piscinas de todas as formas e tamanhos: uma longas 
como um rio, outra que pareciam uma praia, onde várias pessoas se deitavam 
à beira da água para tomar sol, uma em formato redondo com um escorregador 
para as crianças e ainda algumas cachoeiras que conectavam as águas umas das 
outras, como um circuito de um parque de diversões. 

De lá de onde eu e o grupo estávamos, era possível ver uma miragem: cerrando 
um pouco os olhos, o guia do grupo sugeriu aos velhinhos para que tentassem 
olhar as piscinas e imaginá-las sem as bordas que continham suas águas, como 
se as pessoas que nela nadassem estivessem, de fato, nadando do rio. O exercício 
gerou risadas, gritinhos de espanto e muitos comentários. 

Sem os trajes de banho, não pude mergulhar em nenhuma das piscinas, mas me 
contentei em tirar os sapatos e pisar num lago raso onde crianças jogavam água 
umas nas outras, correndo em círculos. O barulho da água silenciava todas as 
buzinas da cidade e eu sentia que estava sentada em uma nuvenzinha, ouvindo 
anjinhos rirem e brincarem em volta de mim.
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usina elevatória da traição, vista do rio pinheiros 

thais viyuela / mai.15
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A paisagem do Brasil colonial nasce da forte inter-relação entre os elementos naturais e 
os elementos construídos. Durante os dois primeiros séculos, a colonização foi limitada 
aos recortes naturais da costa marítima que propiciavam uma boa navegação e uma 
ampla visão do oceano. De norte a sul, as baías que conformavam um porto natural, 
possuíam uma área relativamente plana adjacente e rios que lá desaguávam foram sendo 
ocupadas. Muitas das cidades e capitais estaduais que de lá nasceriam receberam nomes 
relativos às suas principais características naturais.

Desses recortes da costa temos a primeira vila, São Vicente, e a primeira capital, Salvador. 
A exploração do interior do país se deu majoritariamente por vias fluviais, como no caso 
do Nordeste com o Rio São Franscisco e no Norte, com o Rio Amazonas e seus afluentes.  
O período entre 1580 e 1640 foi muito importante para a expansão territorial brasileira, 
já que os limites do Tratado de Trodesilhas estava flexibilizado pela união ibérica. O 
Tietê exerceu nisso o papel de “tronco fluvial do Planalto”, interligando afluentes e rios 
próximos, como o rio Pinheiros, o Cotia, o Piracaicaba e o Paraíba. 

Os povoamentos no interior do território brasileiro tiveram uma função estratégica 
muito importante para o avanço da conquista territorial. Fundamentadas em teorias 
renascentistas sobre a construção de cidades, as normas que regiam a escolha dos 
locais para o desenvolvimento das vilas recomendavam locais próximos à cursos d’água, 
elevados e secos, importante para a construção de prédios religiosos. Tal escolha 
também pautava tribos indígenas anteriores aos portugueses, que instalavam suas 
aldeias nas montanhas, de forma que pudessem antever o ataque de tribos inimigas.

O sítio escolhido para São Paulo de Piratininga, fundada em 1554, contribuiu para 
a afirmação da cidade como um centro irradiador de caminhos e seu posterior 
desenvolvimento econômico e urbano. Curiosamente os cursos d´água que por lá 
passavam se dirigiam para o interior do continente, dando as costas ao mar.  Caio Prado 
Jr. lembra da existência de um descampado entre a mata da Serra do Mar e o planalto 
justificando a escolha. aparentemente contraditória, de uma região alagadiça para a 
implantação da aldeia. Ele assim descreve:

“Explica-se a escolha pela existência aí de uma imensa clareira natural na floresta que 
revestia o território paulista: são os campos de Piratininga. A falta de arborização neste 
sítio explica-se pela formação do terreno, constituído de depósitos flúvio-lacustres 
terciários argilosos que dão um solo pobre. Não se desenvolveu nele nenhum tipo 
vegetativo de porte e denso, e a floresta natural que cobria os terrenos graníticos e 
cristalinos que sucedem desde a Serra do Mar, interrompe-se aí para dar lugar a um 
vasto descampado...” (PRADO JR., 1953)

Ainda de acordo com Aziz Ab’Saber, a configuração geomorfológica de São Paulo favorece 
a existência de pontos de afloramento do lençol freático, popularmente conhecidos 
como olhos d´água, grotas ou grotões. Em regiões como a Avenida 23 de Maio, a Avenida 
Pacaembu e a Bela Vista, vários pontos afloravam água até menos de cinquenta anos 
atrás. A Vila Itororó, famosa propriedade que dava as costas para o vale do rio Itororó, 
havia uma nascente que brotava no local e alimentava o que seria a primeira piscina 
particular da cidade, em curto período de tempo aberta para o lazer da vizinhança.

A ESCOLHA DO SÍTIO

a infraestrutura
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o museu 
barcoO TERCEIRO

PAVILHÃO
Já anestesiada pela surpresa das piscinas que voavam e acordada pela água fria 
que me molhava minhas pernas, tentei me secar para entrar no que descobri ser 
um museu. De fora, avistei uma sequência de volumes de diversos formatos sus-
pensos — eram as salas do museu —, todos conectados por escadas e rampas, que 
iam aos poucos descendo e alcançando de novo o nível da água. 

Dentro de cada sala, uma exposição diferente: algumas contavam a história do 
rio, em outras havia instalações artísticas e outras ainda serviam como oficinas 
para crianças, onde os desenhos e esculturas resultantes das atividades ficavam 
depois para serem expostas. 

Com um pouco de pressa ao ver o sol se pondo, passei rápido pelas salas e, ao fim 
da exposição, fiquei mais uma vez estarrecida: depois de ver as fotos históricas da 
época em que o Rio Tietê era palco de competições de remo, estava eu mesma ag-
ora num pier onde pequenos botes atracavam e levavam as pessoas rumo à outra 
margem do edifício metálico, navegando pelas águas espessas do Rio Pinheiros.

O êxtase diante daquela proposta de passeio era generalizado. As crianças se 
misturavam entre as que gritavam animadas e as que se escondiam detrás das 
pernas dos pais, os jovens olhavam curiosos os restos de lixo que flutuavam na 
água enquanto relaxavam sentados, à espera do próximo barco, e os mais velhos 
olhavam incrédulos e visivelmente amedrontados para tudo aquilo.
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banho público em Copenhagen 

thais viyuela / jul.15
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A implantação do projeto, por absurda que pareça, se justifica a partir do esca-
neamento dos três eixos do rio. Em primeiro lugar, o eixo longitudinal ao rio, 
que se traduz na importância da construção do caminho entre as duas pontes. 
Em segundo lugar, o eixo transversal ao rio, que descreve a pertinência de um 
obstáculo visual entre as duas margens. E, em terceiro lugar, o eixo vertical, que 
se traduz na implantação de um edifício flutuante.

A criação da conexão entre as diversas partes é uma ação que pode ser descrita 
em diferentes campos do conhecimento e a complexidade desse ato pode ser al-
cançada com um vasto espectro de operações.1

Traçar um caminho entre dois lugares de maneira visível é uma tarefa especifi-
camente humana. Os animais, por mais que também sejam capazes de superar 
distâncias —  e o fazem de maneira habilidosa e complexa —, encontram uma 
infinidade de maneiras de superá-las, sem nunca precisar materializar uma es-
trutura sólida, cujo ponto de partida seja o próprio corpo e que o conecte até o 
lugar de destino2. 

A ponte, para Georg Simmel3, seria essa necessidade subjetiva de conectar duas 
partes separadas: as duas margens do rio. E percepção de que elas estão “sep-
aradas” parece só fazer sentido se entendermos que antes da separação, nossa 
imaginação teria sido capaz de pensá-las unidas. O edifício-monstro se mos-
tra como uma ponte que conecta transversalmente duas pontes, refazendo um 
caminho paralelo ao rio, como se desejasse unir e redesenhar o antigo trajeto da 
navegação e dos passos que vagam pela margem da água. A imaginação — e quiçá 
a memória — sabem desenhar esse percurso e refazê-lo fisicamente é dar nova 
ênfase a essa ruptura anterior.

A porta, em contraposição à ponte, seria uma demonstração clara que a sepa-
ração e a reaproximação de duas partes não são mais do que dois aspectos do 
mesmo ato. Ao sugerir cortes da continuidade infinita do espaço, a porta dá con-
torno à vida humana, já que “para o homem é essencial ao mais profundo dar-se 
limites, mas livremente, quer dizer, de maneira que possa vir a suprimir tais limites 
e se colocar fora deles.”4 O difere a ponte e a porta está na relevância do sentido 
que se atravessa: enquanto a ponte une duas partes semelhantes, a direção do 
movimento pouco importa, a porta distingue o exterior do interior e há uma total 
diferença de intenção entre entrar ou sair de um lugar.

O terceiro elemento a ser analisado por Simmel é a janela, que encontra seu sig-
nificado quase que exclusivamente no movimento que vai do interior para  o ex-
terior: ela serve para olhar para fora e não para dentro. 

Aqui, o edifício-monstro também encontra significado. Ao adentrar o edifício 
pelo mirante, temos a experiência mais próxima da vivência real de cidade, que 
Juhani Pallasmma define por cidade dos olhos5, do corpo anestesiado frente a uma 
infinidade de estímulos visuais que adormecem os outros sentidos. Ao atravessar 

A PONTE, A PORTA E 
A JANELA

a materialidade

1    ROSSI, Bernando. La ville et la Mer. Master 

Thesis - Methods and Analysis - BK TU Delft. 

TUDelft 2015.

2  SIMMEL, Georg. Bridge and Door. Theory, Culture 

& Society: 1994

3  Ibid.

4  Ibid.

5   PALLASMAA, Juhani. Habitar. São Paulo: 

Gustavo Gilli, 2017. p.47
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o rio em seu sentido longitudinal, vamos aos poucos ressignificando o espaço 
anestesiado de imaginação do rio e ressignificando também o estado anestesiado 
de percepção do corpo. O sentido é único, ao que edifício-monstro termina num 
circo, onde a propulsão do corpo o joga de volta para a cidade de uma nova ma-
neira, mais corporalmente ativa e propositiva. O caminho inverso se torna sem 
sentido e o edifício que se mostra ponte, não deixa de ser, também, janela.

“¿Qué se puede esperar de una ciudad que da la espalda a su río?”. Apesar de anal-
isar a forma urbana de Buenos Aires, a introdução narrativa no filme Mediane-
ras, de Gustavo Taretto, diz muito sobre a relação da cidade de São Paulo e seus 
rios Tietê e Pinheiros. As múltiplas paredes que cercam os lotes dessas avenidas 
marginais são apenas uma expressão arquitetônica desse claro descolamento. 
Rio e cidade, aqui, representam duas entidades separadas e a avenida marginal 
que corre na intersecção entre os dois se torna a mediadora do não-diálogo. Ao 
performar uma parede sobre o rio, o edifício dá volume ao silêncio dessa conversa 
entre as partes.

Nesse ponto, ao decidir intervir sobre o rio, algumas questões técnicas se colo-
cam. A leveza da estrutura, a modularidade na construção, o tamanho da inter-
venção e a resistência material ao ambiente impróprio são fatores preponder-
antes na escolha do sistema construtivo a ser adotado. 

A permeabilidade visual de uma estrutura leve metálica induz o olhar a tecer as 
novas conexões entre as margens. A imaginação opera por entre os buracos que a 
vista alcança. A opacidade de uma parede gera uma sombra física à vegetação da 
margem e um bloqueio à imaginação impróprios para um projeto que pretende 
se mostrar questionador e não deixar vestígios na paisagem.

As paredes sólidas da cidade são impositivas e perenes. As estruturas metálicas 
que as constroem levam consigo a delicadeza do peso, da esbeltez, da temporal-
idade e do contorno do edifício final.  O andaime nada mais é que uma concha 
a construir uma pérola dentro de si ou um útero que gesta um bebê até o final 
do desenvolvimento do seu corpo. E, assim como o ciclo menstrual da mulher, a 
estrutura em andaime também é cíclica, capaz de se desfazer e se refazer nova-
mente em ciclos, gestando outros corpos na cidade. 

Sem encontrar significado em uma construção perene sobre o rio, o andaime 
constrói não espaços, mas ideias. Na ausência de permanência física, o que fica 
é uma nova perspectiva de cidade, um novo olhar sobre o futuro, como um labo-
ratório político a experimentar a cidade.

Para Michel Foucault, os conflitos ideológicos que animam as polêmicas de hoje 
em dia se desencadeiam entre os piedosos descendentes do tempo e os habitantes 
encarniçados do espaço6. Segundo ele, existem dois tipos de lugar que se relacio-
nam em paralelo a todos os outros lugares da cidade: as utopias, que não possuem 
posicionamento real e se relacionam através da analogia direta ou inversa, e as 
heterotopias, estas sim localizáveis, ainda que se posicionem contra todos os out-
ros lugares. Elas por si só tem a função de antítese e síntese do mundo real. Entre 
as duas se estabelece uma correspondência semelhante à que estabelecemos com 
o nosso reflexo virtual no espelho: ele não encontra espaço no mundo real, mas 
reflete o nosso olhar, lançando-o de volta a quem se observa.

O TEATRO, O BANHO, O 
CIRCO E O BARCO

A PAREDE E O ANDAIME

6    FOUCAULT, Michel. Outros Espaços. Estudos 

Avançados, 2013b, vol.27, n.79, pp. 113-122
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Muitos são os espaços que podem ser considerados heterotopias e, ao serem posi-
cionados, ganham relevância e funções próprias do tempo e da cultura de quem 
o utiliza. As casas de repouso, as clínicas psiquiátricas e as prisões são heteroto-
pias de desvio, onde se localizam os indivíduos cujo comportamento diferem da 
média ou norma imposta. Dentro de uma sociedade em que o lazer é uma norma, 
colocar-se em ócio é, por si só, uma espécie de desvio. 

Os teatros e as salas de cinema são também heterotopias, pois acabam por ju-
stapor em um só lugar vários espaços e posicionamentos incompatíveis entre si 
As bibliotecas e os museus são heterotopias onde o tempo é acumulado infinita-
mente, enquanto que as feiras e os circos, que se utilizam do tempo sob a forma 
de festa, de evento, de algo que é passageiro.

As heterotopias supõem sempre um sistema de abertura e fechamento que as iso-
la e as torna penetráveis7 e, para adentrá-las, muitas vezes é necessário realizar 
ritos e purificações. As casas de banho dos mulçumanos tem caráter religioso, 
enquanto que as saunas escandinavas tem caráter higiênico. As heterotopias 
supõem também uma função: ela cria um espaço de ilusão que denuncia como 
mais ilusório ainda o entorno real, ou um espaço de organização que denuncia 
como imperfeito e desarrumado o que a cerca.

Nessa linha de raciocínio, o barco seria, portanto, a heterotopia por excelência: 
um pedaço de espaço flutuante, sem lugar, fechado em si, que se lança ao mar 
e ao mesmo tempo em que atraca de porto em porto. “O barco foi para a nossa 
civilização, do século XVI aos nossos dias, ao mesmo tempo, não apenas, certamente, 
o maior instrumento de desenvolvimento econômico, mas a maior reserva de imag-
inação.(...) Nas civilizações sem barcos os sonhos se esgotam, a espionagem ali substitui 
a aventura e a polícia, os corsários. ” (FOUCAULT, 1984, p.420-421)

6    Ibid.
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a praça 
ilhaO QUARTO

PAVILHÃO
Dali de cima do barco, me senti dentro de um carro, vendo a paisagem linear-
mente passar por mim. O ritmo era outro, o barulho do entorno era outro e não 
haviam caminhões para quebrar com o deleite do passeio — me senti pela primei-
ra vez realmente olhando para aquela paisagem.

Chegamos a uma plataforma, onde desembarcamos. Ali havia uma pista de skate 
e espaços agradáveis para quem quisesse relaxar e assistir às manobras dos 
skatistas. Havia bancos, vasos de plantas, mesas de pique-nique, uma pequena 
horta e murais que enquadravam vistas da cidade, onde várias pessoas já haviam 
desenhado.

Mais à frente duas quadras de futebol, que me lembraram aos campos dos times 
que praticavam o esporte na várzea do rio, como nas fotos que havia visto no mu-
seu. Havia grupos mistos jogando bola e muitos outros assistindo em volta da 
quadra. Os holofotes do teto da estrutura metálica já estavam sendo ligados no 
lusco-fusco da tarde, a luz amarela foi banhando a pele dos que jogavam e fazen-
do reluzir os metais prateados do edifício.
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Cedric Price, em seu projeto do Fun Palace desenhado em 1960, acreditava que o 
avanço da tecnologia proporcionaria mais momentos de lazer aos trabalhadores 
e que o ócio e a arquitetura lúdica e interativa seriam formas de produção in-
telectual. No memorial do projeto, Price e Littleood usavam os termos “learn-
ing” (aprender) e “leisure” (lazer) mais ou menos intercambiáveis porque eles 
acreditavam que o Fun Palace como um uso construtivo do tempo livre.

Essa relação propositiva entre espaço e corpo é abordada também por Pallas-
maa,  que afirma que a arquitetura não deve ser substantivo, mas sim verbo.

“Um edificío não é um fim em si mesmo. Um edifício altera e condiciona a ex-
periência humana da realidade; um edifício emoldura, estrutura, articula e 
relaciona, separa e une, facilita e proíbe. Experiências arquitetônicas profun-
das são ações, não objetos. Como consequência dessas ações implícitas, a reação 
corporal é um aspecto inseparável da experiência da arquitetura. As imagens 
arquitetônicas são promessas e convites: um piso é um convite a levantar-se e 
agir; uma porta convida a cruzá-la e entrar; uma janela, a contemplar a vista; 
uma escada, a subir e descer.” (PALLASMAA, 2017, p.96)

Segundo Pallasmaa, a experiência corporal e sensorial é inerente à percepção 
do espaço construído. Steen Eiler Rasmussen complementa esse pensamento 
quando no livro, Arquitetura Vivenciada, afirma que o contato mais íntimo que 
se tem com qualquer cidade é ouvir o eco dos próprios passos. Os ouvidos esca-
neiam sua escala sua forma e sua materialidade.

É através da experiência do espaço que a mente humana é capaz de imaginar 
e criar. Pesquisas realizadas por neurocientistas da Universidade de Harvard 
demonstram que as imagens imaginadas se formam na mesma zona do cérebro 
responsável pelas percepções visuais e que as primeiras se tornam tão reais 
quanto as segundas.  Assim sendo, “o experimentado, o recordado e o imaginado 
são experiências qualitativamente equivalentes em nossa consciência: podes nos co-
mover igualmente com algo evocado pela imaginação ou com algo com que tenhamos 
efetivamente nos deparado.” (PALLASMAA, 2017, p.62)

A ARQUITETURA 
LÚDICA, A PERCEPÇÃO 
CORPORAL E A 
IMAGINAÇÃO

a intenção
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o teatro    
escadaO QUINTO 

PAVILHÃO
Além dos holofotes, luzes das mais diversas cores foram sendo ligadas, como se 
estivessem fazendo os ajustes finais de um palco de espetáculos. E estavam. De-
scobri que ali se apresentaria um grupo de dança mais à noite e depois haveria 
um baile de forró. 

As luzes eram de responsabilidade de um moço alto que me contou que ali havia 
uma programação intensa de filmes, debates, apresentações de teatro e dança e 
que a vista noturna das luzes do palco refletindo no rio junto às luzes das janelas 
dos prédios vizinhos faziam, por si só, um espetáculo à parte. 

Desejosa de ficar ali acompanhando a dança de luzes que o moço orquestrava, 
peguei um folheto com a programação dos eventos e me sentei numa arquibanca-
da, olhando o futebol, as luzes, os skates, os prédios, a água, o céu rosa e as gaivo-
tas que se alinhavam numa árvore próxima, enchendo a copa verde de pontinhos 
brancos, como flores que só iriam florescer de novo na manhã seguinte.
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Do lado esquerdo se vê uma sequência de edifícios altos, como um paredão que se 
levanta rumo ao céu, encarando os aviões que por lá passam. Do lado direito, um 
paredão baixo, contínuo, cinza e monótono, sem aberturas - o Jockey de São Pau-
lo. Seja por excesso de janelas ou pela falta delas, estar entre esses dois volumes 
é um tanto constrangedor.

O projeto se localiza no trecho do rio Pinheiros que mais se assemelha a uma 
cidade, justamente por ser também o mais densamente verticalizado. A apar-
ente maior urbanidade da Marginal Pinheiros em detrimento da paisagem da 
Marginal Tietê é estritamente relacionada com a quantidade de investimento 
privado que circula pela região. Mais próxima do eixo Faria Lima - Berrini, o rio 
Pinheiros é cenário habitual da população mais abastada da cidade, sendo ela 
também a quem o projeto deseja gerar mais incômodo.

Conformando um mini-anel viário, as marginais são a porta de entrada para o 
centro expandido, e é através delas que temos as primeiras impressões da cidade: 
seja quando chegamos às rodoviárias ou aos aeroportos. Nas principais pontes 
desembocam os eixos que estruturam a região central e se concentram os prin-
cipais nós de transporte coletivo da região metropolitana, sendo portanto uma 
área articuladora e de intensa circulação. Fernando de Melo Franco descreve essa 
entrada em São Paulo em seu doutorado: “A impressão que se tem é que, uma vez 
atingidas as marginais, chega-se a São Paulo. E, para adentrar no tecido urbano pro-
priamente, há que buscar a porta correlata à avenida de fundo de vale que leva a se 
aproximar do lugar de destino. As marginais se configuram como elementos físicos e 
simbólicos de marcação das sucessivas portas da cidade” (FRANCO, 2005, p.85)

Se de um lado os rios performam física e financeiramente um papel estrutural 
da metrópole, a dicotomia entre os edifícios altos de um lado e o muro baixo com 
o vasto espaço da pista de corridas à cavalo é gritante. Ao escolher esse cenário 
imediato de contorno ao projeto, deseja-se também criar um palco de onde possa 
se ver de maneira clara as incongruências da cidade. É primordial, portanto, di-
recionar os holofotes das discussões sobre para quem essa cidade está sendo feita 
e, em especial, a quem tais rios servem.

FRENTE A FRENTE

a afronta
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o circo
trampolimO SEXTO

PAVILHÃO
Ao levantar da arquibancada, subi escadas rumo ao que descobri ser um circo. 
No centro, um picadeiro, onde trapezistas treinavam movimentos equilibrados 
e ginastas corriam pelo chão, dando cambalhotas, saltos e piruetas. Haviam 
camas-elásticas no entorno, tecidos para se pendurar, cordas, balanços, escor-
regadores e uma parede de escaladas. Todos usavam o corpo no seu limite, como 
se quisessem se arremessar de volta à próxima ponte, cheios de vitalidade.

No teto, um espelho gigantesco, que refletia todos os movimentos dos acrobatas e 
dos entusiastas que se divertiam pelos brinquedos. O reflexo duplicava a quanti-
dade de movimentos que o espaço comportava, dando a impressão que eu estava 
no meio de uma multidão muito maior e mais animada.

A beleza daqueles corpos em movimento era tanta e a alegria dos que lá estavam 
pulsavam de tal maneira que meus olhos marejaram. Era aquela a cidade em que 
eu queria morar, eram aquelas as pessoas que eu queria poder encontrar nos 
metrôs, supermercados, restaurantes, nas ruas e nas pontes.

As molas das camas elásticas e os sons dos impactos dos corpos no chão aba-
favam ainda as buzinas dos motoristas impacientes, os gritos das motocicletas 
apressadas e o ronco dos motores dos ônibus e caminhões que freavam a aceler-
avam incessantemente. 
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o rabo do monstro 
e as ruas de VenezaEPÍLOGO

Era chegado o momento de voltar à cidade. Antes de terminar a subida, quis tro-
car umas últimas palavras com o rio. Fui me distanciando dos deliciosos sons e 
das gargalhadas do circo rumo ao que percebi ser um pier longilíneo, leve e silen-
cioso. Era noite e o caminho até era iluminado por pequenas luzes no chão, como 
estrelinhas no céu preto e aquoso.

Cheguei próximo ao limite que dividia a plataforma da água e lá fiquei olhando 
para o animal que me hospedara tão bem em suas vísceras. Lembro de todas as 
vezes que cruzei aquela ponte à noite: o monstro sempre dormia em silêncio, se-
guro da sua invisibilidade na penumbra de uma cidade sem vida. Era certo que 
não dormia direito, o barulho dos carros era ensurdecedor. Esqueciam de sua 
presença e perturbavam o seu sono incessantemente. Ele agora tinha vida, ele se 
punha com luz própria e som próprio para fora daquela jaula, a desafiar a tudo e 
a todos com uma vitalidade pulsante. 

E eu, que me encontrava no rabo do quilométrico monstro, me voltei para o sul, 
para olhar a cidade e aquelas águas na penumbra. Lembrei de uma conversa com 
um amigo italiano, Bernardo, que certa vez me contara sobre um escritor con-
terrâneo seu.

Em um de seus contos, o escritor se encontrava perdido em Veneza e, numa falha 
tentativa de se encontrar,  foi lendo as placas das ruas da cidade. Ali, uma “rua” 
não era simplesmente chamada de “rua”: havia uma série de nomes que designa-
vam diferentes funções do que para gente havia sido ensinado a chamar de “rua” 
e “avenida”. 

Havia a rua para pedestre, o canal para barcos, o cruzamento de ruas de pedes-
tres, o cruzamento de canais para barcos, o túnel que conectava duas ruas de 
pedestres, o túnel que conectava dois canais para barcos, a rua que terminavam 
em pátio, a rua que terminava em quebra-mar, a rua que acompanhava o curso do 
canal e a rua que nascera do enterramento de um pântano ou de um canal.

Mas, para aquele escritor que perambulava perdido, a cidade de Veneza não tinha 
cul-de-sac, a famosa rua sem saída. Ali, quando não houvesse mais chão firme 
para pisar, quando as possibilidades de cruzamentos, túneis, pátios e pontes se 
esgotassem, ainda existiria sempre uma saída. 

Veneza e meu amigo Bernardo me ensinaram que, numa cidade, quando pare-
cer não haver mais saída, ainda é sempre possível pegar um barco e continuar o 
caminho pela água.
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ponte em londres, inglaterra
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