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Existe modernismo espalhado pela cidade de São Paulo? Modernismo é um 
movimento que ainda vai ocorrer ou estamos vivendo ele? Ou ele já acabou? Se ele 
existe, como ele se expressa? Pelas artes, literatura, arquitetura, hábitos culturais? 

Essas são algumas questões levantadas antes de realizar-se o Giro Cultural1 
com o roteiro “A USP e a São Paulo Modernista”, um programa realizado pela Pró-
Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da Universidade de São Paulo, que 
consiste em um passeio pela cidade onde mediadores destacam a implantação do 
modernismo em São Paulo. 

Partindo do bairro do ipiranga, o bairro do grito da independência brasileira, 
a primeira visita é no Museu Paulista, prédio idealizado primeiramente para ser 
apenas um marco físico desse momento, mas que posteriormente foi transformado 
em museu e exibe uma arquitetura espelhada nos padrões europeus, com um 
jardim inspirado no Jardim de Versalhes. Primeiro indício de que é um representante 
do movimento modernista no Brasil. Saindo de lá vê-se os detalhes dos Casarões 
dos Jafet, Casa das Retortas e Mercado Municipal, todos com uma arquitetura 
marcante e relacionados com a história do comércio da cidade. 
 Chegando ao centro velho de São Paulo são destacadas as diferenças e, 
principalmente, semelhanças dos Edifícios Montreal, Eiffel, Esther, Itália e Copan, 
suas janelas contínuas, o grande uso de vidros, o concreto armado, sua interação e 
função social com o centro da metrópole. Na mesma região é visto, também, a 
Praça da República, o Colégio Caetano de Campos, a Biblioteca Mário de Andrade, 
o Teatro Municipal, o Vale do Anhangabaú e a (nova) Praça Rooselvelt, exemplos de 
lugares da cidade e que sempre se destacaram por serem palcos de grandes 
movimentos e manifestações. 
 A próxima parada do percurso é na FAU da Rua Maranhão, no bairro de 
higienópolis, um prédio construído por uma importante família, os Álvares 
Penteado, que possui características de art nouveau, um outro momento do 
modernismo, com aspectos únicos e outros em comum com todos os outros 
edifícios, por exemplo o pequeno jardim aos fundos da casa que se assemelha, em 
menor dimensão, ao jardim do Museu Paulista, e o uso de vidros, que agora são, 
também, um item de decoração, na forma de vitrais.  



Por fim, o Giro vai para o Museu de Arte Contemporânea, o MAC no Parque 
do Ibirapuera. No parque o contraste com o jardim do Museu Paulista é muito 
grande, o Ibirapuera tem um estilo inglês, que convida as pessoas a interagirem 
com ele de forma efetiva e não delimitada, como o do Museu do Ipiranga. Já dentro 
do MAC a presença de obras de artes modernistas é grandiosa, são esculturas, 
pinturas, desenhos à grafite. Por fora, o prédio da bienal, onde se situa o MAC, 
apresenta uma faixada contínua, toda composta de vidro e concreto. 
 Ao fim do passeio a conclusão imediata só pode ser: Sim, existe (muito) 
modernismo em São Paulo. Contudo, uma análise breve demonstrará que não é só 
nessa cidade que o modernismo está presente, ele aparece como parte integrante 
da sociedade, e viveu, até agora, no século XX seu ápice. 
 Os filmes Medianeras2 e O Homem ao Lado3 são boas ilustrações do 
modernismo em Buenos Aires, ambos ocorrem na capital de um dos principais 
países da América do Sul, nos dois a cidade (como conceito) é a base do filme que 
discute as relações entre pessoas, a sociedade em que eles vivem e a aceitação 
sem questionamentos. Ou seja, ambos ocorrem, assim como o Giro, em uma 
importante cidade, que teve como pico de desenvolvimento o século passado, que 
recebeu a onda migratória do campo e conseguiu abrigá-la, que viveu a 
industrialização, o aparecimento de máquinas, o desenvolvimento da urbanização, a 
indagação social, a formação de novos pensares, entre muitas outras coisas que 
podem ser consideradas algumas características do modernismo. 
 Podemos ver o movimento modernista com dois aspectos básicos: é um 
momento de apropriação da cultura e ideias europeias em um ambiente geográfico 
diferente; e, é um momento de contradição, onde acontecem muitas coisas juntas e 
transformam a vida em pura confusão.  

O jardim do Museu Paulista, a arquitetura dos Casarões dos Jafet, o Teatro 
Municipal, o Parque do Ibirapuera, todos esses são obras inspiradas em formas 
presentes na Europa, assim como a agitação do centro, a existência de grandes 
cidades, a presença massiva de prédios, a separação de classes sociais. Há, claro, 
em todos uma leve mudança, um mínimo detalhe que mostra a adaptação dessa 
cultura estranha para a cultura local, que demonstra a apropriação daqueles 
saberes para uso próprio. 



No filme Medianeras a protagonista se revolta por nunca ter encontrado o 
Wally no capítulo que ele está na cidade, e se questiona como a cidade pode ser 
algo tão confuso. Marshall Berman4, analisando uma situação parecida, reafirma 
que a cidade é contraditória e, mais do que isso, o modernismo está submerso 
nessa confusão, onde o desenvolvimento tecnológico é grandioso mas os sintomas 
de decadência social são visíveis, onde a comunicação é tão fácil, aproximando as 
pessoas, criando um mundo globalizado mas ao mesmo tempo cada ser tem se 
individualizado mais, contendo-se apenas com sua vida pessoal. 

Essa barreira entre as pessoas é parte fundamental dos filmes que irão 
demonstrar que até uma janela pode ser importante. No Homem ao Lado, a casa da 
personagem principal é totalmente modernista, com vidros gigantes formando uma 
ampla vista do interior para o exterior, enquanto no Medianeras há um contraste, 
pois as personagens vivem em apartamentos tão pequenos que são chamados de 
caixa de sapato, com janelas pequenas, sem vista, enfiados no meio da cidade. E 
no fim o que todos querem é ver um pouco mais, por isso a construção de novas 
janelas. 
 A modernidade não está interessada em um tempo único, ela viveu no 
passado, estará no futuro e nos acompanha no presente. A arquitetura, as artes, as 
ações, os pensamentos e ideais, em tudo isso está o modernismo, não pode-se 
dizer que algo simbolize o modernismo. Por exemplo falar que as máquinas são o 
símbolo desse movimento pois representam a tecnologia, a inovação, a 
industrialização, a urbanização, não é cabível porque no fim elas deixam de lado os 
ideais defendidos, o concreto, o vidro, a confusão, as contradições... O 
modernismo é muito complexo para ser representado, ele é algo para ser vivido. 
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