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A São Paulo modernista em um giro 

O giro cultural A USP e a São Paulo modernista tem por objetivo mostrar, por 

meio de visita a algumas edificações, como o Modernismo foi implantado na cidade. Partindo 

da estação metroviária Alto do Ipiranga, o roteiro começa com uma parada no Museu 

Paulista, para analisar o estilo arquitetônico eclético de seu prédio, que possui abundantes 

elementos decorativos e ornamentais na fachada bem como uma escadaria representando o rio 

Tietê, além de um jardim construído à semelhança dos clássicos franceses (como o do Palácio 

de Versalhes), no qual se pode observar uma curiosa forma de expressão de seus visitantes: a 

pichação de plantas.  

Partindo rumo ao centro da cidade, o giro cultural segue em direção às principais 

edificações modernistas, como o Edifício Copan, de fachada ondulada, que foi projetado pelo 

arquiteto Oscar Niemeyer na década de 1950, para servir de ícone representativo da grandeza 

de São Paulo; e o casarão de estilo art nouveau do início do século XX, localizado na rua 

Maranhão (Higienópolis), que pertenceu à família Penteado até ser doado à USP e abrigar, a 

partir de então, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo dessa universidade. Entre a vista do 

edifício e a visita ao casarão, pode-se observar pelo caminho a Praça Roosevelt, construída 

em 1960, com base em um projeto arquitetônico que não privilegiava as áreas verdes.  

Seguindo do bairro de Higienópolis para o Parque do Ibirapuera, o giro cultural 

faz seu último ponto de parada no Museu de Arte Contemporânea da USP, cujo prédio, 

concebido por Oscar Niemeyer, é considerado um ícone da arquitetura moderna. Cercado por 

um jardim construído nos moldes paisagísticos ingleses, como o do Hyde Park, essa 

edificação não só abriga o museu – com acervo de obras modernas e contemporâneas –, como 

também a Fundação Bienal de São Paulo, responsável por uma das maiores exposições de arte 

do mundo.  
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Observando alguns pontos do roteiro, o visitante pode traçar alguns paralelos ou 

determinadas comparações, de acordo com seu repertório cultural. A título de ilustração, é 

possível aproximar o filme Medianeras, por exemplo, do Edíficio Copan, na medida em que 

aquele faz crítica aos pequenos apartamentos, comparando-os a “caixas de sapato”. Apesar de 

o prédio paulistano possuir blocos com amplas moradias, há três destes que possuem apenas 

um quarto de dormir. Com mais de mil apartamentos em um só edifício, também deve ser 

possível nele encontrar um morador – como o personagem Victor, do filme O homem ao lado 

– em busca de alguns raios de sol no reduzido espaço que lhe cabe habitar.  

O jardim do Museu Paulista, com segurança para vigiar o movimento dos 

visitantes e placas proibitivas – como a de não permissão para circular com bicicletas, 

patinetes e skates, por exemplo –, não possibilita a apropriação completa do seu espaço, que 

parece ser preservado para a contemplação, como se fosse uma obra de arte intocável que 

deve ser admirada a distância. Diferentemente deste, o jardim do Parque do Ibirapuera 

convida os seus visitantes a apreciá-lo de perto, a tomá-lo para si como se fosse sua 

propriedade. Nesse espaço, alguém como o protagonista do filme Playtime não se sentiria 

deslocado como “um estranho no ninho” ou como quem está sempre deslizando sob a pressão 

do próprio peso por causa dos sobressaltos que leva em razão de sentir-se surpreendido com o 

que vê.  

Observando o entorno do casarão de Higienópolis, cercado por altos edifícios que 

se sobrepõem à sua baixa estatura, o visitante pode perceber que esse espaço não dialoga com 

os demais, vítimas da especulação imobiliária na região. Como não fazem parte do patrimônio 

histórico-cultural da cidade, pouco se importam em esconder a beleza arquitetônica e artística 

de seu vizinho. Olhando para cada um de seus andares, pouco se vê daqueles que os habitam, 

a não ser algumas de suas peças de roupas exibidas nos varais. Caminhando pelas ruas que 

envolvem o casarão, é possível compreender o que Beatriz Sarlo quer dizer com “o olhar que 

não supõe comunicação com o outro”, pois as pessoas se olham, mas não se veem; não há 

interação entre elas, nem mesmo para um “bom-dia”.  

A síndrome do loop de que Nicolau Sevcenko fala parece fazer sentido ao longo 

do roteiro percorrido pelo giro cultural. De um extremo a outro, do bairro do Ipiranga ao 

Parque do Ibirapuera, é possível notar diversas áreas degradadas pela nossa incapacidade de 

reconhecê-las como nossas. Vivendo sob o efeito desorientador de aceleração extremada, 

somos incapazes de reagir à especulação imobiliária, ao descaso do poder público em relação 

a determinados locais, à falta de cidadania...  
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Entre uma parada e outra do giro cultural, o visitante constata que a vida moderna 

está mesmo imersa em um turbilhão alimentado por várias fontes, como Marshall Berman nos 

diz. Com a globalização e a mudança da nossa imagem do universo e do lugar que ocupamos 

nele, temos a sensação de pertencer ao vasto mundo, e não mais a uma localidade restrita a 

um bairro, estado ou país; por estarmos sempre em trânsito rápido entre um lugar e outro, a 

nossa relação com esses espaços é marcada pela indiferença.  

A inovação tecnológica, muito presente em uma cidade como São Paulo, acelera o 

próprio ritmo de vida, modificando – como bem observou Manuel Castells, em sua obra A 

sociedade em rede
2
 – a forma como nascemos, vivemos, aprendemos, trabalhamos, 

consumimos, sonhamos, lutamos ou morremos; e criando novas formas de poder corporativo 

e luta de classes. Mas será que sentimos essa atmosfera pesada que paira sobre nós? A 

imagem da montanha russa utilizada por Sevcenko parece ilustrar bem esse novo tempo.  

Quando a mediadora cultural, ao passar ao lado da Praça Roosevelt, conta-nos que 

a restauração desse espaço modificou o seu piso para que moradores de rua não pudessem se 

apropriar dele, podemos entender o que Berman quer dizer com “enorme ausência e vazio de 

valores” da moderna humanidade; o princípio da dignidade da pessoa humana, elencado no 

rol dos direitos humanos de muitas constituições de regimes democráticos, parece ser letra 

morta em tempos de modernidade líquida
3
, em que tudo que é sólido se desmancha no ar
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