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O que é modernidade? Como se dá o modernismo? Estas são, basicamente, as 

questões que permearam todas as atividades do curso desenvolvidas até agora; as 

leituras, os filmes, as discussões, o Giro Cultural. Tudo isto está interligado e 

relacionado à questão de como caracterizar as diversas experiências modernas e 

também, talvez, até as pós-modernas. 

A introdução nesta discussão, para mim, se deu no roteiro A USP e a São Paulo 

Modernista do programa Giro Cultural realizado pela Pró-Reitoria de Cultura e 

Extensão Universitária da Universidade de São Paulo, onde em uma volta pela cidade 

somos apresentados a conceitos e obras arquitetônicas consideradas modernas que 

permeiam o nosso espaço urbano. Começando pelo Museu Paulista, no bairro do 

Ipiranga, a atividade começa a discutir o conceito de modernidade dentro do contexto 

urbano paulista.  

O que poderíamos chamar de movimento modernista paulista esta muito ligado à ideia 

de um desenvolvimento urbano-industrial, de um progresso com bases modernas. 

Bases estas exportadas dos centros urbanos europeus. A afirmação de uma identidade, 

a exaltação de certo progresso, a rápida transformação do espaço urbano, todos estes 

pontos estão fortemente presentes neste movimento modernista. O Museu Paulista 

deve ser entendido neste contexto, de busca de nossas identidades nacionais e 

também regionais.  

Do museu Paulista somos guiados para o Centro da cidade e somos apresentados ao 

Copan e ao Montreal, edifícios projetados por Oscar Niemeyer; ao Edificio Esther – 

exemplar puro da arquitetura modernista ortodoxa: janelas em fita, bases de pilar, 

terraço-jardim, presença de linhas retas - e a outras construções marco da arquitetura 

modernista paulista.  

 



No caminho para o Centro somos chamados à atenção para a diversidade de estilos 

das construções. Vemos prédios de estilo neoclássicos, de estilo eclético, de estilos 

modernistas. Todos lado a lado, dividindo o espaço da metrópole e refletindo as 

diversas camadas que esta cidade possui e que mesmo sendo cobertas a cada nova 

construção sempre se mantém presentes. Fica impossível de não lembrar a Buenos 

Aires caótica representada pelo filme Medianeiras (2011) de Gustavo Taretto, onde 

essa mescla de estilos arquitetônicos é apresentada como decorrência da falta de 

planejamento da cidade, da decorrência de uma espécie de doença pós-moderna que 

assola a metrópole, como fica claro logo nos primeiros trechos do filme:  

 

"Buenos Aires cresce descontrolada e imperfeita. É uma cidade super povoada 

em um país deserto. Uma cidade onde se erguem milhares e milhares de 

prédios sem nenhum critério. Ao lado de um muito alto, tem um muito baixo. 

Ao lado de um racionalista, tem um irracional. Ao lado de um em estilo francês, 

tem um sem estilo. Provavelmente essas irregularidades nos refletem 

perfeitamente. Irregularidades estéticas e éticas. Esses prédios, que se 

sucedem sem lógica demonstram total falta de planejamento. Exatamente 

assim é a nossa vida que construímos sem saber como queremos que fique [...] 

Tenho certeza que as separações e os divórcios, a violência familiar, o excesso 

de canais a cabo, a falta de comunicação, a falta de desejo, a apatia, a 

depressão, os suicídios, as neuroses, os ataques de pânico, a obesidade, a 

tensão muscular, a insegurança, a hipocondria, o estresse e o sedentarismo são 

culpa dos arquitetos e incorporadores.”. 

 

Buenos Aires, assim como São Paulo, também passou por períodos de modernização e 

de desenvolvimento muito rápidos, como Betriz Sarlo nos relata: 

“Buenos Aires cresceu de forma espetacular nas duas primeiras décadas do 

século XX.  

[...] 

Os cabos da iluminação elétrica [...] já haviam substituído, em 1930, os antigos 

sistemas a gás e a querosene. Os meios de transporte modernos (sobretudo o 

bonde, em que o passante arltiano viaja permanentemente) haviam se 

expandido e ramificado [...] Vive-se a cidade numa velocidade sem precedentes 

e os deslocamentos rápidos não provocam consequências apenas funcionais 

[...]” (2010, p. 34-35) 



Culturalmente falando, a metrópole porteña também viveu fases de modernização. 

Beatriz também informa que já na década de 1930 a cidade possuía taxas de 

analfabetismo relativamente baixos; mudanças também são perceptíveis no âmbito do 

mercado editorial, no âmbito do jornalismo e nos meios de comunicação de forma 

geral.  

O roteiro acaba no Parque do Ibirapuera, que pode ser considerado como um dos 

principais exemplos deste trabalho de remodelação da cidade característico do 

processo de modernização, do conceito de modernidade, como afirma Marshall: 

“[...] ela (a modernidade) nos despeja a todos num turbilhão de permanente 

desintegração e mudança, de luta e contradição, de ambiguidade e angústia.” 

P. 15  

Marshall resume toda uma ideia de que tudo na sociedade esta apto a sofrer as mais 

intensas mudanças quando tocadas pelo espírito da modernidade. Velhos paradigmas 

são derrubados e novos são levantados em todos os aspectos da vida em sociedade.  

Para a elite paulistana São Paulo deve espelhar o progresso de seu Estado, e nada 

melhor do que ter uma cidade aos moldes das grandes metrópoles internacionais. 

Sendo assim, em 1954 – ano no qual a cidade completava 400 anos de fundação e que 

a cidade vivia uma fase de grande modernização, impulsionada principalmente pelo 

aumento de seu parque industrial - São Paulo irá viver um ano de festa e de 

inaugurações: o complexo do Parque do Ibirapuera assinado por Oscar Niemeyer será 

inaugurado e será o palco principal das comemorações. Os prédios do Parque, todos 

de clara influência modernista e que podem ser considerados como marcos do 

movimento paulistano, abrigaram, entre inúmeros eventos, a realização da Exposição 

do IV Centenário e a I Feira Internacional de São Paulo; São Paulo terá também seu I 

Festival Internacional de Cinema. Vive-se um intenso impulso por lançar a cidade no 

circuito global. 

 

Novamente podemos evocar a Buenos Aires de Gustavo Taretto. Estamos diante de 

duas metrópoles sul-americanas que, assentadas em bases europeias, implementa 

uma fase de constante modernização de seus respectivos espaços urbanos. São Paulo 

na década de 50 vive o seu auge neste processo, mas permanece com os ecos deste 



processo até os dias atuais. Buenos Aires igualmente vive ainda um intenso trabalho 

de readequação da cidade. Agora talvez, não mais em moldes Modernos e sim Pós-

Modernos.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


