
ALGUMAS ANOTAÇÕES SOBRE TEMAS EM PAUTA NA 

CÂMARA TÉCNICA DO PPCUB / CCPPTM:  

Preservação e Conceitos afins 

Introdução 

Em reuniões anteriores à 8ª reunião, ocorrida na 6ª feira dia 16 de setembro 

p.p. (e particularmente na anterior / 7ª, ocorrida em 12 de agosto), entre outras 

coisas sugeriu-se formação de grupos de trabalho (nos quais não nos 

inscrevemos por falta de tempo) e o envio de textos sobre certos conceitos 

básicos visando sua homogeneização nesse GT.  

Dentre os conceitos básicos sugeridos, consideramos dois bastante 

interessantes: 

- o conceito de preservação (pois se discutira insuficientemente o conceito de 

preservação dinâmica), e 

- o conceito de Conjunto Urbanístico de Brasília – CUB (cujas discussões não 

atingiram consenso). 

Manifestamos então interesse em estudar e escrever sobre tais conceitos, 

porém outros compromissos não nos permitiram cumprir nosso intento.  

Entretanto, disponibilizamos agora algumas reflexões e correspondentes 

anotações sobre ambos os temas, malgrado sem lograrmos estudar-los 

adequadamente, pois nos manifestamos verbalmente na mencionada 8ª 

reunião e avaliamos importante registrar algumas idéias, mais como 

preocupações do que certezas. Os insumos esboçados a seguir, deveriam 

permitir saber se estas questões ainda estão em pauta ou foram 

superadas; no primeiro caso, teremos condições de estudá-las e de as 

aprofundar, mas na segunda hipótese, se deverá arquivá-las e passar às 

etapas seguintes do processo. 

Este texto é dedicado ao Conceito de Preservação. 

Outro texto, produzido paralelamente, tratará do conceito de Conjunto 

Urbanístico de Brasília. 

O Conceito de Preservação 

1. O conceito de preservação e conceitos afins 

A preocupação com a preservação é relativamente recente no mundo, e assim 

também o respectivo conceito e atitudes afins, como a conservação e o 

restauro. No Brasil, Conway (1996) remete tal início à década de 1970; embora 

a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional / SPHAN 



remonte a 1937, ele não consolidou políticas de preservação devido a 

carências na definição de seu objeto enquanto conteúdo, suporte e uso dos 

registros sob sua guarda, por isso direcionando a seleção de bens a partir de 

cunho fortemente pessoal.  

No âmbito mundial, a curta história dessa preocupação é muitas vezes 

acompanhada por objetivos não necessariamente “culturais”. Assim, assistimos 

no mundo pós-modernista interesse crescente por revalorização de áreas 

urbanas com certa densidade histórica e bucólica, fato que lhes confere 

“nobreza” e substitui seus antigos e modestos moradores por segmentos de 

classes economicamente mais favorecidas. Nem sempre assim exposto, é 

esse o verdadeiro processo de gentrificação, que elitiza e estetiza o cotidiano a 

partir do restauro, conservação e preservação de lugares (Featherstone (1995). 

A preservação seria inicialmente entendida como toda ação que se destina a 

salvaguardar as condições físicas e proporcionar permanência aos materiais 

dos suportes que contem informação, sejam eles quadros, livros, arquitetura. 

Seria o conceito “guarda-chuva” sob o qual se “abrigam” os conceitos de 

conservação, restauro e conservação preventiva: 

“É uma consciência, mentalidade, política (individual ou coletiva, particular ou 

institucional) com o objetivo de proteger e salvaguardar o patrimônio. 

Resguardar o bem cultural, prevenindo possíveis malefícios e proporcionando a 

este condições adequadas de “saúde””. 

Enquanto “guarda-chuva”, daria embasamento à frase (polêmica) de  

- preservar para não precisar conservar; conservar para não precisar restaurar- 

Porém, o conceito de preservação foi salutarmente ampliado para ações que 

se destinam à salvaguarda de bens imateriais (como tradições, costumes etc.), 

mas os conceitos de conservação e de restauração permanecem como ações 

e intervenções na estrutura dos materiais dos mencionados bens. 

Por seu turno, a conservação é um conjunto de procedimentos que objetivam 

melhorar o estado físico do suporte, aumentar sua permanência e prolongar 

sua vida útil, assim possibilitando seu acesso às gerações futuras: 

“É o conjunto de intervenções diretas, realizadas na própria estrutura física do 

bem cultural, com a finalidade de tratamento, impedindo, retardando ou inibindo 

a ação nefasta ocasionada pela ausência de uma preservação. É composta por 

tratamentos curativos, mecânicos e/ou químicos, seguidos ou não de pequenos 

reparos”. 

E por fim, a restauração é um conjunto de procedimentos que visa recuperar, o 

mais próximo possível, o estado original de uma obra ou documento: 



“É um tratamento bem mais complexo e profundo, constituído de intervenções 

mecânicas e químicas, estruturais e/ou plásticas, com a finalidade de revitalizar 

um bem cultural, resgatando seus valores históricos e artísticos originais. 

Respeitando-se, ao máximo, a integridade e as características históricas, 

plásticas e formais do bem cultural, deve ser feito por especialistas”. (Por 

arquitetos?). 

Tanto a conservação quanto a restauração são intervenções de tratamento por 

peça única, individualizada, de cada unidade documental e exigem tratamento 

individualizado. 

No entanto, a conservação preventiva não apenas abrange a melhoria das 

condições dos bens e do meio ambiente no qual se encontram, mas se 

caracteriza por um tratamento de massa e realizado em conjunto. 

Acreditamos que o maior obstáculo para se desenvolverem políticas de 

preservação, conservação e restauro não seja a carência de recursos 

financeiros, mas de conhecimento. Pois, não se sabe ao certo o quê preservar, 

o que conviria preservar, porque deveria ser preservado (apenas o objeto ou 

sua ambiência?), como isto deveria ser feito (o bem deveria ser imobilizado, 

“engessado”, ou “dinamicamente preservado” para viabilizar pequenas 

modificações? – e aqui encaminhamos a questão a seguir observada). 

Há algumas décadas, a necessidade e o papel do conhecimento profundo do 

assunto em tela foram destacados por Lúcio Costa (1987) ao manifestar que: 

- a diferença entre a preservação de bens do cotidiano e bens culturalmente 

importantes começa pela tomada da consciência dessa diferença; 

- tal diferença pode ser equacionada necessariamente a partir do efetivo 

conhecimento dos bens, “uma vez que só do conhecimento advém a 

verdadeira proteção”. 

Não temos informação se foi a partir deste argumento que se incluiu a matéria 

Técnicas Retrospectivas nas diretrizes curriculares da formação profissional 

dos arquitetos e urbanistas (Portaria MEC 1770 / 94, art. 4º), nos seguintes 

termos (destaque nosso): 

“Art. 4° - São Matérias Profissionais: - História e Teoria da Arquitetura e 

Urbanismo. - Técnicas Retrospectivas. - Projeto de Arquitetura, de Urbanismo e 

de Paisagismo. - Tecnologia da Construção . - Sistemas Estruturais. - Conforto 

Ambiental. - Topografia. - Informática Aplicada à Arquitetura e Urbanismo. - 

Planejamento Urbano e Regional. § 1º - O estudo da História e da Teoria da 

Arquitetura e Urbanismo envolve o contexto histórico da produção da 

arquitetura e do urbanismo, abrangendo os aspectos de fundamentação 

conceitual e metodológica. § 2º - O estudo das Técnicas Retrospectivas inclui a 



conservação, restauro, reestruturação e reconstrução de edifícios e conjuntos 

urbanos.”. 

Convenhamos não ser esta ementa muito elucidativa, inclusive porque ela 

pode conotar restrição do assunto a seu viés “técnico”. Talvez isto decorra do 

mencionado desconhecimento das questões relativas ao patrimônio cultural.  

De qualquer forma, todos estes conceitos têm como objeto o chamado 

patrimônio cultural. 

Entende-se por patrimônio cultural todo aquele que, sendo objeto, construção 

ou ambiente (mais recentemente, idéia, costume, tradições, fazeres, saberes 

etc.) a sociedade lhe atribua um valor especial de teor estético, artístico, 

documental, ecológico, histórico, científico, social ou espiritual e que constitua 

um patrimônio essencial a transmitir às gerações futuras. Trata-se, portanto do 

patrimônio relevante à cultura e, nesse sentido, não se restringe aos valores 

históricos ou artísticos (o IPHAN deveria rever sua denominação e mudar para 

Instituto do Patrimônio Cultural Nacional – IPCN), mas inclui outros valores 

culturalmente relevantes como os estéticos, ecológicos, científicos etc.  

Neste sentido, o patrimônio cultural teria superado o entendimento inicial de 

conjunto de monumentos isolados e selecionados a partir de critérios estéticos 

(?) duvidosa e polemicamente expostos (?). As cartas de Veneza (1964) e 

Nairobi (1976) contribuíram decisivamente para olhar mais adequado da 

questão patrimonial, ampliando o foco em monumentos isolados para o entorno 

de sua implantação e possibilitando o conceito de patrimônio cultural dos 

lugares. 

Os lugares não seriam mais monumentos isolados, mas os conjuntos formados 

por edifícios, ruas, quarteirões, praças e elementos do meio natural (vegetação, 

corpos de água, acidentes de relevo etc.) socialmente usufruídos e desde que 

atendam ao requisito de materializarem valores relevantes ou significativos 

para as populações. 

Portanto, no patrimônio cultural a componente histórica pode representar um 

valor importante de seleção, mas nem tudo que é histórico (por exemplo, o 

falso histórico, o “pastiche”) é relevante do ponto de vista do patrimônio 

cultural. Por outro lado, não é o fato de ser antigo e ainda existir que 

automaticamente concederia relevância a certo artefato, construção ou sítio 

para integrar acervos de patrimônio cultural. 

Parece então, importante se contribuir ao conhecimento da natureza de tais 

bens, perguntando-se:  

Para serem selecionados do ponto de vista patrimonial e caírem nas redes de 

políticas que objetivam a sua proteção, 



- o que os lugares precisam ter ou evocar?  

- quais suas características especiais?  

- quais seus valores subjacentes (que paralelamente tratamos no GT)?  

Mas, esse tipo de conhecimento possui no mínimo dois vieses que, a partir de 

recomendações elaboradas pelo Ministério das Cidades para produção de 

planos urbanísticos (e o PPCUB é um deles), deveriam ocorrer a nível técnico 

(a leitura técnica) e a nível comunitário (a leitura comunitária). Neste GT, hoje, 

estamos empenhados em fazer uma leitura técnica a partir de conhecimentos 

técnicos. 

2. O conceito de preservação dinâmica 

Em textos recentes visitados nesta pesquisa incipiente (por exemplo: Letícia 

Nardi: Centro Histórico: Entre a Preservação e a Dinâmica Urbana, Ed. 

APPRIS, São Paulo, 2004; Renato T. de Saboya: Permanência e Renovação 

da Morfologia Urbana Modernista, Architextos, 2010; Cristina Meneguello: O 

coração da cidade: observações sobre a preservação dos centros históricos, 

IPHAN; Vera Bonna Brandão: Brasília, a cidade patrimônio e sua escala 

residencial: Preservar o quê? E por quê, UnB, 2013?; Documentos recentes do 

IPHAN etc.) associam-se ao conceito de preservação outras expressões aqui 

tratadas (como conservação, resgate, valorização etc.), indicando não apenas 

um registro cartorial dos bens a serem preservados, ou uma possível 

passividade dos atos de conservar, mas uma atitude ativa e proativa, no 

sentido de uma chamada 

- preservação dinâmica - 

capaz de contemplar as transformações próprias a de qualquer espaço 

utilizado por pessoas (ou socialmente apropriado, como se diz), posto 

que a vivência (inclusive em lugares considerados bens culturais) 

demanda mudanças inerentes aos processos históricos. Por isso, a 

mencionada atitude facilmente adere a edifícios, seus conjuntos e áreas 

urbanas em geral: em todos eles é indispensável a presença humana (por isso 

falamos em lugares) e esta solicita sua adequação permanente a práticas 

sociais que constantemente atualizadas (por isso fala-se de dinâmica). 

Registra-se este conceito, por exemplo, no Dossier UNESCO mediante o qual 

se justificou e candidatou com sucesso, Brasília a Patrimônio da Humanidade 

em 1987. 

Entretanto, e voltando à nossa preocupação inicial, acreditamos que o conceito 

de preservação dinâmica não possa ser aplicado (ou dificilmente se aplique, ou 

só possa ser aplicado se levados em consideração todos os valores 



subjacentes, inclusive os do urbanismo modernista) ao caso de Brasília em 

função dos valores subjacentes a esta cidade. 

Pois, pelo pouco que (ainda) pesquisamos, formamos a convicção 

(aprendemos que convicções não precisam de provas a partir das últimas 

aparições de procuradores na mídia televisiva) de que  

- são subjacentes à preservação de Brasília dois conjuntos de valores que, 

dependendo do ponto de vista, não são necessariamente concorrentes - 

Com o risco de estarmos muito equivocados, mas como alguém que “vem de 

fora” e não acompanhou a saga do planejamento e da construção de Brasília, 

percebemos que se considerou Brasília bem cultural a partir de dois vieses, um 

“nacionalista” e outro “internacionalista”. 

A “corrente nacionalista” encontrou em Brasília elemento agregador da 

nacionalidade (como o hino, a bandeira, o futebol, o carnaval, a bossa nova 

etc.). Neste viés, Brasília representa um valor cultural que materializa a 

competência e genialidade de seus arquitetos (Lúcio Costa, Oscar Niemeyer e 

muitos outros), sem que exista espaço para qualquer crítica ou se apontarem 

“erros” ou propostas inadequadas (os quais, objetivamente, existem). Trata-se 

de certa sacralização de correspondentes produtos e em particular, de Brasília 

- a qual, sem nenhuma dúvida, representa um marco histórico e cultural para a 

sociedade brasileira. Não obstante, chamou nossa atenção desde quando 

viemos para o Brasil em 1974, certo desdém para com os valores do 

urbanismo modernista (constituintes do segundo conjunto de valores de uma 

corrente “internacionalista”), tratados de forma genérica. Exemplo disto é nossa 

discussão no GT sobre o urbanismo modernista se restringir à citação de que 

valores do urbanismo modernista devem ser considerados, sem explicitar 

quais, nem discutir seus méritos e problemas. 

Sempre que colocadas tais questões, surge a argumentação de que a proposta 

de Lúcio Costa não é modernista, mas de uma reinterpretação do urbanismo 

modernista (?) a partir da introdução de conceitos e de escalas com as quais o 

urbanismo modernista tradicional não trabalharia (setorização de atividades, 

cidade racional, cidade formal, concentração verticalizada da cidade, cidade 

técnica, cidade rodoviária etc.). Voltaremos mais tarde a estas questões. 

Formado na Faculdade de Arquitetura de Montevidéu sob o amparo do 

urbanismo modernista, avolumavam-se em nossa mesa de cabeceira (digo, 

mesa de projetação) a Carta de Atenas (1933), a Carta do VIII Congresso 

CIAM em Hoddesden, Inglaterra (1951), onde Ernesto Rogers apresenta uma 

série de teses transformadas quatro anos mais tarde em livro (Il Cuore della 

Cittâ, Editora Gustavo Gili) com muitas ilustrações que seguramente inspiraram 

minha geração (todas as propostas para situações urbanas eram muito 

parecidas e freneticamente copiadas). Obviamente, Le Corbusier também fazia 



parte do acervo (Manier de penser l´urbanisme, 1946), Ludwig Karl 

Hilberseimer (com seus desenhos e propostas), além de tantos outros 

“modernistas”. 

Pode até ser que a proposta de Lúcio Costa não se encaixe nestes preceitos 

do urbanismo modernista. Mas sem dúvida isto comparece nas restantes 25 

propostas do concurso para a nova capital e no “ambiente” de projetação de 

urbanismo à época. 

O fato é que, internacionalmente (e acreditamos que a UNESCO tenha levado 

estes argumentos em consideração e os valorizou mais do que as motivações 

e autorias “locais”), a candidatura de Brasília em integrar a lista dos bens a 

serem mundialmente preservados se deveu ao fato de ser ela o único 

exemplo de cidade modernista a ser implantada em sua totalidade (pois 

Chandigarh, de Le Corbusier, foi apenas parcialmente construída). Apesar de 

sua juventude, tais atributos fizeram Brasília merecer tal honraria, como ilustra 

de forma emblemática o parecer do Professor Léon Pressouyre exposto na 

sessão de 1987, na qual Brasília entrou nessa lista: 

“Os princípios do urbanismo do século XX, tais como foram expressos em 

1943, na Carta de Atenas ou em 1946, no Modo de Pensar o Urbanismo, de Le 

Corbusier, foram raramente evidenciados na escala de uma capital; as únicas 

exceções notáveis são as de Chandigarh, onde Le Corbusier, nomeado 

conselheiro do governo de Punjab para assuntos de arquitetura, em 1950, 

trabalhou (...) e, principalmente, a da capital do Brasil, Brasília, criada ex nihilo, 

no centro de um distrito federal de 5.814 km2, a partir de 1956”. 

Mais adiante ele não deixa de reconhecer a participação dos arquitetos Lúcio 

Costa e Oscar Niemeyer, observando que “a definição de um ideal urbano, 

baseado na separação das funções, na abertura de grandes espaços naturais 

e no traçado de grandes vias de circulação, bem diferentes da rua tradicional, 

estava pressuposta pela formação doutrinal” destes arquitetos. E não podia 

deixar de ser!  

3. Dos valores subjacentes à idéia de preservação. 

A preservação de lugares significativos para a memória social é contribuição 

importante à formação da cidadania porque possibilita a construção de 

reminiscências (o eixo da memória nesses processos), expões a história em 

sua inteireza e constrói identidades efetivamente coletivas (o eixo da criação de 

identidades em tais processos). 

Assim sendo, esses dois eixos podem auxiliar a definição de possíveis valores 

subjacentes à seleção de lugares relevantes como patrimônio cultural. 

O eixo da memória referida a suas inscrições no espaço socialmente utilizado 

e 



- o eixo da identidade como conjunto de características dos lugares capazes 

de torná-los inconfundíveis. 

Memória significa possibilidade de se dispor de conhecimentos passados, e 

estes já foram disponíveis de alguma maneira (Abbagnano, 1962). Para Platão 

e Aristóteles, a memória possui duas condições: a retentiva de conservação 

de sensações (propriedade de conservar conhecimentos que, por serem 

passados, foram subtraídos à nossa percepção) e a lembrança ou 

reminiscência (propriedade de evocar em certa ocorrência presente, 

acontecimentos passados, tornando-os presentes). Como lembrança, a 

memória mobiliza recordações a partir de eventos que transcorrem na 

atualidade: ela reinstala acontecimentos passados, “produzindo um lugar” 

circunstancial a partir de um outro, ausente, e em seguida o perde (pois ele é 

apenas uma lembrança). 

Sobre identidade, o mesmo Abbagnano (ibidem) menciona três definições: 1ª) 

identidade como unidade de substância (as coisas são idênticas quando é uma só 

sua matéria ou sua substância, cf. Aristóteles); 2ª) identidade como 

substitutibilidade (as coisas são idênticas quando se pode substituir uma pela 

outra permanecendo verdadeira certa proposição, cf. Leibnitz); 3ª) identidade 

reconhecida a partir de critérios convencionalmente estabelecidos (cf. Weismann). 

Na verdade, pelo menos a terceira destas três conceituações (critérios 

convencionalmente estabelecidos) está presente quando se escolhem bens para 

preservação, mas as duas outras são complementares para esclarecer a questão 

da identidade dos lugares.  

Esta nos parece a peça-chave para melhor conduzir atitudes de preservação 

dinâmica voltadas a conservar e transmitir a memória inscrita nos espaços 

socialmente utilizados. Diversos autores associam a identidade à percepção 

porque quaisquer lugares (e, portanto, também aqueles escolhidos como bens 

com valor cultural) só podem ser conhecidos se previamente percebidos. Na 

verdade, percebemos (isto é, tornamos as coisas e as situações conscientes) 

sempre totalidades, e nunca elementos isolados; sempre conjuntos, e nunca as 

suas partes. E tais conjuntos estão sempre associados a outros conjuntos e 

totalidades apreendidos em outros instantes, passados e futuros. Por tais razões, 

a noção de totalidade é fundamental quando se observam os lugares como bens 

de valor histórico, cultural, artístico e afetivo dos povos, pois é por meio da 

captura de conjuntos, via percepção, que as pessoas entrarão em contato com a 

memória dos povos inscrita no espaço. 

No texto paralelo a este, que trata do CUB, relativizamos o valor do horizonte de 

360º por efetivamente não o percebemos assim. Portanto no GT, no momento 

em que nos encontramos elencando os valores a serem levados em 

consideração, esta especulação se deve embasar nestes conceitos tal como 

apresentados (ou em outros, em função de outras visões de mundo, mas não 



podem ser elencados na base de pressupostos valores nas fontes do Lúcio Costa 

e do modernismo internacional. Pela forma como estamos colocando a questão, e 

a forma como estamos entendendo o patrimônio cultural, poderíamos chegar à 

conclusão, perfeitamente defensável, que Brasília apresenta valores mais ou 

menos explícitos / implícitos que não procedem do Lúcio nem do modernismo, e 

que merecem ser preservados!! 

Quando se objetiva a preservação de lugares e sítios, os procedimentos de 

análise devem revelar sua identidade - ou seja, a permanência de certas 

feições no tempo, feições estas que são também responsáveis pela 

construção da história dos indivíduos e das populações. Portanto, preservar 

espaços significa definir suas permanências, em termos de o que, como e 

para quem preservar. A percepção exerce nesse processo o papel de 

condição por meio da qual se recebem informações sobre lugares eleitos como 

patrimônio, porque é o modo mais irrestrito de reconhecê-los, na medida em 

que é o nível cognitivo comum a todos os indivíduos. 

Os valores provenientes da corrente “nacionalista” e que se verificam em todos 

os textos e desenhos produzidos por Lúcio Costa, são amplamente conhecidos 

e discutidos no GT sem maiores problemas. Contudo, há dificuldades na 

definição dos valores provenientes da corrente “internacionalista”, que 

tentaremos esboçar em seguida, visando alimentar o debate sobre sua efetiva  

relevância mediante sua explicitação – esta sem dúvida indispensável à 

construção da lista dos valores subjacentes a um PPCUB. 

Os princípios / valores do urbanismo modernista 

Apesar de nossa formação tal como relatada, no berço dos movimentos do 

urbanismo modernista, só nos atrevemos a esboçar alguns princípios ou 

valores lembrados, porque se faz necessário estudá-los se incluirmos seus 

valores no elenco de atributos a serem considerados pelo PPCUB. 

(vide, concomitantemente, Raquel Von Randow Portes: O Urbanismo Moderno, 

s/d; Vera Rezende: As transferências internacionais e o urbanismo 

modernista,s/d, Beatriz Brasil: Movimento moderno, origem, desenvolvimento e 

crise, s/d, Sandra Mara Ortegosa: Cidade e Memória: do urbanismo “arrasa-

quarteirão” à questão do lugar, s/d, Ana Lúcia Cerávo: As Cartas de Atenas: 

Análise sobre a contribuição do movimento moderno para as diretrizes 

internacionais e nacionais de preservação do patrimônio cultural, s/d, e outros) 

Obviamente estes princípios resultam de uma reação ao que ocorria nessa 

área, lembrando-se que o urbanismo do século anterior ao modernista (o 

século XIX, portanto) é um urbanismo capitalista, industrial e liberal. 



Como urbanismo capitalista, ele visa quase exclusivamente o lucro, sem 

considerar questões sanitárias, estéticas, bioclimáticas ou outras. A melhor 

forma da cidade é aquela que dá mais lucro. 

Como cidade industrial, é um urbanismo que mistura, sem medir as 

conseqüências, fábricas e alojamentos. 

Como cidade liberal, é um urbanismo que não trabalha com normas de 

ordenamento nem planos pré-figurativos. A cidade transcorre ao sabor dos 

interesses do capital. 

O resultado é uma cidade onde a qualidade de vida de todas as classes fica 

comprometida, como mostram inúmeros registros da época. 

É a época, entre as duas guerras mundiais, em que intelectuais europeus se 

esforçam por encontrar novos modelos de cidade, de urbanismo que, em 

princípio, se esforçam por representar uma reação de princípios à realidade 

que lá estava: a cidade era um caos, vamos ordená-la; a cidade estava suja, 

vamos limpá-la; não dava para ver o céu, vamos organizá-la para ver o céu - e 

assim por diante. 

Nessa procura pode-se perceber com certa clareza duas correntes: 

- a corrente culturalista, romântica, que procura no passado mais distante 

valores a serem recuperados (Ruskin, Morris, Geddes, Mumford, Sitte, Howard 

etc.), e 

- a corrente progressista e racionalista, que procura os valores modernos numa 

nova forma da cidade (Owen, Fourier, Godin, Le Corbusier, Gropius etc.) 

Ambas são modernistas. A vertente que nos interessa é a racionalista / 

formalista devido a seu parentesco maior ou menor com Brasília. 

Dos princípios que nos lembramos, vale destacar: 

a) A mudança radical do fundo/figura. Enquanto a cidade capitalista / 

industrial / liberal era uma cidade com uma figura extremamente pesada 

e escabrosa (os edifícios amontoados, aproveitando todos os espaços 

livres, constituindo os espaços livres e as ruas, etc.) sobre um fundo 

quase inexistente e residual, a cidade formal modernista inverte o 

fundo/figura, de maneira que sobre um fundo liberado e generoso 

ocorrem as edificações isoladas, muitas vezes se perdendo na 

paisagem, apesar de sua centralidade. 

 

Em esquema: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isso caracteriza Brasília de alguma forma? Caracteriza! 

 

 

b) Uma mudança radical na relação espaço público / espaço privado. 

 

Enquanto a cidade capitalista / industrial / liberal avançava para cima 

dos espaços públicos, particularmente as suas vias de circulação, 

constituindo-as intensamente (não é por acaso que nestas cidades, 

independentemente das condições, as ruas estavam repletas de gente), 

na cidade formal / racionalista os edifícios se encontram espaçados no 

verde, não constituindo os espaços verdes nem as vias, que ficam 

relegadas a meros espaços de circulação, e não de permanência. 

 

Em esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Isso caracteriza Brasília de alguma forma? Caracteriza! 

 

c) Esta mudança pressupõe a substituição / destruição e abandono do 

clássico quarteirão, da clássica rua e da clássica praça emparedada, 

características do repertório urbanístico da cidade capitalista / industrial 

e liberal, que são substituídas por um outro repertório: da quadra ou 

superquadra, da via de acesso e das plataformas de circulação. Todo 

este repertório se caracteriza por uma liberdade (discutível) no ir e vir, 

pela inexistência de limites ou obstáculos materiais. 

 

Em esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isso caracteriza Brasília de alguma forma? Caracteriza! 

 

 

d) A cidade capitalista, industrial e liberal, em função principalmente de seu 

liberalismo, mistura todas as atividades sem maiores preocupações com 

relação a sua incomodidade e/ou incompatibilidade. Nesse sentido são 

inúmeros os exemplos urbanístico da época em que num mesmo trecho 

urbano são encontradas residências, obviamente, mas também 

marcenarias, supermercados, escolas, fabriquetas de tijolos, delegacias 

policiais, postos avançados da saúde e assim por diante. 

 

A cidade do racionalismo formal utiliza como um de seus princípios de 

ordenamento fundamentais o zoneamento ou setorização: o 

zoneamento rígido elimina a mistura irracional das atividades da cidade 

capitalista. 

 

  



A Carta de Atenas propõe, consequentemente, isolar, separar e arrumar 

as principais 04/quatro atividades estruturantes das cidades: 

- habitar 

- trabalhar 

- recrear-se, e 

- circular. 

 

Em esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isso caracteriza Brasília de alguma forma? Caracteriza, sem dúvida, 

apesar de afirmações no sentido de que Lúcio Costa jamais teria 

proposto ou se manifestado com relação a setores rígidos. 

 

Mas o fato é que em Brasília existe um eixo residencial agrupando os 

principais conjuntos residenciais estruturantes da cidade, em 

superquadras, existe um agrupamento das atividades trabalhistas nos 

setores bancários, de autarquias, ministérios, etc., existem setores 

dedicados prioritariamente à recreação e ao comércio (Setores de 

Diversões Sul e Norte) e existem áreas abundantes de circulação, 

atividade à qual nos referiremos a seguir. 

 

e) O sistema viário da cidade capitalista, industrial e liberal é um espaço 

mesquino e violentado por fenômenos que não previstos na sua 

configuração inicial. Com isso é um espaço ineficiente, caracterizado por 

uma circulação atrapalhada e atordoada. O sistema viário da cidade 

modernista é generoso. Quando possível estruturado a partir de 

filosofias rodoviárias, com muitas faixas de circulação e uma distância 

entre seus limites que afasta trechos da cidade de forma bastante 

radical. 

 

 



 

O deslocamento é prioritariamente de automóvel, indo ao encontro de 

uma produção da indústria automobilística crescente e economicamente 

substantiva para o orçamento dos mais diferentes países (aí incluindo o 

Brasil), de maneira que todas as preocupações hoje vigentes com a 

circulação de pedestres e bicicletas, e correspondentes acessibilidades, 

nunca foram cogitadas durante este período. 

 

Em esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isso caracteriza Brasília de alguma forma? Caracteriza!  

José Galbinski trata esta questão num texto apresentado ao XIII SHCU 

(Seminário de História da Cidade e do Urbanismo) (vide José Galbinski: 

Problemas de desenho urbano em Brasília: ruas ou vias e a luta contra a 

topografia, 2014) nos termos que se seguem: 

 

“ ... Tivesse seguido o conceito original, as ruas locais de Brasília não 

passariam de “vias de acesso motorizado” ou vias de serviço para o uso 

exclusivo e eficiente do tráfego de automóveis. Um conceito em linha 

com a Carta de Atenas / CIAM / 1933, na qual a rua não é mais um 

espaço para uso das pessoas. No relatório do PPB, Lúcio Costa não 

emprega a palavra rua, nem suas correlatas como avenida, mas via, 

eixo, pista ou estrada. Por uma vez usou a palavra rua, ao se referir a 

“rua do Ouvidor”, no Rio de Janeiro, e uma vez a palavra alameda (... de 

contorno) por faltar no repertório modernista uma palavra com este 

cunho bucólico. Em Brasília foi, inclusive, abolida a palavra rua, nunca 

empregada pelo Governo do Distrito Federal. As !vias de acesso 

motorizado” não recebem nomes ou números de identificação, mas sim 

os números das superquadras adjacentes ...”. 

  



 

A título anedótico, recentemente o decreto da obrigatoriedade de luzes 

acessas em automóveis foi suspensa, e Brasília fazia parte da 

argumentação, já que não era possível identificar o que seriam rodovias 

no Plano Piloto e o que seriam vias locais. 

 

Nos preparativos para o 4º Encontro do CAU/DF foi apresentado um boneco de 

cartaz tal como registrado a seguir. Vários conselheiros, dentre eles o 

representante do IPHAN, se manifestaram no sentido de ser um cartaz “feio”, 

incluindo em primeiro plano aquelas alças “horrorosas” do entroncamento 

rodoviário no extremo da Asa Sul. A proposta alternativa seria cortar todo esse 

trecho e apresentar um cartaz mais “urbano”, como o proposto na sequência. 

 

 



 

 

Discussão vai, discussão volta, o que foi afunilado conclusivamente é que no 

segundo cartaz seria difícil reconhecer Brasília, aparentemente, poderia ser 

uma cidade qualquer metida a modernista. Mas o que caracterizava Brasília 

como Brasília, sem sombra de dúvida, estava no primeiro cartaz: o fato de ser 

uma cidade rodoviária (independentemente da “feiúra”). E o cartaz assim ficou 

... 

f) A cidade capitalista / industrial / liberal é uma cidade suja, sem sol, sem 

árvores, com esgoto sanitário correndo a céu aberto, com poças de água de 

chuva em cada esquina. A cidade modernista é uma cidade cuja paisagem é 

configurada pelo curso do sol e pela renovação substantiva do ar, aproveitando 

os ventos dominantes e por infraestruturas eficientes de esgotamento sanitário 

e drenagem pluvial. 

Em esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Isso caracteriza Brasília de alguma forma? Caracteriza! 

 

g) A cidade capitalista / industrial / liberal é uma cidade que se estende, cresce, 

se expande horizontalmente. A cidade modernista trabalha a partir da 

configuração de blocos verticais, não só por motivos sanitaristas, como 

colocado, mas também, ou principalmente, por questões de renovação urbana 

(inserção em tramas existentes)  

 

Em esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Corbusier: projeto para uma 

zona insalubre a ser saneada, 

em Paris (1922) 

Isso caracteriza Brasília de alguma forma? Caracteriza! 

 

h) A cidade capitalista / industrial / liberal amontoada, estreita, utilizando 

tecnologias construtivas tradicionais em tijolo, madeira e pedra. A cidade 

modernista se aproveitando do que a última palavra em tecnologia oferecia: 

ferro, aço, concreto armado, vidro. 

Em esquema: 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ludwig Karl Hilberseimer: 

Projeto teórico da 

Hochhausstadt (1924) 

 

i) A cidade capitalista / industrial / liberal organizando a sua habitação 

“assim como as oportunidades oferecidas” o possibilitam, sendo 

amontoadas, encostadas uma em outras ou, no caso de parcelamentos 

periféricos, com a casinha unifamiliar espremida num lote mínimo, a 

enormes distâncias do centro da cidade. Na cidade modernista, as 

residências são agrupadas em torres verticais: “unidades de habitação”, 

até incluindo pavimentos com comércio de apoio ao cotidiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Le Corbusier: Unidade de 

Habitação em Marselha / França 

O próprio Le Corbusier registra uns desenhos e faz umas contas para provar o 

tremendo desperdício de terreno nos bairros periféricos parcelados com lotes 

para unidades residenciais unifamiliares com relação às “unidades de 

habitação”: 

 

 

Pelas contas registradas na figura acima, o modelo B de ocupação consegue 

colocar 1.400 habitantes numa área de 3,5 quilómetros quadrados (ou 

3.500.000 metros quadrados) enquanto no modelo A os mesmos 1.400 

habitantes ocupariam 25.000 metros quadrados (edifício mais áreas 

complementares de acessos e áreas verdes), ou 0,025 quilómetros quadrados, 

portanto, mais de 100 vezes menos. No desenho registrado, os dois modelos 

se encontram desenhados na mesma escala. O próprio Le Corbusier registra o 

espanto dessa diferença, com os signos de interjeição.   

 

j) A cidade capitalista / industrial / liberal se acomoda ao sítio, não tem muitas 

opções, porque vai ocupando os sítios ainda livres que aparecem ou 

intersticialmente ou nas beiradas de áreas de difícil ocupação. A cidade 

modernista não leva em consideração o sítio e as particularidades do relevo. 

Se o sítio tiver “imperfeições”, uma plataforma plana e horizontal será 

configurada por cima deste sítio “imperfeito”. Ou a cidade se desliga do sítio. 

De alguma forma tem que ser provado que as sociedades humanas tem 

capacidade, com relação à natureza, de criar uma “nova natureza”, mais 

perfeita que a “natural”. Na arquitetura, repete-se este princípio. 



Por exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isso caracteriza Brasília de alguma forma? Caracteriza! 

No artigo de José Galbinski acima citado o referido autor chama a atenção para 

a indiferença das propostas de comércio local da Asa Sul com relação ao 

relevo. Este comércio é organizado no sentido leste/oeste, quer dizer, cortando 

as curvas de nível, chegando a gerar desníveis de até 09/nove metros na sua 

extensão. Como as calçadas na frente das lojas são horizontais, desprezando 

a declividades, vão sendo criadas soluções estapafúrdias (rampinhas, degraus 

inaceitáveis, etc.) para chegar-se nos níveis nos extremos do conjunto. 

Diz Galbinski: “ ... Nas demais cidades brasileiras, como de resto no mundo 

inteiro, os prédios adaptam-se à topografia, mas em Brasília ocorre exatamente 

o oposto: o relevo é adaptado aos prédios ...”. 

O mesmo autor replica estas observações para o caso dos blocos comerciais 

independentes da Asa Norte assim como dos prédios residenciais nas 

diferentes superquadras. Os prédios residenciais nas superquadras tem altura 

fixada em 06/seis pavimentos, mais pilotis, sem margem de variação. Assim, os 

prédios brigam com o relevo, pois a proposta para o PPB não aceita qualuqer 

tipo de interferência ou variação morfológica no conceito de pilotis. Ao invés de 

se adotar altura variável para os pilotis ajustando-a ao perfil do terreno, 

flexibilizando-a, o que já era comum na arquitetura brasileira contemporânea, 

adapta-se a topografia ao prédio: o resultado é as vezes estarrecedor, com um 

extremo do prédio afundado e o outro sobresaindo vários metros. Com isso, a 

idéia de facilitar o fluxo das pessoas ao nível do solo, a famosa liberdade de ir 

e vir, transforma-se no seu oposto. 

 

 
 



k) O princípio da verticalização, apresentado para o caso das áreas 

residenciais, com todos os argumentos e as contas já citadas, é também 

válido para as áreas centrais. Enquanto na cidade capitalista / industrial / 

liberal as edificações no centro da cidade são mais verticalizadas, sem 

deixar de ser apinhadas, as propostas modernistas verticalizam mais 

ainda as edificações, separando-as e criando espaços livres entre elas. 

 

Por exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isso caracteriza Brasília de alguma forma? Caracteriza! 

 

Daí a provocação que pode ser destilada deste texto: Se estes valores 

devem ser preservados, porque histórica e simbolicamente 

representativos do urbanismo modernista, seria possível: 

- mudar o eixo rodoviário DF 002 (eixão) para se transformar em Avenida 

Urbana? 

- tentar constituir as vias W1, L1 com construções (já tem os postos de 

gasolina)? Dos 02/dois lotes para postos de gasolina, seria interessante 

eliminar um? Ou transformar em comércio de conveniência? Tentar 

constituir a Esplanada dos Ministérios, mudando as paredes cegas dos 

Ministérios? Transformar este espaço num parque público, com 

frondosas árvores e espelhos de água, independentemente da perda das 

visuais privilegiadas? 

- trabalhar com o princípio da agregação de construções às existentes 

visando diluir a “sopa de letras” das configurações atuais? (Referência à 

proposta do arquiteto chileno Arce para a Praça dos Três Poderes) 

 
 



- flexibilizar os Setores Bancário, de Autarquias, Hoteleiro, de Diversões, 

etc. introduzindo habitação e bares e restaurantes, para o espaço destes 

setores não ficarem desertos às 18.00 horas, quando estas atividades se 

encerram? 

- adensar as quadras com outros prédios residenciais, em função de suas 

baixíssimas densidades? 

- eliminar estacionamentos e coibir / proibir a construção de 

estacionamentos subterrâneos em baixo da grama do Eixo Monumental, 

em frente aos Ministérios, como está sendo cogitado? Proibir a circulação 

de veículos em determinado trecho da escala bucólica, que só seria 

acessível por meio de transporte coletivo público? 

- adequar melhor blocos residenciais e outras edificações a possíveis 

acidentes de relevo, de modo a superar os maus exemplos existentes de 

blocos que em um extremo encontram-se semienterrados e no outro 

extremo sobressaem metros, se constituindo em verdadeiras barreiras ao 

ir e vir proclamado como um dos grandes atributos de Brasília 

- etc. 

Não temos dúvidas que estudos aprofundados poderiam enriquecer a lista dos 

princípios / valores do urbanismo modernista e a lista das provocações. O que 

deve ficar claro é que uma política de preservação dinâmica pode preservar 

valores da proposta de Lúcio Costa e por desconhecimento, não preservar 

valores do urbanismo modernista. Com isso, não estaríamos preservando o 

único exemplo completo de urbanismo modernista existente na face da terra, 

tal como imaginado pela UNESCO para as gerações futuras. 

Esses atributos modernistas são perversos. Obviamente que melhoraríamos a 

cidade configurando-os de outra forma. Mas perderiamos a cidade modernista. 

Este é o dilema: os moradores de Brasília, morar em uma cidade modernista, 

com os problemas intrínsecos a sua filosofia, ou morar numa cidade melhorada 

que perdeu seus atributos modernistas. 

 

 

   

 


