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Os cenários urbanos, dignos de acompanhantes do dia-a-dia dos transeuntes citadinos, 

configuram-se com traços da expressão da sociedade na qual são inseridos, perfilados e 

esculpidos com os caracteres culturais, tornando-se elementos vitais nos organismos astutos 

denominados cidades.  

As paisagens edificadas apresentam uma enorme variedade tipológica, e a depender do 

contexto, situam-se unidas de modo heterogêneo ou uniforme. Para grandes teóricos urbanos a 

primeira opção é a mais favorável ao ambiente povoado, seus pontos positivos já foram bastante 

discutidos e difundidos em diversos meios do estudo social, enfatizando o seu sentido prático na 

variedade de usos que beneficiam as ações humanas de interação, mobilidade e construção da 

identidade acompanhada do alusivo local, além dos benefícios citados, a imagem do conjunto 

compositivo é bem mais interessante, expõe a vivacidade, riqueza de possibilidades e o perfil 

dos cidadãos.  

Na atualidade, a população das metrópoles ou até mesmo uma boa parte das urbes brasileiras, 

de maneira geral, tem apresentado um modo de vida voltado à velocidade, ao ritmo acelerado 

da produção em busca do novo, embasados em modelos competitivos para a obtenção do 

“sucesso”. Entretanto, cada vez mais, as lições do passado parecem ser esquecidas, olha-se 

apenas para frente. 

Como resultado dessa característica cultural, as construções aderem ao panorama do veloz e 

do novo com naturalidade, ou até mesmo de maneira ingênua. A imagem da arquitetura 

pertencente a grande parcela da sociedade atual é direcionada à novidade, ao moderno, a favor 

do constante delírio que possa fascinar os rotineiros cérebros dos seus usuários que vislumbram 

um futuro repleto de facilidades. Um museu de grandes novidades, que compõe o cenário atual 

de constantes canteiros e esquece as outras obras de arte do mesmo recinto que contam a 

história, realizam traslados e ainda evitam dispendiosos gastos na construção de habitações 

populares em áreas distantes dos grandes centros, no simples fato de oferecer estes edifícios 

como moradias – já que se encontram abandonados – para redução do déficit habitacional, 

cabendo apenas a manutenção destas obras para serem colocadas em curso.  

Poder-se-ia concluir a princípio que esse espírito competitivo fosse totalmente benéfico à cidade, 

primeiro devido a sua variedade de abordagens e depois na intenção de fazer sempre o melhor, 

porém, é necessário observar os valiosos custos financeiros, afetivos e históricos acarretados 

negativamente, em certos casos, irreversíveis. Valores imensos são perdidos ao derrubar um 

edifício que se encontra em bom estado estrutural para ser implantado outro mais “moderno”, o 

sentimentalismo à obra arquitetônica é deixado de lado e todas as suas características são 

colocadas ao chão, impedindo de passar adiante a memória de quem o ergueu, de contar como 

era o seu tempo. Não é necessário preservar todos os edifícios do passado, essa corrente vai 

contra o desenvolvimento natural de qualquer civilização, nesse caso o contexto presente seria 

impedido de se expressar, de exaltar suas qualidades ou seus equívocos.  

Os excessos triviais demonstram a estagnação. O modo mais salutar aos cenários urbanos, 

levando em consideração a sua população, já que uma se insere no anterior e vice-versa, corpo 

e alma, é o equilíbrio existente no diálogo entre edifícios do passado e da contemporaneidade. 

Mas levando em consideração que o perfil urbano é o resultado da expressão dos seus 

residentes, a estabilidade só será alcançada com o avanço cultural da sociedade na reflexão 

essencial entre construir e preservar. As agradáveis cidades com sítios realmente civilizados já 

encontraram tal patamar e destinaram-se a pertencer também à história passada. 

Difunde-se muito a respeito das cidades para pessoas, mas não chegou a hora de educarmos 

as pessoas para as cidades? Ou melhor, não chegou a hora de repensarmos sobre o nosso 

modo de vida para refletirmos nossas características nas silhuetas edificadas?    
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