
formada de palavras, expressões, frases, que datam de diversos momentos da História e representam, desse modo, formas

de ser ou de exprimir diferentemente datadas, o que não impede ao falar de hoje, utilizar, ao mesmo tempo, essas formas

de idade tão diversas. A mesma coisa se passa com o espaço do qual um dos componentes, a paisagem, é como um

palimpsesto, isto é, o resultado de uma acumulação, na qual algumas construções permanecem intactas ou modificadas,

enquanto outras desaparecem para ceder lugar a novas edificações. Através desse processo, o que está diante de nós é

sempre uma paisagem e um espaço, da mesma maneira que as transformações de um idioma se fazem por um processo

de supressão ou exclusão, onde as substituições correspondem às inovações. Da mesma forma que o sistema linguístico,

cada sistema geográfico é sucedido por um outro, o qual recria sua coerência interna, ainda que cada variável isolada

experimente um processo de mudança com ritmo próprio.

No sistema histórico, ou temporal, as variáveis evoluem de maneira assincrônica; no sistema espacial, elas 

mudam sincronicamente. Dessa maneira, pode-se dizer como Saussure (citado por Saucerotte, 1971, p. 41) que "a 

diacronia interessa ao eixo das sucessividades e a sincronia ao eixo dos estados ou situações". Nesse caso, a sincronia e a 

assincronia não são realmente opostas, mas complementares, no domínio das relações espaciais, pelo simples fato de que 

as variáveis são as mesmas. Na realidade, são as defasagens entre as variáveis que explicam as diferenças de organização do 

espaço entre países, assim como as chamadas disparidades regionais. 

A base técnica da sociedade e do espaço constitui, hoje, um dado fundamental da explicação histórica, já que a 

técnica invadiu todos os aspectos da vida humana, em todos os lugares. Diacronia e sincronia são, ambas, possíveis de 

explicarão em termos de técnica, ainda que nada se possa entender sem que se conheçam e avaliem as respectivas formas de 

organização. 

6 

A FORMA E O TEMPO: A HISTORIA DA CIDADE E DO URBANO 

Pode-se pensar que as ideias que comandam a elaboração da história urbana são sobretudo duas: a ideia 

de forma e a ideia de tempo. As formas; quando empiricizadas, apresentam-se seja como objeto, seja como 

relação a obedecer. Entretanto, é também necessário empiricizar e precisar o tempo, se nós queremos trabalhá-lo 

paralelamente às formas. Esse é talvez um dos grandes problemas metodológicos que se colocam à história das 

cidades e da urbanização. 

Trabalhamos de um lado com algo que tem uma dimensão material, que são as formas espaciais, ou uma 

dimensão dos comportamentos obrigatórios, que são as formas jurídicas e as formas sociais, e de outro lado com o 

tempo, tal como ele se dá nas diferentes escalas de sua existência, ainda que tenhamos frequentemente dificuldade 

em precisá-la. Daí a dificuldade também para encontrar as mediações, tão diversas quantos são os lugares. Essas 

mediações são a própria base das explicações, permitindo uma teorização do lugar, uma teorização que não é menos 

importante que a teorização do universo, mais ampla e mais fácil. Esta é fácil porque o universo é a sua própria 
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forma, enquanto cada lugar exige desvendar aquilo que Gramsci chamava de mistério da forma, uma forma 

particular, lembrando que a estrutura é muito mais fácil de se apropriar, pois é o Presente, ao passo que a forma é o 

resíduo de estruturas que foram presentes no passado. Destas, algumas já desapareceram da nossa visão, e às 

vezes mesmo do nosso entendimento. Nos conjuntos que o presente nos oferece, a configuração territorial, 

apresentada ou não em forma de paisagem, é a soma de pedaços de realizações atuais e de realizações do passado. 

No passado, isso era parte obrigatória do trabalho dos geógrafos. Nenhum estudo de geografia urbana que se 

respeitasse podia começar sem alusão à história da cidade, às vezes até de forma abusiva. Era impossível abordar 

esta ou aquela cidade, sem essa preocupação de contar o que foi o seu passado. Porém, hoje, fazemos 

frequentemente uma geografia urbana que não tem mais base no urbanismo. É uma pena, porque praticamente não 

mais ensinamos como as cidades se criam, apenas criticamos as cidades do presente. Isso fez com que essa 

disciplina "história da cidade" ficasse órfã. Torna-se, pois, salutar'essa retomada, sobretudo porque se faz segundo 

um enfoque multidisciplinar. 

Na realidade, há duas coisas que estão sendo confundidas gratuita e alegremente, isto é, a cidade e o urbano. 

O urbano é frequentemente o abstraio, o geral, o externo. A cidade é o particular, o concreto, o interno. Não há que 

confundir. Por isso, na realidade, há histórias do urbano e histórias da cidade. 

Entre as possíveis histórias do urbano estaria a história das atividades que na cidade se realizam; do 

emprego, das classes, da divisão do trabalho e do seu inverso, a cooperação; e uma história que não é bastante 

feita: a história da socialização na cidade e a história da socialização pela cidade. E, entre as histórias da cidade, 

haveria a história dos transportes, a história da propriedade, da especulação, da habitação, do urba nismo, da 

centralidade. O conjunto das duas histórias nos daria a teoria da urbanização, a teoria da cidade, a história das 

ideologias urbanas, a história das men-talidades urbanas, a história das teorias. Seriam estudos mais ou menos 

desinteressados, mais ou menos interessados, e até estudos mais ou menos interesseiros, sobre a cidade e o 

urbano. 

O estudo da cidade exige a necessidade de articular o conceito de espaço, sem o que nem mesmo 

saberemos do que vamos tratar. O espaço é uma categoria histórica e, por conseguinte, o seu conceito muda, já 

que aos modelos se acrescentam novas variáveis no curso do tempo. 

Cidade e urbano como espaço-tempo 

Desse modo, a noção de espaço parece fundamental para chegarmos a essa desejada história da cidade; e 

a história do urbano exige que seja muito bem posta a noção de periodização. Em outras palavras, necessitamos 

dominar o que entendemos como espaço, e também, dominar a divisão do tempo em períodos. Períodos são 

pedaços de tempo submetidos à mesma lei histórica, com a manutenção das estruturas. Estas se definem como 

conjuntos de relações e de proporções prevalentes ao longo de um certo pedaço de tempo, e nos permite definir 

nosso objeto de análise. Assim as periodizações podem ser muitas, em virtude das diversas escalas de 
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observação. Mas, em qualquer que seja o momento, é indispensável fazer muitas periodizações. O mundo, como 

um todo, nos permite uma periodização; a formação social e económica, representada pelo Estado e a Nação, 

uma outra periodização; e a cidade permitirá uma nova periodização, em um nível inferior. 

A cidade é, ao mesmo tempo, uma região e um lugar, porque ela é uma totalidade, e suas partes dispõem de 

um movimento combinado, segundo uma lei própria, que é a lei do organismo urbano, com o qual se confunde. Na 

verdade, há leis que se sucedem, denotando o tempo que passa e mudando as denominações desse verdadeiro espaço

tempo, que é a cidade. Ë através desses dois dados que vamos unir a cidade e o urbano. É desse modo que poderemos 

tentar ultrapassar o mistério das formas, e buscar a construção do método, através da escolha da fenomenologia a 

adotar, a aproximação da contextualização, a reconstrução dos cenários de uma realidade que em parte se esvaiu, a 

busca do significado e da memória, uma memória que, através desse enfoque histórico, vamos encontrar expungida ao 

máximo dos filtros. Assim, nos é permitido dirigir perguntas à cidade, indagando a respeito de sua formação, já que a 

história da cidade é a história de sua produção continuada. A história de uma dada cidade se produz através do urbano 

que ela incorpora ou deixa de incorporar; desse urbano que em outros lugares pode tardar a chegar, e que em São Paulo 

sempre chegou quase imediatamente. Fala-se, por isso, na vocação irresistível de São Paulo pela modernidade. Mas que 

modernidade?... 

Na verdade, não há uma só modernidade; existem modernidades em sucessão, que formam e desmancham 

períodos, exceto se quisermos aplicar servilmente ao nosso trabalho interpretações da literatura, da poesia, da 

pintura, da escultura. O que existe são modernizações sucessivas, que de um lado nos dão, vistas de fora, 

gerações de cidades, padrões de urbanização e, vistas de dentro, padrões urbanos, formas de organização espacial, já 

que cada periodização, trazendo formas próprias de arrumação das variáveis, permite reconhecer um processo 

histórico mais geral, seja onde estivermos. 

Desse modo avançamos até encontrar um novo tempo na cidade, que hoje nos permite falar da revanche das 

formas: as formas criadas e que se tornam criadoras. Há de um lado as formas criadas e, de outro, as formas criadoras, 

aquelas que, após construídas, como que se levantam e se impõem, como aquilo que o passado nos herda e implica 

uma submissão do presente; um presente submetido ao passado exatamente através das formas, cuja estrutura devemos 

reconhecer e estudar. 

Esse é um dos grandes problemas, hoje, do estudo da história urbana e da história da cidade, mas em todos 

os momentos as formas criadas no passado têm um papel ativo na elaboração do presente e do futuro. A história da 

cidade é a das suas formas, não como um dado passivo, mas como um dado ativo, e esse fatq não pode nos escapar 

em nossa análise. 
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