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RESUMO: 

O tema proposto no presente trabalho é a discussão sobre os tempos presentes no espaço 

urbano. Impressos nas formas, os vestígios de tempos pretéritos revelam-se e escondem-se de 

diferentes maneiras. Os sujeitos vivenciam os espaços cotidianamente e também utilizam o tempo 

de maneiras distintas. Os ritmos que configuram a cidade são diferentes conforme o ritmo dos 

sujeitos que a habitam. Assim, pensar os tempos na e da cidade é uma reflexão interessante na 

medida em que busca entender alguns fatores presentes na complexidade do mundo urbano 

contemporâneo. O objetivo é trazer o olhar e a reflexão de autores que se sentiram sensibilizados 

com a temática do tempo impresso nas formas e vivo na dinâmica social do espaço urbano, 

explicitando conceitos e temas importantes sobre o assunto. Muitos falam sobre uma quantificação 

do tempo que impõe um espaço amnésico. Tal fato pode ser tomado como um dos fatores geradores 

da “compulsão” pelo patrimônio, vazio do trânsito vivo da memória. 
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Introdução 

 

“A cidade se embebe como uma esponja dessa onda que 

reflui das recordações e se dilata (…) Mas a cidade não 

conta o seu passado, ela o contém como as linhas das 

mãos, escrito nos ângulos das ruas, nas grades das 

janelas, nos corrimãos das escadas, nas antenas dos 

para-raios, nos mastros das bandeiras, cada segmento 

riscado por arranhões, serradelas, entalhes, 

esfoladuras”. 

 

Ítalo Calvino, Cidades Invisíveis (1990, p.07) 

 

Ítalo Calvino em sua obra “Cidades invisíveis”, por meio do olhar do maior viajante de 

todos os tempos: Marco Polo, muito nos diz sobre as cidades de um modo geral. Em suas viagens 

pelo império de Kublai Khan, que já não mais podia ver com seus próprios olhos todo o domínio 

que criara, Polo descreve as inúmeras cidades que visita com uma riqueza de metáforas que nos 

remete a um mundo totalmente fantástico. No entanto, não pouco aplicável ao mundo real das 

cidades concretas habitadas por nós cotidianamente. As cidades, nominadas sempre no feminino, 

muito contém de todas as cidades do mundo. Um dos elementos estruturais muito explorados pelo 

autor e que será desenvolvido neste artigo são as marcas pretéritas contidas nestes espaços. 

Presentes nas formas, esses vestígios se revelam e se escondem de diversas maneiras no 

espaço habitado. Os sujeitos que vivenciam o espaço urbano também utilizam o tempo de maneiras 

singulares conforme a sua inserção no sistema produtivo, são vários ritmos que configuram tempos 

distintos à cidade que os abriga. Dessa forma, os tempos na e da cidade são elementos importantes 

para uma reflexão que busque entender alguns fatores presentes na complexidade do mundo urbano. 

Nos últimos tempos, vemos uma tendência mundial à valorização dos indícios do passado 

que subsistem nas cidades. Cresce o culto ao patrimônio das formas arquiteturais que remetem a 

tempos antigos. Mas, qual será o sentido de tal atitude? Alguns autores trabalhados nesse texto 

argumentam sobre o assunto e apontam caminhos interessantes que levam à reflexão sobre a real 

identificação dos atores sociais com a cidade onde vivem. 

O objetivo traçado no presente artigo é o de trazer o olhar e a reflexão de autores que se 

sentiram sensibilizados com a temática do tempo impresso nas formas e vivo na dinâmica social do 

espaço urbano, trazendo conceitos e temas importantes sobre o assunto. Em seguida, colocar a 

discussão sobre o patrimônio e seu sentindo atual com a finalidade de compreender melhor como o 

assunto pode nos remeter a uma leitura sobre a importância da memória na qualidade de elemento 



fundamental de identificação com o lugar, bem como na constituição de um dos componentes da 

cidadania.  

 

Rugosidades/temporalidades 

 

A paisagem, a cada dia, passa por transformações. Novos tempos trazem consigo novidades 

que alteram as formas e as experiências. Contudo, subsistem as marcas de outros tempos que 

atravessam a atualidade e guardam resquícios de um passado ainda carregado de significados. As 

metáforas usadas por Santos e Lefebvre ilustram muito bem o acúmulo de tempo na paisagem. 

Lefebvre (2002) coloca a cidade como um livro escrito, e Santos (2012) descreve a paisagem 

urbana como um palimpsesto, acúmulo das atividades de diversas gerações. 

Sobre as influências do mundo global (ordem distante) no cotidiano (ordem próxima) 

Lefebvre conclui que os vários tempos resultam em ritmos diversos presentes na cidade. 

Semelhante à ideia dele, está o conceito de temporalidade escolhido por Santos para dizer que cada 

lugar é uma combinação singular de temporalidades diversas presentes em outras escalas: tempo do 

mundo, tempo dos Estados-nação, tempo regional. O tempo do lugar é a concretude dos tempos 

mais abstratos.  

Às marcas concretas impressas na paisagem, Milton Santos chama rugosidades: o trabalho 

morto advindo de outros tempos e que, na atualidade, ainda interfere na constituição da realidade. 

“O processo social está sempre deixando heranças que acabam constituindo uma condição para 

novas etapas”, (SANTOS 2012, p.140). Assim, as rugosidades, testemunhas de tempos pretéritos, 

têm papel fundamental, pois, mesmo assumindo novas funções, persistem como um modo de 

lembrança e definem o presente. 

Dardel em seu livro O homem e a terra: natureza da realidade geográfica de 1952 já 

colocava a geografia como o testemunho de tempos vividos. Para ele, o homem, de forma 

inevitável, vive de acordo com o ritmo do mundo que o circunda. A “experiência geográfica” 

(DARDEL, 2011, p.47) sempre convida o homem a dar um tipo de fisionomia ao espaço, em que 

ele sempre revê a sua experiência pessoal e social refletida. Há sempre uma necessidade de fixar a 

memória nos lugares que nos cercam como forma de identificação com o espaço. 

Na mesma perspectiva de trazer um olhar sobre o tempo no espaço urbano, recentemente, as 

autoras Gurevich e Caso (2011) trabalham o conceito de cidade como um conglomerado de tempos 

diferentes. Usando o exemplo da cidade de Buenos Aires, elas demonstram que podem ser vistos no 

espaço urbano indícios que fornecem a dimensão histórica dos processos de urbanização com 

combinações de ritmos e velocidades distintas e que se evidenciam a todo o momento na vida 



urbana. Pressupõem uma análise dos espaços refuncionalizados em Buenos Aires para fazer uma 

recuperação da história do lugar. 

Portanto, Lefebvre, Santos, Dardel e as autoras argentinas colocam como ideia fundamental 

que a morfologia das cidades constitui um cabedal de tempos distintos e que os atores sociais 

também vivenciam o tempo que parece hegemônico, do ponto de vista do mundo, de maneira 

distinta em seus lugares cotidianos. Assim, o espaço é produto da materialização de relações sociais 

que aconteceram e acontecem em ritmos diversos. Para compreender a atualidade é preciso ter 

ciência de que existem marcas da história que influenciam o hoje e, ao mesmo tempo, entender que 

o tempo presente nas cidades não é contínuo e linear. As pessoas, conforme a sua inserção social, 

vivenciam-no de maneira complexa e distinta. 

Todavia, a modernidade traz uma exacerbação do tempo do mundo que acaba por sobrepor-

se às outras temporalidades. Fazendo uma leitura do espaço e tempo na ótica da produção 

capitalista, a geógrafa Carlos (2011), inspirada na leitura que Lefebvre fez sobre a sobreposição do 

valor de troca ao de uso do espaço urbano e do tempo como mercadoria, argumenta que o habitar 

passa a ter a mera função de morar levando a uma fragmentação dos espaço-tempos da vida 

humana. Para a autora, a forma atual de viver o tempo nas cidades aponta para um uso do espaço 

cada vez mais quantificado pela possibilidade de geração de lucro produzindo um “espaço amnésico 

no qual a homogeneidade se impõe”. (CARLOS, 2007, 50-55). 

 

Amnésia urbana e Patrimônio 

 

Seria esse estado de amnésia o responsável pela crescente valorização das formas urbanas 

por meio da patrimonialização tão ressaltada atualmente? Sobre esta temática, a história dialoga 

com a geografia por meio das palavras do historiador francês Pierre Nora que coloca: “fala-se tanto 

em memória porque ela não existe mais”. A sociedade moderna tende a cultivar os locais onde a 

memória está cristalizada por não mais existir uma ligação com a “ideologia memória” que 

assegurava a passagem regular do passado para o futuro de maneira espontânea. Cultuam-se tanto 

símbolos nostálgicos e esquecem-se da memória espontânea, enraizada no concreto, no espaço, no 

gesto, na imagem. (NORA, 1993, p.07-09). 

No mundo moderno individualista, opera a privatização dos espaços e o consumismo 

exacerbado dilacera as relações comunitárias, os vínculos de solidariedade são enfraquecidos. A 

individualidade rompe o elo importantíssimo da passagem natural da memória que acontece nas 

relações cotidianas despretensiosas, longe do julgo do tempo contabilizado como dinheiro. A quebra 

dessa relação tradicional com o passado gera uma grande perda identitária. A fragilização dos 



vínculos promove um vácuo na história que torna as “rugosidades” contidas na cidade apenas 

objetos vazios de significados. 

Viver no espaço amnésico significa o retraimento da condição cidadã, pois a configuração 

espacial é um elemento chave para a constituição da cidadania. Gomes (2012, p.175-189) fala de 

um “recuo da cidadania” na atualidade, quando o homem moderno se afasta do convívio social, 

isolando-se no que ele chama de “ilhas utópicas”. Condomínios fechados de classe média que 

impedem a possibilidade de encontro com o diferente, o diverso. Assim, diminui-se a possibilidade 

da construção da individualidade em contato com uma coletividade diversa e múltipla. Apagam-se 

as dinâmicas dos espaços públicos que, antes, apresentavam-se como verdadeiros textos da vida 

urbana. 

Sem essa dinâmica viva do espaço que permitia o diálogo e o trânsito da memória, há uma 

tentativa de resgatar os tempos esquecidos, aparece a ideia da conservação de bens históricos, da 

valorização do patrimônio, sobretudo de edificações. Uma maneira de “congelar” o passado e 

mantê-lo como lembrança que alente o vazio gerado pelas relações superficiais. Ou seja, subsiste o 

objeto, mas desconsiderma-se todo o contexto cultural e simbólico no qual ele se insere. O que 

ocorre, quase sempre, é a indução ao conhecimento de uma realidade forjada por uma versão 

“oficial” do passado que esconde as subjetividades de relações que os diferentes sujeitos 

estabelecem com a cidade. 

A consequência de tal fato é um discurso patrimonialista vazio que não representa os 

vínculos sociais ligados ao espaço, muito mais interessado no capital que pode ser gerado com o 

fomento do turismo nas regiões. Vemos que a tendência global ligada ao patrimônio revela-se, 

quase sempre, ligada a um discurso elitista que forja um patrimônio vernacular, monumentalizado 

distante da vida social cotidiana, do imaginário, da memória coletiva das pessoas que têm 

verdadeiro apego pelo lugar. Cabe, então, o questionamento de qual é o real valor de um patrimônio 

desprovido de memória e vinculação identitária? 

O objeto vazio de significado social, evidentemente, não cumpre o papel de evocação do 

passado e nem restabelece as referências identitárias da sociedade que promova um dos elementos 

da cidadania. Ele se destina muito mais a atender interesses econômicos, turísticos e políticos que, 

na maioria das vezes, está bem distante dos anseios da maioria da população que padece com outros 

tipos de carências. 

Contudo, é necessário ressaltar que a lógica da patrimonialização é uma via de mão dupla, 

ao mesmo tempo em que tem a característica de atender a novas demandas da estrutura do capital 

global, traz a possibilidade de fortalecimento dos vínculos identitários, se realmente se propõe ao 

resgate da memória dos sujeitos sociais. Lefébvre (2002, p. 32) refere-se a essa dicotomia quando 

fala do monumento, ora com função extremamente repressiva, representando as sedes de 



instituições de poder e, em outros momentos, como lugar que pode abrigar a vida coletiva, com um 

valor ético e estético essencial para a sociedade urbana. 

 

O cotidiano: memória e identidade 

 

Espelho da contradição apontada por Lefébvre é a Cidade de Goiás, no Estado Goiás, Brasil, 

considerada Patrimônio Histórico Cultural e Mundial da Humanidade pela Unesco desde 2001. Tem 

como destaque em seu conjunto arquitetônico tombado, os prédios que foram sede de poder, 

opressão e religiosidade: Casa de Câmara e Cadeia, Palácio Conde dos Arcos, Igreja do Rosário, 

Catedral de Santana, Quartel do XX. Todavia, também como partes desse conjunto estão os espaços 

públicos e privados: a Praça do Chafariz e a do Coreto, as ruas de pedra que, certamente, grande 

valor tem para promover o encontro e enriquecer a vida coletiva; bem como as casas que guardam a 

memória singular dos sujeitos que as habitam. 

Nos espaços onde predomina o habitar e a convivência com o diverso, é possível, sob a ótica 

do cotidiano, proposta por Michel de Certeau, enxergar o patrimônio com outro valor. Antes, 

vejamos o que é o cotidiano, como proposta de uma nova categoria de análise. Quem nos traz a 

definição é Paul Leuilliot no prefácio do II Tomo do livro “A invenção do cotidiano”: 

 

É aquilo que nos é dado a cada dia (ou que nos cabe em partilha), nos pressiona dia após dia, nos 

oprime, pois existe uma opressão do presente. Todo dia, pela manhã, aquilo que assumimos, ao 
despertar, é o peso da vida, a dificuldade de viver (…). O cotidiano é aquilo que nos prende 

intimamente, a partir do interior. É uma história a meio caminho de nós mesmos, quase em 

retirada, às vezes velada. Não se deve esquecer esse mundo de memória. É um mundo que 

amamos profundamente, memória olfativa, memória dos lugares de infância, memória do corpo, 

dos gestos da infância, dos prazeres (…) o que interessa do cotidiano é o invisível. (LEUILLIOT 

apud CERTEAU 2013, p.31). 
 

Será o invisível, encrustado no cotidiano, capaz de nos revelar o que está por trás do uso 

seletivo da memória para a constituição do patrimônio? Nele podemos encontrar as contradições, o 

que foi esquecido, e as estratégias de reinvenção dos atores invisibilizados. Na opressão do tempo 

presente está o mundo da memória, o que realmente dá significância ao patrimônio.  

Certeau (1990, p.189) nos diz que os lugares vividos são como “presença de ausências”, pois 

há no visível invisíveis identidades. “São tempos empilhados que podem se desdobrar, mas que 

estão ali como histórias à espera e permanecem no estado de quebra-cabeças, enigmas.” Assim, o 

que define a referência identitária para com o lugar não são as marcas de poder, mas sim, as 

lembranças, as histórias enigmáticas presentes e reveladas na cotidianidade. 

Henri Lefébvre (1991, p.49) também coloca o cotidiano como foco de análise quando 

propõe uma leitura sobre as mudanças ocorridas no espaço urbano ressaltando as relações diretas 

entre as pessoas e não só o plano da globalidade como objeto de análise. É o que ele chama de 



“ordem próxima”. A cidade é uma mediação entre as duas ordens: próxima (cotidiano) e distante 

(global) que não são unívocas, pois o cotidiano não se entrega à ordem distante, resiste por meio de 

mediações. O autor também nos diz sobre a impossibilidade de separar a morfologia da cidade e o 

urbano (as relações sociais). “A vida urbana, a sociedade urbana, numa palavra “o urbano” não 

podem dispensar uma base prático sensível, uma morfologia”. 

Desse modo, o patrimônio não pode ser separado dos diferentes atores que o compuseram e 

que o habitam. É o mundo da memória coletiva, defendida por Halbwachs (1990, p.76), que 

impregna e dá sentido ao espaço. “Nosso entorno material leva ao mesmo tempo nossa marca e dos 

outros”. Nesse sentido, o patrimônio, deve ser algo passível de ser apreendido, entendido e 

apropriado pela sociedade. Deve evocar o passado de maneira reflexiva como uma maneira de 

recuperar a identidade social. Identidade, no sentido que nos propõe Stuar Hall (1997, p.12): “o que 

contribui para alinhar nossos sentimentos subjetivos com os lugares objetivos que ocupamos no 

mundo”. O que torna o sujeito unificado ao mundo cultural ao qual ele habita. 

Propondo uma nova forma de revitalização do centro histórico de Fortaleza José 

Borzachiello (2001, p.44), geógrafo, defende um novo olhar sobre os bens tombados que realmente 

induza ao conhecimento sobre a realidade. Para que os sujeitos se reconheçam e se identifiquem nas 

diversas facetas dos modos de vida e que, portanto, enriqueçam a memória coletiva; para isso, é 

preciso uma “não sacralização dos espaços”. Não sacralizar, é fazê-los integrar e significar o 

cotidiano, é capacitá-los à função do habitar. Descrita por Ana Fani da seguinte maneira: 

 

O habitar guarda a dimensão do uso e abrange o corpo como uma presença real e concreta restitui 

a presença e o vivido, iluminando os usos e o usador (…). Os espaços habitados constituem o 

mundo da percepção sensível, carregado de significados afetivos ou de representações que, por 

superarem o instante, são capazes de traduzir significados profundos sobre o modo como se 

constituíram ao longo do tempo. (BORZACHIELLO, 2011, p.130). 
 

Na perspectiva do habitar configura-se a construção de outra cidade possível, constituída de 

vários tempos capazes de abrigar as diferenças em busca de um futuro libertador com domínio das 

identidades ligadas às marcas espaciais. O modo de apropriação do espaço pelo uso que fazemos 

dele é elemento garantidor de cidadania. Patrimonializar não deve significar sacralizar, mas sim 

garantir a base material para a fruição da memória geradora de laços identitários. Nessa fórmula, a 

ligação entre cotidiano, memória e identidade se dá de maneira fundamental. 

 

Considerações Finais 

 

Ponderar que o patrimônio vai além das formas materiais, a própria Unesco o faz. Uma vez 

que, a partir de 1992, segundo Berdoulay (2012), a Instituição coloca uma nova categoria: 



“paisagem cultural” para avaliar as proposições de forma mais global, incluindo as relações entre 

cultura e espaço. Segundo este critério, o selo reconhece os territórios onde a inter-relação entre a 

cultura humana e o ambiente conferem a paisagem uma identidade singular. Todavia, a cultura, 

como elemento fundamental da identidade, não envolve somente o passado e a singularidade do 

presente, ela corresponde, de toda maneira, segundo Berdoulay, a uma projeção no futuro.  

Além das temporalidades, das rugosidades presentes na morfologia, há ainda o futuro, como 

um projeto a se concretizar para o lugar e para os sujeitos que o habitam. São planos e projetos de 

antecipação de renovação do espaço por um tempo que ainda virá. Exercer a cidadania neste espaço 

palimpsesto é ter a dimensão dos vários tempos que se passaram e da responsabilidade do futuro 

que se antecede no hoje. É entender e ter o direito de usufruir de maneira reflexiva os diversos 

tempos. Direito à história, à memória, à identidade, e, sobretudo, a projetar o futuro. A cidade como 

patrimônio e propriedade cultural diversa deve ser partilhada por todos.  

Voltando a Ítalo Calvino, “a cidade não conta o seu passado, ela o contém”, cabe então, a 

quem a habita ler e contar o livro escrito contido em suas formas, e considerá-lo para escrever as 

páginas futuras. Sabemos, assim como Calvino, que a imobilidade de uma cidade com a intenção de 

se manter a memória, como ele descreve Zora, é uma sentença de esquecimento e morte. É o 

movimento e as contradições cotidianas que nos permitem colocar as coisas que desejamos nos 

devidos lugares e recordar de maneira a estabelecer uma “relação de atividades ou de contrastes que 

sirva de evocação à memória” (idem, 1990, p.09) como maneira de pertencer àquele lugar. 

É o constante movimento das relações sociais que constrói o espaço. É nesse constante fazer, 

compreendido aqui com o olhar do cotidiano, que a lógica do patrimônio deve inserir-se. A cidade 

deve ser compreendida como nos sugere Tuan (2011, p. 13).  “como documento histórico, é 

altamente seletiva para fatos (construções, ruas e monumentos) que são conservados: como um 

registro do tempo está cheia de lacunas” É preciso, portanto, ter consciência também dos 

esquecimentos para compreender as marcas que resistiram ao tempo e para considerar o 

planejamento para o futuro. Pensar a cidade que queremos, para que ela seja realmente plural e 

abarque, minimamente, os desejos de todos envolve considerar o movimento e as diferentes 

histórias contidas no espaço. Só assim poder-se-á pluralizar a inserção social, priorizando 

efetivamente o uso dos bens tombados como forte elemento de cidadania. 
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