
MEMÓRIA: UM SUBSTRATO DO ESTUDO DA HISTÓRIA URBANA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA

JOSÉ ROSSICLEITON DE FREITAS
FRANCISCA FRANCIRENE TOMAZ PARENTE
MARIA NÉLIA HELCIAS MOURA VASCONCELOS

EIXO: 11. EDUCAÇÃO, SOCIEDADE E PRÁTICAS EDUCATIVAS

MEMÓRIA: UM SUBSTRATO DO ESTUDO DA HISTÓRIA URBANA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
RESUMO
 
 
 
Este trabalho pretende discutir algumas proposições acerca da memória urbana da sociedade brasileira na atualidade,
percebendo o processo de desenvolvimento que deflagrou valores passados em detrimento de uma cultura de massa
imperativa nas cidades contemporâneas. A discussão envolve olhares divergentes, problematizando os espaços
urbanos, seus conflitos e limites a fim de penetrar nos meandros das relações que se constituem  neste  novo  modelo 
de  vida  idealizado  pelos  atores  desta  selva  de  pedra.
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1.  Apresentação da problemática de estudo
 
 
 
 
Este trabalho pretende discutir algumas proposições acerca da memória urbana da sociedade brasileira, percebendo o
processo de desenvolvimento que deflagrou costumes, hábitos e valores passados em detrimento de uma cultura de
massa que se afirma no caos, medo e dilemas nas cidades contemporâneas. A discussão envolve inicialmente alguns
olhares entorno da própria compreensão da memória social, percorrendo a significação do universo imaginário e
abstrato do ser humano. No segundo momento, a proposta é problematizar os espaços urbanos, seus conflitos e limites
em relação ao cenário brasileiro, tendo  como  mote  a  ótica  do  inchaço  das  cidades  e as  desordens  sociais,
 ambientais, resultantes desse aglomerado de vidas. Assim, a elaboração deste trabalho se deu mediante leitura de
material bibliográfico a respeito da memória  e sobre os espaços urbanos, tendo como baliza o trânsito acerca do 
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 pensar social nos diversos ambientes e contextos urbanizados.
 
 
 
 
2.       Enquadramento teórico da proposta
 
 
 
 
O estudo da memória ganha visibilidade e espaço significativo nas leituras e abordagens históricas e, enquanto
elemento da história, tem se mostrado um poderoso instrumento  de  reafirmação  dos  contextos  sociais,  recorrendo  a
 debates do  passado e presente como ponto de reflexão para explorar realidades pouco conhecidas, cercadas de
incertezas, dúvidas e dilemas. Apesar de envolver processos essencialmente subjetivos não se pode colocar em xeque
este recurso que merece proteção, posto que  sua autenticidade pode ser recontada a partir dos aspectos positivos
oriundos dos resultados e resgates da história, cuja ação mexe, inverte os fatores e restitui valores ainda indizíveis aos
fatos recobertos de  negação, sugerindo desta forma, perspectivas diferentes sobre determinados assuntos. Assim ao
contrário do que se pensa, a falsa ilusão de uso pleno da memória como algo simplório, parece não se enquadrar neste
significado, pois ao olhar o espaço urbano é impossível entendê-lo dissociado do contexto humano, posto que ele
mesmo construiu tal ambiente. Neste sentido, na tentativa de percorrer os distintos e variados espaços, penetrar

 
as múltiplas formas de instalação destes terrenos, é também uma maneira de enquadrar o homem no seu tempo, tendo
como centro de discussão o próprio lócus idealizador do diálogo  urbano,  cuja  proposta  expõe  as  formas,  fronteiras,
 desafios e  indagações  que fizeram  de  tais locais  agregados  geográficos constituídos  de sentimentos,  valores,  um
caldeirão cultual que vai além daquilo que as lentes comuns podem perceber. Portanto a validade do estudo histórico
das cidades, sob a ótica da memória, tem suas representações na dinâmica estabelecida pela vida social, experiência
que se fortalece e adiciona em cada relato e vivência, marcada por contradições e expressos nos traços por vezes
cheios de temor, violência como também plenos nos diversos momentos e ações que demarcam o tempo e terreno que
é a cidade. Isso significa que a dicotomia urbana não é simplesmente um espaço de vivência individual onde as pessoas
passam umas pelas outras sem trocar relações;  ao  contrário,  a  grande  massa  coletiva  que  formam  os  cenário
 urbanísticos, pensam a cidade como propriedade de cada um e ao mesmo tempo de todos, compreendendo-a como
um grande patrimônio, um templo, ocupado, explorado e demarcado por cada grupo. Nesta perspectiva, enquanto
objeto de estudo, este campo de observação tem suas contribuições significativas e simplifica-lo, corre-se o risco de
 alterar suas  bases e anular campos imaginários ainda  desejosos por se afirmarem.
 
A despeito da consolidação da memória como história, Ferreira e Amado (2008, p.77) tecem o seguinte comentário:
 
 
 
 
Ao   situarem  a   memória  simultaneamente  como   fonte   de   alternativas  e resistências vernáculares ao poder
estabelecido e como objeto de manipulação ideológica hegemônica por parte das estruturas do poder cultural e político,
os historiadores fizeram muito mais do que simplesmente incorporar a memória à sua coleção  de ferramentas, fontes,
métodos e abordagens. A própria memória coletiva vem se convertendo cada vez mais em objeto de estudo: ela tem
sido entendida em todas as suas formas e dimensões, como uma dimensão da história com uma história própria que
pode ser estudada e explorada.
 
 
 
 
Para Thompson (2002, p.197) resguardar esse patrimônio é, dentre outras coisas, desafiar essa subjetividade: “deslocar
as camadas da memória, cavar fundo em suas sombras, na expectativa de atingir a verdade”.
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Assim, o conhecimento acerca da memória e, sobretudo, do contexto urbano percorre outras fontes de estudo ganhando
uma ressignificação particular quando expresso a partir do cenário psicológico.
 
Bosi (2007. P. 46-7) empreende tal relação ao comentar:
 
 
 
 
 
(...) a memória permite a relação do corpo com o passado e, ao mesmo tempo, interfere no processo “atual” das
representações. Pela memória, o passado não só vem à tona das águas presentes, misturando-se com as percepções
imediatas, como também empurra, “desloca” estas últimas, ocupando o espaço todo da consciência. A memória
aparece como força subjetiva ao mesmo tempo profunda e ativa, latente e penetrante, oculta e invasora.
 
 
 
 
É exatamente esse exercício constante que abrirá espaço para perceber e entender o reverso da moeda, numa tentativa
de adentrar o imaginário do outro, escrevendo a página avessa, desvinculada do contexto dominante e ao mesmo
tempo indagando o que as elites propuseram,   enquanto   classe   detentora   de   poderes,   porque   submeteram 
 outras experiências aos seus caprichos, mesmo  sabendo que dividiam o mesmo tempo e espaço. A intencionalidade
ausente nessas relações sociais é, pois, outro   fio mantido desfocado das discussões e que durante muito tempo
esteve protegido pelos critérios dominantes. Desvendar o conteúdo e ocorrências desses modelos de vidas, dentro de
uma redoma civilizada, torna-se desafiador e fundamental, quando outras linguagens podem ser percebidas nesse
entorno social.
 
Bosi (2007, p. 39) ao se reportar à memória faz uma descrição importante acerca dessa atividade intelectual, cujo
trabalho ganha destaque por envolver diferentes mecanismos corporais e intelectuais. Os narradores, como denominam
carinhosamente, vão além do previsível. O diálogo com essa comunidade demostra que:
 
 
 
 
Eles encontraram também os limites de seu corpo, instrumento de comunicação às vezes deficitário. Quando a 
memória amadurece e  se  extravasa lúcida, é através de um corpo alquebrado: dedos trêmulos. Espinha torta, coração
acelerado, dentes falhos, urina solta, a cegueira, ânsia, a surdez, as cicatrizes, a

 
íres apagada, as lágrimas incoercíveis. Se as lembranças às vezes afloram ou emergem, quase sempre são uma tarefa,
uma paciente reconstituição. Há no sujeito plena consciência de que está realizando uma tarefa.
 
 
 
 
Por essas circunstâncias, atuar, então num terreno marcado por diferentes contradições tem suas exigências e implica
em profundo conhecimento dos processos que fundamentam tal realidade, identificando o caráter central do estudo da
memória, penetrando  na  intimidade  das pessoas,  desvelando  seus  medos,  mitos,  pudores,  tabus, realidades,
locais de vivências, constituindo uma identidade que  supostamente é particular, mas que no seu cerne envolve
sentimentos, valores que pertencem ao indivíduo mas que se ligam a outros.
 
Sobre este conceito, Ferreira e Amado (2006, p94.) afirmam:
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A memória, no sentido básico do texto é a presença do passado. (...) é uma reconstrução  psíquica  e  intelectual  que
 acarreta  de  fato  uma  representação seletiva do passado, um passado que nunca é aquele do indivíduo somente,
mas de um indivíduo inserido num contexto familiar, social, nacional. Portanto toda memória é, por definição coletiva.
 
 
 
 
A respeito desta substância social, Bosi (2007, p. 31) concorda com as autoras supracitadas.  Todavia  sua  reflexão 
tem  como  fio  condutor  o  modo  de  lembrar.  Seu percurso se delineia de modo inverso, o critério básico percebe a
memória se construindo a partir de outras reposições e prerrogativas. Por isso afirma: “O grupo transmite, retém e
reforça lembranças, mas o recordador, ao trabalhá-las, vai paulatinamente individualizando a memória comunitária e, no
que lembra e no como lembra, faz com que fique o que signifique”.
 
Pode-se verificar então que a fundamentação deste processo comunicativo no seu estado embrionário vive  etapas de
tensões as quais o historiador, enquanto mediador, precisa apreender a fim de que a informação seja capturada sem
tantas perdas e rupturas e, na sua  forma bruta, resguarde-se de pré-julgamentos, contrapontos, interpretações, até que

 
seja lapidada e formatada segundo os conhecimentos, teorias e práticas   as quais   os método científicos propõem
atingir.
 
Para dar significado ao trabalho, vários verbos  são utilizados com o intuito de se referir a busca de uma identidade
cultural sólida e conjugar   as múltiplas linguagens e representações que esses trazem. Estão expostos no cotidiano
ávido de cada indivíduo, nas vivências e sobremaneira, no tempo decorrido de tantos acontecimentos cruciais e
relevantes para todo o contexto que se mostra na realidade. Tratar desse assunto significa problematizar  o  passado,
 remover  lembranças,  desenrolar  o  grande  novelo  da  vida. Resgatar  cada  fio  é  indubitavelmente  caminhar sobre
 inúmeras  representações  de  um terreno que parece não ter fim, todavia existente.
 
Pollak (1992, p. 02) trata desse enriquecimento intelectual da seguinte maneira:
 
 
 
 
 
Além desses acontecimentos, a memória é constituída por pessoas, personagens. Aqui  também  podemos  aplicar  o
 mesmo  esquema,  falar  de  personagens realmente encontradas no decorrer da vida, de personagens frequentadas
por tabela, indiretamente, mas que, por assim dizer, se transformaram quase que em conhecidas, e ainda de
personagens que não pertenceram necessariamente ao espaço-tempo da pessoa.
 
 
Neste contexto para se agregar o sentido de identidade à construção da memória, será preciso selecioná-la a medida 
 que cria-se critérios para observá-la, escrevê-la, envolvendo uma teia de relações simples, individualizadas e
complexas porque possui um substrato coletivo.
Um fato interessante que concentra o estudo da representação do passado, consiste justamente em como são tratados
cada momento da fala, quer seja impingida pela medo, sobressalto, emoção quer seja através da revelação de
sentimentos. Toda essa subjetividade de arranjos, por vezes inaudível, precisam ser colocadas sob um olhar atento,
capaz de ler o inexprimível, habitar o inabitável e compreender o indizível. É mediante esse desafio dialógico que
caminha o trabalho de edificação da memória. Um trato especial por que lida com objetos que ao mesmo tempo são
sujeitos por que conheceram uniformemente o tempo vivido, seu espaço e tramas. O tratamento, portanto, destinado a
esse acúmulo de informações  evidencia,  pois,  o  nascimento  de  tensas  relações  fundadas  em  um  de
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fenômenos legitimados pelos contrastes de características que podem ser explicadas   ou não. E neste sentido, que a
presença de valores mostra-se ausente deslocando outra infinidade de componentes variados, transitórios a fim de
nutrir e alimentar o desejo, o interesse de se lançar na aventura de desbravar  este mundo desconhecido.
 
Diversos caminhos direcionam a formação da elaboração do estudo sobre a memória. Responsáveis por apreender
“verdades”, este trabalho envereda pelas vertentes da tradição oral somando características próprias do campo
linguístico, num desejo de mergulhar intencionalmente no cerne humano, local particularmente reservado para o
encontro das narrativas, celeiro onde repousa e descansa os fatos, num estado aparente de congelamento, contudo,
vivos porque se mantém oxigenado a partir dos movimentos e pensamentos de quem os preservam integralmente, sem
rupturas, manhas ou supressões.  O contato com essas informações e lugares, do ponto de vista analítico é um
privilégio, porque  parecem  intocáveis, posto que são unívocos, indissociáveis,  indefinidos, por está dentro de um
planos abstrato, mas preciso, haja vista que se trata da vida de pessoas, seus ambientes de lutas, por ser um recorte do
tempo, espaço, fazeres, locais, por   deter proposições deslocadas do registro oficial e de leituras convencionais.
Portanto é este o grande dilema: aproximar-se desta matéria viva e revelá-la, apresentando-a nua a posteridade,
mediante técnicas e equipamentos rudimentares. Avançar nesse perímetro da pesquisa requer, portanto, além de
reflexões constantes, empreender diálogos descomprimidos e intermitentes com  o interior e exterior do objeto, a fim de
 criar uma atmosfera de identidade verdadeira com um refinado toque de propriedade daquilo que na essência se
revela, bem como simultaneamente,  manter certo estranhamento para que não se exceda em formalismos e se
fragmente toda legitimidade do trabalho, embrenhando-se num mote de contradições.
Para tanto,  é preciso um caminhar cauteloso visto que não se trata do  contato com objetos palpáveis, mas   vestígios 
 de uma vivência   que   no teor da narrativa   poder desvincular-se da proposta original do pesquisador.
Ferreira e Amado (2008, p.89) tratam dessa informação com veemência ao dizer:
 
 
 
O grau de centralização afeta o tratamento dado à memória. Há frequentemente uma tensão entre memórias locais e a
retórica nacionalista pública, uma tensão que se intensifica quando a   “comunidade imaginada” nacional torna-se muito
circunscrita.  As  comunidades  locais,  por  exemplo,  podem  se  aproximar  de

 
formas materiais de comemoração nacional, como monumento, mas não necessariamente de  seu  conteúdo,
submetendo a  expressão da  memória aos interesses locais.
 
 
Assim, no desenrolar da pesquisa, passado o processo de latência que se mistura também com o sentimentalismo, é
chagado a hora da confluência da memória, ponto de identificação do conteúdo e segmentação da informação. Esta
deverá ser lapidada, sem grandes cortes, num processo de distinção entre o que pertence ao narrador, o que  é
intermediado pelo pesquisador, aquilo que se veicula nas mídias e o que já consta nos discursos publicados,   de forma
que as características do conteúdo da memória se mantenham,  podendo, no entanto, ser penetrado, visualizada a partir
de ângulos diferentes, num perspectiva de se encantar com   todo seu potencial informacional e   encontrar os
dispositivos coletivos e particulares ancorada   em dimensão ainda inéditas. A versão e entendimento  desse  fenômeno
 que  imbrica  conhecimentos  específicos  é    delicado  e danoso, pois quando não se atenta para o universo de
 interpretações que cada elemento da narrativa pode gerar, tal dinamicidade  perde seu foco e eficácia.
Portanto, quando se pensa em produzir história tendo como referência os recursos memorísticos, depara-se com fortes
marcas de perdas, repressão, insignificância,  anulação, posto que   as narrativas sempre foram contadas de forma
verticalizadas, descartando do contexto as vivências daqueles que socialmente   não tinham importância. Sendo, assim
personagens anônimos e invisíveis, estiveram sob o julgo  da força dominante, que excluiu, gerando preconceitos e
conceitos marginais a respeito de lugares, e signos representativos de algumas cultural tidas como inferiores.
Para dar sentido a essa realidade Ferreira e Amado (2008, p.95-96) relata:
 
 
 
A história da memória tem sido quase sempre  uma história de feridas abertas pela   memória,   não   sendo   senão 
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 uma   manifestação,   entre   outras,   das interrogações atuais palpitantes sobre certos períodos que “não passaram”:
se admitirmos  que  a  história  dos  historiadores  é  apenas  uma  das  formas  de expressão da memória coletiva,
apenas um dos vetores pelos quais se transmite e se reconstrói o passado , então não admira que a história da
memória seja antes de tudo uma manifestação  da memória coletiva, no contexto um pouco confuso, de perdas e
referências.

 
Num espaço dantesco que é o mundo social, torna-se pertinente repensar todas os tipos de criações culturais,
comportamentos e expressões específicas de cada grupo e classe, posto que  representam não apenas um simbolismo
ritualístico, mas a afirmação de uma linguagem histórica, múltipla e ao mesmo tempo singular. Constituir tal universo
percebendo o “tempo e espaço coletivo” como instrumento fundamental na elaboração da identidade de um povo é
devolver o espaço que lhes foi tomado.
 
Neste ínterim, também reconhecer os valores existentes nos diversos contextos históricos, tem uma significação
 elementar, porque trata-se de  rasgar a venda sobreposta em determinadas histórias, deixando-as fluir,  uma vez que
foram apagadas e retiradas do contexto  o  qual  os  fatos  partiram  e  ao  mesmo  tempo  tornaram-se  evidentes.  Dar
visibilidade e contorno aos autores desses capítulos, parece ser a forma mais justa de resgatá-los, abrindo   espaço
para a autenticação da memória coletiva, em todas as suas dimensões, e assim oportunizar a elevação dessa categoria
histórica, colocando às claras e sobre outros focos, o que se deslanchou ao derredor de determinados assuntos, já que
foram  compactados pela imposição do poder de outros atores, cuja participação no cenário social subtraiu informações
e repeliu qualquer entendimento real da verdade. Rememorar os acontecimentos sobre o prisma dessas mentalidades,
é tentar romper com o preconceito genérico o qual as “culturas mais fracas”  estiveram submetidas. Incluir juízo de valor
a essa gente, representa no entanto,  caminhar para  um novo paradigma de ressignificação da memória,   já que sua
influência nas   narrativas poderão dar sentido e resposta às incógnitas, desvelando através de um exercício de lucidez
o passado oculto de uma grande massa que ajudou a escrevê-lo.
 
 
 
 
ESPAÇO        URBANO        DESAFIOS        E        DILEMAS        NA CONTEMPORANEIDADE
 
 
 
 
A  vida  urbana  nos  últimos  tempos  inaugurou  uma  nova  fase  histórica,  pois envolvida de paradigmas globais
regulados pelo mundo econômico, os ditames e discursos imperativos partem de quem tem dinheiro e poder. Estas são
as ferramentas essencialmente controladores da vida social na atualidade, que passam a ser o centro das discussões
por

 
desvelar complexas relações as quais já não comportam no conceito de cidade por agregar um ciclo amplo e maiúsculo
de acontecimentos os quais ultrapassam o pensamento linear das narrativas.  Estudar as cidades, enquanto espaço
social é uma provocação ao modelo de sociedade instituída no passado, já que hoje as regras são rompidas e anuladas
e em seu interior grandes teias são tecidas, deslocadas e desconectadas a todo instante, numa velocidade incrível que
gira segundo a proporção do seu crescimento, percorrendo roteiros contraditórios, complexos, teóricos e irrepetíveis.
 
Certeau (1994) confirma tal ideal. Segundo ele:
 
 
 
 
 
[...] a cidade é concebida enquanto palco privilegiado dos dispositivos disciplinares com vista á ordenação dos
indivíduos no espaço urbano. Por outro lado, a cidade pode ser pensada enquanto espaço cotidianamente reinventados
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pelos moradores que burlam os procedimentos de disciplina imposto pelos organizadores do espaço [...] (SILVEIRA,
2011. p.2)
 
 
 
De acordo com esta transmutação social recorrente na atualidade, Balman (2009, p.7-8) expressa a seguinte reflexão:
 
 
 
 
[...] a transformação nasce dos efeitos produzidos por um duplo movimento: por um  lado,  é  nas  grandes  áreas
 urbanas  que  se  concentram as  funções  mais avançadas do capitalismo, que tem se reacomodado segundo uma
lógica de rede, cujos núcleos estruturais são justamente os centros globais. Por outro, as cidades tornam-se objeto de
novos e intensos fluxos de população e de uma profunda redistribuição da renda [...]
 
 
 
Levando em conta este grande potencial desenvolvimentistas, deve-se   repensar sobre qual base está situada as
relações deste amplo espaço de sobrevivência. Balman (2009) confirma que “a cidade socialdemocrata que se afirmou
no segundo pós-guerra torna-se  ameaçada em suas fundações, pois o tecido social é submetido a intensas pressões
que produzem uma verticalização crescente”... É esse jogo de interesse  desleal que a sociedade moderna vai se
constituindo no terreno  urbano e as diferenças vão se mostrando

 
cada vez mais intensas, fingidas, a beira de um abismo   incomum para a realidades até então inexistente. Este
distanciamento de classes sociais que cada vez mais se naturaliza, a medida em que   o trânsito entre poderes  e forças
são fortalecidos,   sem critérios de humanidade, mas pautado no princípio exclusivo da expropriação e exploração
alheia. Neste sentido há uma tendência de desumanização do trabalho do outro, posto que a qualificação é modelo e via
de regra para se atingir a excelência aplicada aos setores sociais, o que implica refutar os valores do outro e suas
tradições.
Assim,   Balman (2009, p. 8) enfatiza o acúmulo de riqueza advindo do suor do outro ao revelar que:
 
 
[...] os ricos tendem a se tornar ainda mais ricos, desfrutando as oportunidades disponibilizadas  pela  ampliação  dos
 mercados,  enquanto  os  mais  pobres afundam na miséria, destituídos de sistemas de proteção social. O efeito desse
duplo movimento é evidente na vida cotidiana de quem mora na cidade contemporânea” [...]
 
 
Portanto, tal percurso é inevitável porque se trata de uma realidade global que atinge a tudo e todos como uma proposta
dinamizadora e próxima das necessidades básicas dos seres humanos. O que de fato é realidade nesse universo
mutante é este ritmo acelerado e louco imposto sem limite e precedente, tornando a vida cada vez mais liquida e
abstrata, descartando, descaracterizando qualquer tipo de relação em detrimento de normas, regras e acordos
socialmente criados dentro dessa densa selva de pedras. Os questionamentos fundamentais que permeiam toda essa
ambiência e parece não ter resposta concreta são: Quem estará isento de cobranças? Alguém sairá ileso deste campo
de batalha? Os espaços urbanos da atualidade para existirem a tantas incerteza estão preparados para assumirem as
negligências, imprudências e desajustes causados pelos avanços e desmandos socias? Cercada  de  mistérios  e
 incertezas,  as  ruas,  avenidas  e  lugares  vão  sendo  o  palco fomentador da memória, da história, pois é lá na cidade
que tudo acontece.   Para Certeau (2004, p. 52) “A cada instante, em função do mundo em que vivemos, e das
mudanças que ele e nós sofremos, mudam os nossos referenciais, os nossos pontos de apoio, altera-se a distância
entre o nosso lugar e o que estudamos, e assim a nossa perspectiva está sempre em construção, em transformação”.
Diante dos desafios e proposições pontuados nos modelos de vida urbana atual, surgem uma série de indagações e
reflexões que precisam ser tratadas com cuidado a fim
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de entender o processo de reformulação dos espaços  sociais bem como suas instabilidades. Nestas perspectivas,
nascem caminhos e interrogações acerca dos fatos e narrativas, cujo tempo, delineia diferentes nortes, grifando as
contradições, dicotomias e linguagens presentes nas novas pinturas que caracterizam as cidades. Tais contextos
ultrapassam às páginas e margens mentais daqueles que também passaram pela história enquanto atores. Reconstituir
o universo geográfico para entendê-lo, pode ser uma maneira de perpassar o pretérito e presente, refazendo caminhos
para uma nova projeção de futuro, tendo como pressuposto a história viva do lugar, onde tudo aconteceu. A invasão
desses locais imaginários, mesmo que na contramão, destituído da sua base linear, constitui um rico arquivo  cujo
corpo  teórico  torna-se  elemento  palpável  e instrumento  relevante  para a aquisição de saberes que a própria ciência
convencional entenderá com indispensável para obtenção de informação e resultados.
 
 
 
 
3.  Justificativa
 
 
 
 
A sociedade contemporânea vive uma complexa teia de ralações marcadas por violência, massificação de valores, crise
de identidade, restrições e, ao mesmo tempo, afirmação de conceitos  comuns para todas as classes que habitam o
ambiente de pedra. As fronteiras e limites fincadas no passado já não tem o mesmo efeito e significado, porque os
atrativos  apresentados nas aldeias globais tornaram-se  um ponto substancialmente forte para congregar pessoas e
consequentemente  pontuar novas  relações.  Nos conceitos de espacialidade, a geografia tem pontuado que
determinados locais urbanos, são inviáveis para viver, posto que estão em crise, precisamente   por falta de
planejamento, por não comportar   as exigências e   extrapolar as perspectivas de   habitação possíveis pra esses
ambientes. A linguagem usada agora, já não traduz a vida urbanizada, e nem interagem com seus moradores. As
megalópoles tem refletido um grande amontoado de pessoas, desordenadas num imenso caos onde já  não é possível
viver, mas sobrevir.
 
Neste  sentido,  a  divisão  dos  mundos,  marcado  por  critérios  de  força  e  poder, avançou para   além das
percepções do foco paisagístico. A dicotomia presente nestes espaços denotam uma afirmação da exploração
exacerbada e ação negligente do ser humano; pois enquanto uns usufruem do luxo, conforto e do que há mais refinado
dentro

 
da cidade, ao lado, exibe-se escancarado, o retrato do descaso, da fome, da miséria, aquilo de mais degradante que há
na selva de pedra.
 
Diante dessa realidade, o presente trabalho pretende investigar os processos de formação dos espaços urbanos
brasileiros contemporâneos, cujo cenário tem no seu processo de crescimento, diferentes desafios e contrapontos
incorporados à vida dos micros e macros ambientes civilizados, bem como  analisar o “meio social” através da memória
coletiva e individual,  polarizada pelas transformações que ocorrem, distinguindo-se de um remoto passado
descomplicado e simples.
 
Portanto, toda essa tônica de estudo, percorre e invade o espaço imaginário da memoria das pessoas, complementando
o corpus da pesquisa teórica, a partir de contornos e diálogos ainda não percorridos, a fim de embasado por estes
referenciais, chegar o mais próximo possível da realidade e das “verdades”, tendo como eixo as características e
mudanças adquiridas e sofridas pelas cidades no processo de desenvolvimento que  marca o expoente social e urbano
do presente.
 
4.  Objetivos:
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4.1. Geral:
 
 
Analisar o processo de constituição dos espaços urbanos brasileiros na contemporaneidade, tendo como baliza a
memória coletiva, eixo articulador dos eventos passados e das experiências atuais e que fundamentaram as estruturam
social e edificações do presente.
 
4.2. Específicos:
 
 
·         Entender o processo de urbanização dos espaços brasileiros;
 
·         Utilizar a memória coletiva como arquivo estruturante das experiências sociais vivenciadas nas cidades;
·         Analisar os contrastes sociais que marcam o cotidiano dos espaços urbanos.
 
·         Compreender os novos modelos e valores incorporados à vida social a partir das mudanças de normas e
comportamentos.
 
 
 
 
5.  Fontes e metodologia

 
 
 
O conjunto teórico  desse  trabalho pauta-se  num  processo  de  interação  direta com pessoas  de  diferentes  níveis
 sociais  e  culturais,  cujas  experiências  serão  divididas, reveladas e descritas num questionário de perguntas
fechadas, entrevista oral e, sobretudo, através de um profundo estudo  bibliográfico a fim de comparar, identificar e
autenticar  os vieses propostos pelos entrevistados e as narrativas já publicadas por outros pesquisadores.
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