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Resumen 

O decreto de federalização de Buenos Aires, em 1880, ao definir a capital argentina, consagrou 

intervenções que passariam a incorporar as decisões municipais. O plano de ocupação republicana da 

cidade impulsionou a edilícia pública, se materializando em distintas construções. As transformações 

pelas quais passou entre a década de 1880 e 1890 estão determinadas pelo status de capital. Elas 

evidenciam a articulação entre cidade e política pela ação arquitetônica. Parte dos argumentos e 

disputas que dominaram a definição da capital são retomados em questões que envolvem o debate 

em torno da sede dos poderes republicanos, que se referiu sobre a localidade dos edifícios 

representativos.  
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A Casa de Governo pode ser considerada a primeira dessas operações simbólicas e manteve uma 

aposta sobre a permanência em lugar histórico. Assim, foi aberta uma discussão na Câmara de 

deputados sobre o projeto para a construção do palácio de Governo, que consistia na ampliação da 

casa existente conectando-a ao edifício do correio. Este era peça fundamental da proposta do 

intendente Alvear e do arquiteto Buschiazzo, que consistia na unificação das antigas praças centrais 

da cidade em uma única que pudesse representar o caráter nacional adquirido pelo status de capital. 

Junto com outros elementos urbanos, como a Avenida de Mayo e a estátua de Belgrano, a construção 

comporia um eixo monumental para a nova cidade. 

A sede do governo é um edifício representativo, o que definiu os parâmetros da sua construção, que 

intentava transformá-lo em peça fundamental do tecido urbano, marcando sua diferenciação e 

destacando sua interação com o entorno. Entretanto, esses projetos do governo não se materializam 

sem embates e negociações que definiram o que se efetiva ou não na cidade. As propostas para 

unificação dos edifícios, dando origem a nova sede do governo suscitou um debate estético 

particular. A principal crítica ao projeto sustentava que a falta de um plano comum contrariava as 

regras de estética e ornamentação esperadas para um edifício público nacional. 

Preocupamo-nos com os significados da consolidação dessa proposta para o espaço urbano e em 

como estes foram objeto de disputa. A maneira de pensar e projetar a cidade parte de projetos nem 

sempre consensuais e, então, a análise das fontes deve atentar para as discussões, argumentações e 

justificativas defendidas e sustentadas.  

Buscamos entrecruzar as abordagens sobre a proposta de reforma da Casa de Gobierno em revistas 

especializadas e nos debates no legislativo. Estes permitem acompanhar as argumentações e 

escolhas de agentes, revelando percepções que possuem sobre a cidade e seus espaços. Já o 

periodismo técnico alcança uma especificidade e diversidade que acompanha o crescimento e a 

consolidação da arquitetura, constituindo também importante fonte por permitir acompanhar a visão 

oficial dos técnicos em meio a esse processo. Acreditamos que fontes selecionadas nos ajudam a 

compreender como a cidade e seus edifícios são concebidos de distintas maneiras e, como este 

conflito ajuda a verificar a relação das modificações da cidade com projetos políticos. 

 

 

O decreto de federalização de Buenos Aires, em 1880, ao definir a capital argentina, consagrou 

intervenções que passariam a incorporar as decisões municipais. A questão capital constituiu um 

polo de debate em torno do qual convergiram múltiplas questões vinculadas a processos de 

modernização, organização nacional e conformação material da cidade. Diferentes projetos se 

mesclaram com as ordens concretas que ditavam as decisões a serem tomadas, a curto prazo ou 
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mesmo aquelas pensadas conjunturalmente. Para essa cidade, que devia estabelecer-se como 

território, cidade e capital, era necessário agora investir no valor de permanência em contraposição 

ao caráter provisório da indefinição anterior. O projeto da lei orgânica municipal pautaria a 

organização do governo local, já que se fazia necessário resolver essa questão da forma mais 

conveniente para esse âmbito, bem como sua direta relação com a jurisdição nacional na capital, 

conjugando interesses nacionais e municipais.  

A resolução dessa questão permitiu efetivar na Argentina o processo de organização das instituições 

fundamentais para o funcionamento de uma nação, a partir da condição estabelecida pela fixação 

das sedes dos poderes públicos. (VALLEJO, 2004) Simultaneamente, emergiram respostas que 

buscavam dar forma material a esse poder através de espaços arquitetônicos que afirmavam sua 

função atendendo à necessidade representativa de conter as novas instituições e, 

consequentemente, transmitir os valores de um Estado nacional em formação. Buenos Aires, 

enquanto nova capital federal, foi alvo da tarefa de criação de seus próprios artefatos de poder, 

condensadores de um ideal republicano e que deveriam ser capazes de afirmar o exercício de um 

poder simbólico sobre a sociedade.  

O plano de ocupação republicana da cidade impulsionou a edificação pública, se materializando em 

distintas construções. As transformações pelas quais a cidade passou no período após a década de 

1880 estão, portanto, relacionadas ao seu status de capital. Não pensamos nelas, entretanto, de 

forma mecânica e diretamente relacionadas como em uma operação de causa-consequência. Ao 

contrário, buscamos compreender os meandros dessa relação e como, em uma operação simbólica, 

a transformação de Buenos Aires em capital envolveu uma série de projetos que buscaram 

corporificar essa capital. Essas transformações evidenciam a articulação entre cidade e política pela 

ação arquitetônica. Parte dos argumentos e disputas que dominaram a definição da capital são 

retomados em questões que envolvem o debate em torno da sede dos poderes republicanos, que se 

referiu sobre a localidade dos edifícios representativos.  

Segundo Claudia Shmidt, a figura simbólica e material do palácio emergiria como portadora da 

máxima expressão das novas instituições republicanas e da afirmação do poder desse estado federal 

(SHMIDT, 2012).  Já o primeiro discurso efetuado por Roca ao assumir a presidência demonstra o 

caráter central previsto para essas construções arquitetônicas nesse processo. A parte dessa 

mensagem destinada a obras públicas destaca, em grande parte, obras de salubridade baseadas na 

ideia de construção de uma cidade higiênica e, além disso, apenas dedica-se a ressaltar a demanda 

pela conformação material dessa nova capital 
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Designada esta ciudad para capital permanente, tenemos que pensar en dotarla de 

todas aquellas mejoras indispensables para el ornato, comodidad y salubridad de un 

gran pueblo. Hacen falta para el Honorable Congreso, el Poder Ejecutivo y la Suprema 

Corte de Justicia, edificios dignos de la nación y de los representantes de su soberanía y 

para casi todas las oficinas de la administración, residencias cómodas y aparentes a las 

funciones que en ellas se desempeñan. Por el ministerio del ramo se os presentarán los 

planos y presupuestos de una casa para el Congreso, de otra para el Poder Ejecutivo y de 

otros edificios de que no se puede prescindir por más tiempo.2 

Roca dedicou atenção à construção das sedes para os três poderes, começando a empreender os 

edifícios para a capital a partir da continuidade de obras municipais que agora se sobrepunham com 

a gestão nacional. A casa del Gobierno pode ser considerada a primeira dessas grandes operações 

simbólicas na qual se empreenderam ações por suas reformas e, nesse caso particular, manteve uma 

aposta, desde o início, sobre a permanência em lugar histórico. A sede do governo é um edifício 

representativo, o que definiu os parâmetros da sua construção, que intentava transformá-lo em peça 

fundamental do tecido urbano, marcando sua diferenciação e destacando sua interação com o 

entorno. As dependências destinadas a ela até então eram fruto ainda do recondicionamento parcial 

dos terrenos do antigo Forte. Durante a presidência de Sarmiento, alguns anos antes, havia sido 

construído o edifício de Correios e Telégrafos no ângulo sudoeste, na esquina das ruas Balcarce e 

Victoria. Este prédio era propriedade do governo provincial e continuou assim até 1884, quando 

passou ao domínio da nação. Ele tem nas modificações da casa do governo federal um papel chave 

pois foi incorporado ao edifício já existente formando um conjunto arquitetônico único.  

Em uma carta de apresentação do projeto apresentado ao Congresso para o país, o presidente Roca 

reforçava, em 1883, a necessidade de pensar a construção desses edifícios públicos destacando a 

posição, dentre eles, de uma casa governamental que correspondesse ao “adelando del país”.3 O 

presidente sustentava a prioridade e urgência de começar as obras colocando em movimento as 

modificações para a casa governamental – que já haviam iniciado alguns anos, antes mesmo de seu 

mandato, a partir da alegação do mal estado e da obsolescência das dependências já existentes.  

Entretanto, esses projetos do governo não se materializam sem embates e negociações que 

definiram o que se efetiva ou não na cidade Preocupamo-nos com os significados da consolidação 

dessa proposta para o espaço urbano e em como estes foram objeto de disputa. A maneira de pensar 

e projetar a cidade parte de projetos nem sempre consensuais e, então, a análise das fontes deve 
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atentar para as discussões, argumentações e justificativas defendidas e sustentadas. Buscamos 

entrecruzar as abordagens sobre a proposta de reforma da Casa de Gobierno nos debates no 

legislativo. Estes permitem acompanhar as argumentações e escolhas de agentes, revelando 

percepções que possuem sobre a cidade e seus espaços. Acreditamos que fontes selecionadas nos 

ajudam a compreender como a cidade e seus edifícios são concebidos de distintas maneiras e, como 

este conflito ajuda a verificar a relação das modificações da cidade com projetos políticos. As 

propostas para unificação dos edifícios, dando origem à nova sede do governo, suscitou um debate 

particular que envolveu uma questão estética sobre a união dos prédios bem como uma questão 

sobre sua localização, como veremos mais detidamente.  

Assim, foi aberta uma discussão na Câmara de deputados sobre o projeto – que ficara a encargo de 

Enrique Aberg, então diretor do departamento de engenheiros – para a construção do palácio de 

Governo, que consistia na ampliação da casa existente conectando-a ao edifício do correio (MOROSI, 

1992). O plano de Roca apresentado nessa ocasião propunha a construção de um palácio 

governamental no mesmo local que atualmente, sendo uma proposta pautada em um novo projeto a 

ser realizado no mesmo lugar, o que demonstrava a importância da definição deste último elemento. 

Esse projeto compunha peça fundamental também na proposta do intendente Torcuato de Alvear e 

do arquiteto Antonio Buschiazzo, que consistia na unificação das antigas praças centrais da cidade 

em uma única que pudesse representar o caráter nacional adquirido pelo status de capital.  

A Plaza de Mayo, em meio a gestão do intendente, emergiu desse projeto sendo encarada como 

emblema da modernização desejada para a cidade a partir de um grupo da elite governante. 

Compreender como esses discursos encaravam essa praça é também essencial para analisar o papel 

da sede do governo federal que ocupava lugar representativo em seu entorno. O papel histórico 

desse espaço urbano – onde ocorreram as principais batalhas da revolução pela qual a Argentina se 

tornou independente – é reiterado em meio a escolha da cidade como capital. A partir de então, a 

praça vai ser envolvida em projetos para se adequar simbolicamente a essa nova função e, 

consequentemente, um movimento semelhante ocorrerá com outros elementos urbanos tais como a 

Casa del Gobierno – representante também fundamental da interseção entre governos nacional e 

local e, portanto, da cidade que funciona como representação do país. 

Durante a sessão da câmara de deputados, algumas questões levantaram debates que evidenciaram 

posições políticas ideológicas sobre a cidade e seus componentes.  A primeira que optamos por 

destacar foi a localização de dita construção. Por dizer respeito a um edifício para fins tão 

permanentes, o deputado Onésimo Leguizamón foi o principal representante dessa crítica ao 

projeto. Esse personagem sustentava que já que existia a possibilidade de contar previamente com a 

existência de fundos, o poder executivo deveria ser autorizado a despender uma soma maior que 
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garantisse a busca de terrenos no interior. Essa busca, defende, seria importante pois garantiria a 

execução de um edifício que correspondesse integralmente a um novo plano desde o início, levando 

em consideração todas as condições que deveriam compor a casa do poder executivo bem como, 

posteriormente, a do Congresso e demais instâncias de poder.  

O movimento de Leguizamón, acompanhado por outros deputados, não prosperou nessa ocasião e a 

ideia do presidente seguiu em frente. A sede do governo federal se manteve na histórica praça da 

capital que, apesar de ainda não ter sido reformada por Torcuato de Alvear, já estava em meio a seus 

projetos que buscavam transformá-la em centro cívico que representaria a capital e, 

consequentemente, o país. Esse primeiro debate demonstra que a oposição entre efemeridade e 

permanência adquire grande destaque em meio as definições das obras nacionais. A ideia de 

permanência adquire status elevado e, as argumentações – ainda que distintas – se encaminham 

para defender que os edifícios representativos da administração republicana deveriam ter essa 

qualidade como diferencial, agora que a situação da capital parecia estar definida de uma vez por 

todas. As necessidades advindas da criação de um estado nacional consolidado definem formas e 

funções para essa capital em construção, sendo forças atuantes na composição do espaço urbano.  

A modificação das instituições a nível nacional nos primeiros anos após a definição da capital 

evidencia também a existência simultânea de distintos organismos encarregados de construir obras 

públicas muitas vezes de forma competitiva, principalmente no caso de Buenos Aires, que contava 

ainda com as intensas modificações que Torcuato de Alvear operaria na burocracia local e na 

administração municipal. A cidade eleita para capital se constituía como espaço distinto para um 

profissional estrangeiro, configurando uma posição hierárquica. Ainda que não tenhamos tempo de 

nos deter a todos esses embates, é importante entender as complexas ambiguidades e indefinições 

que a situação supunha. Afinal, os debates envolviam não só questões de estilo, mas também de 

caráter, que diziam respeito a quem estava por trás dos projetos, como deveria ser o edifício e que 

programa deveria contemplar, qual espaço da cidade estava destinado a ele em função de sua 

prioridade e outras questões. Todas essas variáveis dizem respeito a maneiras de representar a 

nação em seu aspecto material que depende, direta ou indiretamente desse conjunto ampliado de 

fatores advindos de decisões políticas.  

O plano da Comissão de Obras Públicas expunha tarefas previstas por etapas. A principal crítica, 

advinda principalmente de deputados dos quais, novamente Leguizamón, sustentava que a falta de 

um plano comum contrariava as regras de estética e ornamentação esperadas para um edifício 

público nacional. Assim, o resultado esperado seria um edifício irregular oriundo da junção arbitrária 

de dois prédios sem ligação entre si tornando difícil a visualização de um único prédio com as 

características esperadas para a sede governamental. A defesa dos membros da comissão, por outro 
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lado, sustentava que o projeto correspondia a um plano abrangente que se realizaria a partir da 

demolição gradual de todo o edifício antigo, evitando a interrupção das atividades. A então Casa dos 

Correos seria parte de um palácio que pretendia se construir, ligada com outra sessão nova que se 

construiria em frente a Plaza 25 de Mayo, a partir de um arco onde ficaria o principal átrio e, 

consequentemente, a entrada do edifício.  

Adolfo E. Dávila, membro da comissão de obras públicas, defendia o projeto e sustentava que ele 

respondia a um plano completo a ser realizado, demolindo por etapas os antigos prédios. Dávila 

argumentava que a casa de correios formaria parte do palácio em construção, a partir da anexação 

com o arco onde se localizaria a entrada principal.  

A partir dessas considerações, fora elevada a dúvida novamente se o edifício dos correios seria 

harmonicamente incorporado à Casa del Gobierno – novamente pelo deputado Leguizamón e outros. 

A falta de uma resposta certeira e a tendência à negativa fez com que os críticos concluíssem que o 

resultado consistiria mesmo em um edifício sem unidade arquitetônica, com fachadas diversas 

conferindo-lhe o aspecto sempre de provisório, ainda que um arco unisse as duas estruturas. Os 

críticos advogavam uma unidade arquitetônica como condição fundamental para o destino de tal 

obra. Portanto, a necessidade, de uma solução integral pensada harmonicamente para aquele que 

seria um edifício permanente em uma praça histórica ficava cada vez mais evidente. Os críticos 

chegam a sugerir a autorização, a partir da existência de fundos, para o poder executivo buscar um 

terreno para construir uma obra arquitetônica que correspondesse a seu plano desde sua origem, 

transformando-se em objeto exclusivo.  

 

 

FIGURA 1: Casa del Gobierno e edifício dos correios unidos pela obra de Tamburini, sem data. Nela é possível 
observar a diferença das fachadas e a proposta de arco projetada para interliga-las, alvo de discordâncias por 

sua diferença estética com o restante do conjunto. Fonte: Archivo General de la Nación Argentina, fundo 
fotográfico. 

Esses argumentos ilustram o debate que manterá tensionados diversos âmbitos de decisão sobre as 

obras públicas, transpondo o espectro particular dos técnicos – engenheiros ou arquitetos. O tom 
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desse debate associa novamente unidade arquitetônica com permanência e as reformas com 

provisoriedade, introduzindo a possibilidade da construção de algo completamente novo a partir de 

um terreno supostamente sem história. Nesse sentido, os diferentes argumentos visam construir a 

seu modo a melhor forma de constituir edifícios permanentes que sejam dignos da representação 

nacional.  

As Memórias do Departamento de Obras Públicas do ano de 1884 descrevem que a sessão de Obras 

arquitetônicas fora destinada ao arquiteto Francisco Tamburini no início daquele ano, quem havia 

iniciado importantes ações tais como as obras de alargamento da Casa del Gobierno, cujo projeto 

definitivo foi apresentado também nesse documento seguindo ainda os projetos de Aberg. Segundo 

o próprio arquiteto, muitos projetos teriam sido submetidos à sua seção, e estes envolviam, 

principalmente, a renovação de alguns edifícios justamente por não corresponderem às exigências e 

aos conceitos que o Governo Nacional tinha a respeito deles, além de outras obras consideradas 

secundárias, mas que não teriam sido deixadas de lado, como aquelas dos edifícios relacionados com 

ensino.4  

A execução desse projeto, o qual afirmam ter sido pensado depois de longo e detalhado estudo – em 

carta ao diretor do Departamento de Obras Públicas –, além de várias conferências com as 

autoridades do Governo Nacional, buscava a união por meio de um arco dos edifícios do Correios e 

do Governo, apesar de afirmar as imensas dificuldades decorrentes desse bem, como a 

complexidade de seus usos. A construção sobre um edifício já existente tornaria difícil liga-lo à nova 

construção, conservando, de melhor maneira, o que já estava construído. A opinião de Tamburini, 

descrita algumas páginas depois era de que a disposição de um edifício público deveria responder a 

algumas normas especiais e que seriam indispensáveis ao seu bom funcionamento – suas entradas, 

galerias deveriam ser pensadas nesse sentido:  grandiosas, fáceis e de rápido acesso.  Era necessário 

prever, para todas as suas partes um destino especial, com um aspecto estético apropriado, 

indicativo da natureza de seu objetivo. 

A falta de simetria arquitetônica, também atestada pela própria gestão, é justificada a partir de um 

adendo que sinalizara que, ao término das obras, se renovaria o edifício de modo a uniformizar as 

duas frentes em conjunto com o arco de união.5 Em meio a esse debate, o presidente contratara 

Tamburini, a quem nomeou diretor do Departamento de Obras Públicas – uma vez que Aberg 

recebera duras críticas – encarregando-o dos projetos para as sedes também dos outros poderes, 

buscando transformar, segundo seus preceitos, a casa de governo. O próprio Tamburini, nas 

memórias destinadas ao diretor de Obras Públicas admite que as razões para adotar um estilo 

                                                           
4
 Memoria del Departamento de Obras Publicas de La Nación, 1884  

5
 Memoria del Departamento de Obras Publicas de La Nación, 1885-1888 
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diferente do dos edifícios laterais para projetar a união se encontravam justamente em seus estilos 

difíceis de conciliar.6 A nova obra, revela, teria sido realizada sem preocupar-se com essas partes, 

expressando um violento contraste entre ambas. 

Tamburini, respaldado por sua condição de inspetor geral de Obras de Arquitectura de la Nación, 

teve acesso a construção e projeto de uma grande quantidade de obras públicas aplicadas ao 

desenvolvimento dos edifícios públicos mais representativos do Estado Nacional. O italiano, chegado 

na Argentina no ano de 1884, se instalou na capital, porém sua obra alcançou também várias 

províncias do interior argentino. A encomenda de projetos a essa repartição acontecia por encargo 

direto do poder executivo ou como cumprimento de mandatos provenientes do Congresso Nacional 

(SHMIDT, 1997).   

Observando essa série de ações sobre a capital, é possível encontrar algumas chaves de 

compreensão dos critérios de eleição dos locais para as sedes dos poderes. A cidade, a praça e os 

edifícios adquiriram novas funções para abrigar os projetos que estavam em disputa. Os debates e 

decisões tomados em torno dos edifícios públicos para a capital mostram relações entre município e 

poder central, evidenciadas tanto na figura de Roca e seus projetos, quanto naqueles de outros 

presidentes, nas decisões e projetos sustentados pelos representantes provinciais no Congresso e 

pelas ações e interesses vinculados com o município e seus sucessivos intendentes. Tratava-se de um 

período de acomodações, conflitos e tensões em torno das relações entre cidade e capital. A 

edificação pública aparece, portanto, como portador máximo da propaganda estatal. As construções 

civis concentram, nesse processo, uma linguagem própria, constituindo as principais operações de 

transformação urbana: se tratava de representar o progresso dessa cidade/país modernos. Em 1889, 

com o território federal já estabelecido, a Casa del Gobierno reformada, a sede para a justiça em 

construção e o lugar para instalação do Congresso redefinido, a capital já havia se instalado e suas 

principais sedes institucionais estavam delimitadas, conformando a imagem que dela se esperava. 

O projeto de construção de um estado nacional estabeleceu fortes laços com a elaboração simbólica 

da capital e, nesse projeto, a cultura adquire um papel de contribuição na formação de certa 

identidade nacional. O que buscamos evidenciar aqui é o papel também da arquitetura como 

elemento mobilizador dessa operação simbólica.  Desde 1880, quando definitivamente se tornou a 

capital da República Argentina, o desenvolvimento de Buenos Aires não era apenas passível de ser 

observado, mas a partir de então, a construção da imagem do progresso passava a ser um objetivo 

central das transformações ali engendradas. A transformação de uma anterior situação de 

indefinição – na qual Buenos Aires teria sido designada como sede das autoridades nacionais apenas 

provisoriamente – em uma definitiva e a confirmação da cidade como capital configuraram uma 

                                                           
6
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nova dimensão, bem como a assunção deste no papel de síntese da identidade nacional como 

projeto.  

Nesse sentido, cabe aqui uma reflexão de como o conceito de capitalidade, sugerido por Argan, no 

sentido da projeção no espaço urbano do discurso próprio do Estado pode ser identificável na 

dinâmica social e na construção da espacialidade de Buenos Aires. (ARGAN, 2004) Argan retoma o 

Estado Nacional como grande criação política do século XVII destacando, nesse processo, a formação 

da cidade-capital que funcionará como expressão material de uma autoridade superior 

transcendente – religiosa ou temporal, como os casos analisados. Dessa forma, as capitais europeias 

serão a forma urbana tipicamente barroca e a representação monumental da ideologia do poder.  

Apesar de encaramos o conceito delineado pelo autor uma importante contribuição para o estudo da 

cidade analisada por nós, cabe destacar que essa operação não funciona como uma simples 

transposição, já que Argan destinava-se a analisar uma situação europeia em um período 

determinado – o que, por questões de escala e monumentalidade das intervenções tornaria tal 

comparação uma abstração. Buenos Aires, que no período analisado adquire status de capital 

nacional, vai gradualmente se traduzindo como tal em termos também urbanísticos e arquitetônicos, 

como o caso do novo edifício para a casa de governo demonstra. Os debates legislativos e as 

memórias de departamentos públicos, por exemplo, permitem a reconstrução do processo de 

transformação da cidade evidenciando interesses distintos que nos permitem perceber suas 

diferentes materializações na cidade enquanto discurso edificado.  

O poder tem no espaço urbano um importante recurso para a espacialização de seus anseios. A 

cidade emerge, assim, como expressão de valores materiais e culturais além de espaço de ação desse 

poder. O modo como a paisagem urbana é projeta e construída relaciona-se, portanto, da concepção 

que se tem da cidade e da experiência individual ou coletiva de percepção dessa.   

Dentro desse processo, as relações entre memória coletiva e identidade social tornam-se referencias. 

Compreendemos a memória coletiva enquanto um campo de disputa, o que torna necessário um 

trabalho contínuo de manutenção de memória. Esse movimento, como atestou Marly Motta para o 

caso do Rio de Janeiro enquanto capital, acontece no sentido de fixação de um quadro de referencias 

que seja capaz de mobilizar e estabelecer a coesão entre determinado grupo. (MOTTA, 2000).  

A constituição de Buenos Aires enquanto capital é um campo interessante para observar essas 

disputas em torno de uma memória dividida. Considerada por determinado discurso como vitrine 

nacional, a cidade teria servido como exemplo para o próprio país e, nesse caso, devemos 

compreender em que medida o caráter de capital tem ecos na identidade política portenha. Ainda 

que a compreensão da conjuntura seja essencial na análise desses processos – que envolve uma rede 
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de interesses políticos e partidários – o elemento fundamental do debate era o papel ocupado pela 

cidade que foi alterando, consequentemente, também sua materialidade.  

Compreendemos a definição da condição de capitalidade da cidade sem diluir a capitalização como 

problema simbólico desconsiderando o modo que afetou a conformação material, desdobrando-se 

em efeitos políticos. O status de capital parece demandar novos movimentos que deveriam, 

mecanicamente, acompanhar essa distinção. O que concluímos, entretanto, é que essa demanda não 

é natural e mecânica. É uma demanda reiterada e baseada nos interesses de alguns agentes que 

buscam essa visão de cidade, mas não sem tangenciar debates e discordâncias. Fugir desse tipo de 

modelo de observação nos permite analisar os distintos discursos, avaliando, em cada caso, como 

esses debates evidenciam concepções que não formam um bloco sólido e consolidado. Ao contrário, 

essas perspectivas, ao serem mediadas pela ideologia e pela cultura, tornam-se mais ambíguas e 

fluídas exigindo um atento olhar que contemple sua multiplicidade, permitindo constituir uma 

história das cidades que vá além das simplificações que a linearidade frequentemente nos conduz.  
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