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LANÇAMENTO DO LIVRO:

Nossa Cidade, Nossa Casa
Conhecendo a arquitetura da cidade e aprendendo a cuidar dela.
São Paulo possui uma arquitetura e uma paisagem urbana extraordinariamente ricas e
diversificadas – porém pouco conhecidas até mesmo pelos próprios paulistanos. Vivemos
com pressa, e não temos o hábito de olhar a cidade à nossa volta, talvez até mesmo por
preconceito. Um olhar treinado seria capaz de encontrar uma infinidade de detalhes
surpreendentes da cidade que podem ser encontrados nos lugares mais surpreendentes:
num beco ou numa viela mal iluminada dos bairros antigos.
Em parte graças a essa visão limitada, mas principalmente pelas mãos da especulação
imobiliária predatória, a nossa boa arquitetura está sendo devastada a uma velocidade e
escala inéditas. Casarões e prédios antigos, vilas operárias, fábricas centenárias,
quarteirões inteiros estão sendo destruídos sem que sequer tenham sido devidamente
apreciados – para não dizer estudados e registrados.
Esta publicação, feita pela Associação Preserva São Paulo, tem o propósito ambicioso de
fazer com que o paulistano passe a olhar para sua cidade com outros olhos que não
sejam os do preconceito e da desinformação, e passe a apreciar os detalhes às vezes
ocultos por tanto descaso, além de apresentar a proprietários, locatários e usuários de
imóveis diversas dicas importantes sobre como cuidar melhor desses imóveis, sem
desperdício, sem grandes investimentos e aprendendo a conservar e valorizar os
materiais originais. Neste livro, o leitor descobrirá inclusive a importância – para a
economia e para a ecologia, entre outras – de conservar e preservar o que já existe, ao
invés de se reformar e reconstruir.
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O REALIZADOR E IDEALIZADOR
O Preserva São Paulo surgiu no final de 2005 como uma lista de discussões da internet que
congregava apaixonados pela cidade, preocupados com o rápido desaparecimento de seu
riquíssimo patrimônio arquitetônico devido a uma grande onda de especulação imobiliária. Em
dado momento, foi consenso entre os integrantes do grupo que era necessário transformar o que
até então constituía um grupo de cidadãos em uma pessoa jurídica, o que ocorreu em fevereiro
de 2007. Esta é uma organização jovem, que busca conscientizar a sociedade para a defesa de
questões ainda pouco discutidas, que são o patrimônio cultural e a paisagem urbana. Sua área
de atuação engloba cidade de São Paulo e todos os municípios de sua região metropolitana.
Tendo como objetivo a adesão não apenas de especialistas e acadêmicos, mas principalmente
de cidadãos leigos que se preocupam com sua cidade e querem fazer dela um lugar melhor.

